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Keväällä edellisessä jäsenleh-
dessä kirjoitin hallituksen käyn-
nistämästä hankkeesta uudistaa 
nimilakia tavoitteena normien 
purku ja hallinnon yksinkertami-
nen. Normien purku on nyt muo-
tia ja kukapa ei kannattaisi turhan-
päiväisen sääntelyn ja byrokratian 
poistamista. Moni sukupuoltaan 
korjaava tai muunsukupuolinen 
on saanut omakohtaisesti kokea 
nykykäytännön kankeuden etuni-
mensä vaihtamisessa identiteet-
tinsä mukaiseksi. Lupaus normien 
purkamisesta siis nostatti odotuk-
sia väljemmästä laista ja käytän-
nöistä. Meitä kiinnostaa etenkin 
etunimen tiukka sukupuolisidon-
naisuus ja sen purku. Pettymys ja 
huijatuksi tulemisen tunne oli val-
taisa kun tutustui lakimietintöön. 
Esityksessä etunimeä koskevaan 
lakiehdotukseen aiotaan ujuttaa 
entistä vahvempaa sukupuolit-
tamista ja sen kontrollia. Perus-
teluissa vedotaan nimenomaan 
vakiintuneisiin käytäntöihin ja 
ajatustottumuksiin siitä, että pojat 
on poikia ja tytöt tyttöjä. Ehdo-
tuksen taustalla on kyseenalaista-
maton oletus täsmälleen kahdesta 
toisilleen vastakkaisesta sukupuo-
lesta ja että ihmisen juridisen su-
kupuolen tulee yksikäsitteisesti 
ilmetä etunimestä. Jos joku tulee 
tarvinneeksi tietoa toistensa suku-
puolesta niin päättely sosiaalitur-
vatunnuksen loppuosasta ei riitä; 
etunimen pitää ikäänkuin tupla-
varmistaa sukupuolitieto. Väki-
sinkin tulee mieleen, että etuni-
meä koskeva ehdotettu lakiteksti 
on yritys torjua ja pysäyttää tren-
dinomainen asenneilmapiirissä 
tapahtunut liberalisoituminen. Li-

beralisoituminen ilmenee vaikka 
sukupuolineutraalina avioliittona 
tai vaikkapa siinä, että pari vuotta 
sitten uudistettu tasa-arvolaki ta-
kaa syrjimättömyyden sukupuo-
len (epätyypillisellekin) ilmaisul-
le. Lakiin ja viranomaisteksteihin 
kirjoitettu sallivuus tottakai il-
mentää muutoksia ihmisten asen-
teissa ja ajattelussa, seksuaalinen 
suuntautuminen tai sukupuoli-
identiteetti eivät ole enää nyky-
maailmassa sellaisia tabuja kuin 
vaikkapa 70-80 -luvuilla, jolloin 
useat meistä dreamwearklubi-
laisista heräsimme ihmettemään 
omaa erilaisuuttamme, valitetta-
van usein häpeillen ja itseinhon 
vallassa. Silloin ei todellakaan 
puhuttu sukupuolisensitiivisestä 
kasvatuksesta.

On siis voimia ja vastavoimia. 
Oma tulkintani on, että nimila-
kiuudistukseen sisältyvän aiem-
paakin vahvemman etunimen su-
kupuolittamisen on tarkoitus olla 
osaltaan torppaamassa vaatimuk-
sia sukupuolen itsemäärittelyoi-
keudesta ja muusta sen kaltaisesta 
arvokonservatiivia kauhistutta-
vasta. Tuleeko maailmanloppu, 
jos jonkun etunimi olisi Maija-
Matti. Tai jos Maijalla kasvai-
si parransänkeä, Matilla olisi 
kuukautiset? Itse en usko, että 
monikaan ihan oikeasti menisi 
vaihtamaan etunimeään itselleen 
perinteisesti vastakkaiseen suku-
puoleen liitetyksi nimeksi. Se ei 
ole asian ydin vaan se, että miksi 
ihmeessä perinnettä pitää kirjata 
lakiin! Maailmassa on monta hie-
noa ja menestyvää maata, joissa 
laki ei sano etunimen sukupuo-

lesta yhtään mitään. Ja silti au-
rinko nousee ja junat kulkevat ja 
lapsiakin syntyy. Mutta meilläpä 
aiotaan nykyisellä eduskunnalla 
ihan hissukseen säädättää nimila-
ki, joka vie rakasta Suomeamme 
takaisin kohti vanhakantaista, su-
kupuolen moninaisuuden ja itse-
määrittelyn ja -ilmaisun kieltävää 
perinneyhteiskuntaa. Ja millä ta-
valla ajattelevien ihmisten perin-
teestä onkaan kyse? Huh... 

Kotisivuillemme avattiin nimi-
lakia käsittelevä kampanjasivu 
(http://www.dreamwearclub.net/
nimilaki/kampanja.html), jolle 
toivomme innostunutta huomio-
ta ja että mahdollisimman moni 
sateenkaareva ihminen että yh-
teisö tulee mukaan nostattamaan 
keskustelua nimilaista ja ihmisen 
autonomiasta omaan nimeensä 
osana laajempaa kampanjointia 
itsemäärittelyn puolesta.

Tuleva syyskokous valitsee 
Hauholla puheenjohtajan. Oma 
kaksivuotinen puheenjohtajakau-
teni päättyy. Toivon, että ehdok-
kaita ilmaantuu useita ja voimme 
käydä keskustelua yhdistyksem-
me tarkoituksesta, tavoitteista ja 
keinoista. Tärkeintä toki on se, 
että yhdistyksen myötä löydämme 
turvallisen ja sallivan, iloisen yh-
teisön, jossa jokainen tulee näh-
dyksi ja kuulluksi. Jossa jokainen 
saa olla. Jaksamista ja innostusta 
uudelle puheenjohtajalle uudelle 
kaudelle!

Krisse

    L E H D E N  S I L M U J A , 
            A J A T U K S E N  V E R S O J A



4

Linkki mietintöön:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79843/OMML_21_2017_Nimilain_uudistaminen.pdf?sequence=1

Kansanedustajat keskustelemassa translain uudistamisesta

Trasek ry ja Dreamwear Club 
ry kiittävät oikeusministeriötä 
mahdollisuudesta antaa lausunto 
Mietinnöstä nimilainsäädännön 
uudistamisesta.

Perustuslain 6 §:n 1 momen-
tin mukaan ihmiset ovat yhden-
vertaisia lain edessä. Tätä yleis-
säännöstä täydentää 2 momentin 
syrjintäkielto, joka kieltää asetta-
masta ketään eri asemaan ilman 
hyväksyttävää perustetta muun 
muassa sukupuolen ja alkuperän 
perusteella. Tasa-arvolain 7 §:n 
1 momentin 3 kohta täsmentää, 
että sukupuoleen perustuva syr-
jintä kattaa myös sukupuolivä-
hemmistöt.

Oikeusministeriön sarjassa 
Selvityksiä ja ohjeita 34/2014 
Seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöön kuuluvien perus- ja ih-
misoikeudet Suomessa ehdote-
taan toimenpide-ehdotukseksi 
seuraavaa: ”Nimilain ja väestö-
tietojärjestelmästä annetun lain 
toimivuutta tulee tarkastella su-
kupuolivähemmistöön kuuluvien 
näkökulmasta”. Asiaa on pohtinut 
myös Stm:n julkaisu Sukupuo-
len oikeudellisen vahvistamisen 
edellytykset 23/2015, jossa esi-
tettiin kehittämisehdotuksenaan 
seuraavaa: ”Olisi perusteltua ar-
vioida, onko nimilainsäädännön 
sääntely selkeää, hallinnollisesti 
tarkoituksenmukaista ja yhtenäi-
siä käytäntöjä tuottavaa niissä 
tilanteissa, joissa henkilö haluaa 
muuttaa nimensä sukupuoliiden-
titeettiään vastaavaksi”.

Lausuttavan mietinnön kohdal-
la on vaikea nähdä, että nämä ta-
voitteet toteutuisivat muissa kuin 

perinteistä käytäntöä noudatta-
vissa nimenmuutostapauksissa. 
Kansainvälisestä näkökulmas-
ta katsoen mietinnön taustoitus 
noudattaa hyvin konservatiivista 
linjaa, josta ollaan monissa mais-
sa luopumassa tai jota ei ole niis-
sä koskaan ollutkaan.

Ruotsin voimassa olevan ni-
milain perusteella on sekä aikui-
sen että lapsen mahdollista ottaa 
nimi, joka perinteisesti yhdiste-
tään vastakkaiseen sukupuoleen. 
Uuden kesällä 2017 voimaan tu-
levan henkilönnimilain yksityis-
kohtaisissa perusteluissa koros-
tetaan, että etunimien osalta on 
hyväksyttävää noudattaa omak-
suttua sukupuolineutraalia etu-
nimikäytäntöä. Myös Islannissa 
on vireillä lakiuudistus, joka väl-
jentäisi etunimen sukupuolisi-
donnaisuutta. Useiden Euroopan 
maiden nimilaeissa etunimen su-
kupuolisidonnaisuudesta ei mai-
nita mitään tai se on rajattu vain 
lapselle annettavaan nimeen.

Ruotsin nimilain muotoilu 
kertoo trendistä, johon suuntaan 
muuallakin sivistysvaltioissa pi-
täisi mennä. Myös muiden esi-
merkkimaiden muotoilut tukevat 
sitä, ettei sukupuolisidonnaisuus 
etenkään oman tahtonsa ilmai-
semaan kykenevien ihmisten 
kohdalla ole enää asiaankuuluva 
menettely maailmassa, jossa syr-
jimättömyyden suoja on tunnus-
tettu myös sukupuoli-identitee-
tiltään ja sukupuoli-ilmaisultaan 
monenlaisille ihmisille.

Mietintö olettaa perustelematta 
tai edes lausumatta oletusta var-
sinaisesti ääneen, että sukupuolia 

olisi vain kaksi. Tämä on kuiten-
kin karkea yksinkertaistus, eikä 
ihmisen juridinen sukupuoli vält-
tämättä vastaa hänen sukupuoli-
kokemustaan, kehonkuvaansa tai 
ulospäin näkyvää olemustaan. 
Sellaiselle, joka ei koe olevansa 
yksiselitteisesti mies eikä nainen, 
juridisen sukupuolen ja etunimi-
en muuttaminen tämän jaon puit-
teissa ei poista sukupuoliristirii-
taa. Tällaisia, keskenään selvästi 
erilaisia ryhmiä ovat muun mu-
assa muunsukupuoliset, intersu-
kupuoliset ja transvestiitit. Kun 
henkilötunnuksestakaan ei selviä 
henkilön todellinen sukupuoli, 
väärin sukupuolitetun nimen ja 
henkilötunnuksen

kaksinkertainen taakka käy 
kohtuuttomaksi.

Mietintö toteaa, että kyse on 
sellaisesta yhteiskunnan tulevai-
suuteen ja arvoihin liittyvästä 
ratkaisusta, jonka voidaan katsoa 
olevan lainsäätäjälle kuuluvan 
harkintavallan piirissä. Samal-
la on kuitenkin muistettava, että 
lainsäätäjää sitoo myös syrji-
mättömyysvelvoite. Ehdotuksen 
mukaan enemmistöstä poikkeava 
sukupuoli-identiteetti kyllä aivan 
oikein olisi peruste ottaa etunimi, 
joka on vakiintunut muulle kuin 
hakijan juridiselle sukupuolelle, 
mutta tällainen tilanne olisi vi-
ranomaisen harkintavaltaan kuu-
luva poikkeus eikä samalla lailla 
henkilön itsensä tai hänen van-
hempiensa päätettävissä oleva 
asia kuin jompaankumpaan val-
tasukupuoleen kuuluvan etuni-
mi. Näin etu- ja sukunimilaki nyt 
edotetussa muodossaan kohtelisi 
miehiä ja naisia olennaisesti eri 
tavalla kuin eri sukupuolivähem-

Lausunto mietinnössä nimiLainsäädännön uudis-
taminen om 21/2017 esitetyistä perusteLuista        
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mistöihin kuuluvia. Tältä osin 
ehdotus on selvästi tasa-arvolain 
7 § vastainen.

Jo nykyisen lain aikana nimen-
muutosta hakevan henkilön su-
kupuolikokemusta on pidetty sel-
laisena muuna erityisenä syynä, 
joka riittää poikkeamaan etuni-
men sukupuolenmukaisuudesta. 
Maistraattien käytännöt ovat kui-
tenkin kirjavia siitä huolimatta, 
että nimilautakunnan linja on jo 
vuosia ollut verraten johdonmu-
kainen. Siksi jos vaatimus etuni-
mien sukupuolenmukaisuudesta 
säilytetään, tämä käytäntö on 
syytä kirjata itse lakiin ja se on 
ulotettava paitsi aikuisiin myös 
alaikäisiin.

Alaikäisten osalta ehdotus on 
vielä vajavainen: Suomessakin 
on tapauksia, joissa jo alle koulu-
ikäinen selvästi ilmaisee kuulu-
vansa eri sukupuoleen kuin mihin 
hänet on syntymässä määritetty. 
Omaa sukupuoli-identiteettiä 
vastaava etunimi on keskeinen 
osa lapsen kehitystä, ja tutkimus-
ten mukaan pienenkin lapsen su-
kupuoli-identiteetti on varsin py-
syvä silloin, kun se on määritetty 
hänen oman vakaan ilmoituksen-
sa perusteella eikä pelkän käy-
tökseen perustuvan ulkopuolisen 
arvion mukaan. Niinikään vii-
meaikaisten tutkimusten mukaan 
transsukupuolisten lasten kehitys 
vastaa täysin muiden lasten kehi-
tystä, jos heidän annetaan jo var-
hain siirtyä elämään kokemansa 
sukupuolen mukaisesti.

Käytännön elämän kannalta 
on huomattava, että nimen vaih-
taminen kesken koulunkäynnin 
on merkittävästi haastavampaa 
kuin ennen esikoulun aloitta-
mista. Tämä on syytä ottaa huo-
mioon lain jatkovalmistelussa 
ja varmistaa, että myös nuorim-
pien lasten selvästi ilmaisema 
sukupuoli-identiteetti on riittävä 

peruste etunimien vaihtamiseen 
44 §:ssä esitettyjen periaatteiden 
mukaisesti, joissakin tapauksissa 
vanhempien tahdosta riippumat-
ta.

Ehdotuksessa on yritetty ottaa 
huomioon ne transsukupuoliset, 
jotka korjaavat sukupuoltaan 
kahden valtasukupuolen välillä. 
Heidänkin osaltaan ehdotus jää 
vajavaiseksi. 28 § 2 momentin 6 
kohdan mukaan etunimenmuu-
toshakemus on maksuton, jos 
se tehdään juridisen sukupuolen 
muuttamisen yhteydessä tai sen 
jälkeen. Sukupuolenkorjauspro-
sessi on Suomessa kuitenkin aika-
taulutettu niin, että ylivoimainen 
enemmistö transsukupuolisista 
muuttaa etunimensä vastaamaan 
sisäistä sukupuoltaan jo paljon 
ennen kuin juridisen sukupuolen 
muutos on mahdollinen. Niinpä 
nämäkin ihmiset joutuvat ha-
kemaan nimenmuutosta mak-
sullisena ja harkinnanvaraisena 
toimenpiteenä. Ei ole hyvän hal-
lintotavan mukaista, että hallin-
nollisen prosessin osat oletetaan 
tehtäväksi eri järjestyksessä kuin 
mihin ne on toisaalla säädetty.

Mietinnössä todetaan edel-
leen, että tarvetta luopua etuni-
mien sukupuolisidonnaisuudesta 
vähentää se, että on olemassa 
useita etunimiä, jotka ovat käy-
tössä vakiintuneesti molemmilla 
sukupuolilla ja ovat tästä syystä 
sukupuolineutraaleja. Samalla 
mietintöön sisältyvä lakiehdotus 
on kuitenkin kirjoitettu sellai-
seksi, että se tosiasiallisesti ajan 
myötä vähentäisi sukupuolineut-
raalien nimien määrää. Sukupuo-
lisidonnaisuuden säilyttämistä 
perustellaan edelleen sillä, että 
uudet etunimet ovat lähtökoh-
taisesti sukupuolineutraaleja en-
nen niiden käytön vakiintumista. 
Samoilla argumenteilla voidaan 
kuitenkin luontevammin perus-

tella sukupuolisidonnaisuudesta 
luopumista.

Lisäksi on huomattava, että 
suomalaiset nimikäytännöt ero-
avat jonkin verran toisistaan. 
Suomenkielisessä etunimistössä 
on, kuten mietinnössä todetaan, 
joukko nimiä, jotka ovat vakiin-
tuneet käyttöön molemmille su-
kupuolille. Ruotsinkielinen etu-
nimistö puolestaan on selvästi 
vahvemmin sukupuolittunut, 
saamen- ja romanikielisistä nimi-
käytännöistä tietoa on saatavilla 
vähemmän. Ehdotus asettaisi jo 
ennestään alisteisessa asemassa 
olevat sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat kansalaiset eriarvoisiksi 
sen mukaan, mikä heidän äidin-
kielensä on. Herääkin kysymys, 
onko ehdotus tältä osin linjassa 
perustuslain 17 § kanssa.

Mietinnön mukaan etunimien 
sukupuolisidonnaisuutta pide-
tään sellaisenaan arvokkaana asi-
ana, ja tässä mietintö viittaa kan-
salliseen perinteeseen. Perinteen 
merkitys onkin suuri, vieläpä 
suurempi kuin mietinnössä ole-
tetaan. Sukupuolisidonnaisuu-
desta on säädetty vasta vuoden 
1946 alusta voimaan astuneessa 
etunimilaissa, mutta etunimet 
ovat olleet vahvasti sukupuolit-
tuneita läpi koko historiallisen 
ajan, vaikkakin ennen lain voi-
maantuloa tiedetään esimerkiksi 
intersukupuoliselle lapselle an-
netun sekä miehen että naisen 
etunimi. Ei ole perusteita olettaa, 
että tilanne radikaalisti muuttui-
si, vaikka tämä normi purettai-
siinkin; sen sijaan vaatimuksesta 
luopuminen palauttaisi sukupuo-
livähemmistöille sellaisia van-
haastaankin jonkin verran käy-
tettyjä oikeuksia, jotka vuoden 
1945 etunimilaki poisti.
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Arja esiteltynä TGEU:n sivuilla

miksi transihmisten tasavertainen kohtaami-
nen on niin vaikeaa?
arja vuopio

Olen toisena Transgender Europen puheenjohta-
jasta joutunut toistuvasti miettimään sitä, miksi tran-
sihmisten tasavertainen kohtaaminen on monelle niin 
vaikeaa. Olen päätynyt siihen, ettei yhtä yksinkertais-
ta vastausta ole olemassa. Luulen kuitenkin tunnista-
neeni ainakin joitakin niistä tekijöistä, joilla yhteis-
kunnat ja yksilöt pyrkivät oikeuttamaan transihmisten 
syrjintää, kaltoin kohtelua ja suoranaista väkivaltaa 
transihmisiä kohtaan. 

Ensimmäinen ja ehkä tärkein on halu nähdä maa-
ilma yksinkertaisempana kuin se oikeasti onkaan. 
Maailmaa on helpompi käsitellä, jos siinä elää vain 
miehiä ja naisia, jotka vielä käyttäytyvät ja ilmaise-
vat itseään kulloisenkin kulttuurin stereotypioiden 
mukaisesti. Tämmöinen ajattelu sivuuttaa kokonaan 
intersukupuoliset ja transihmiset monista muista pu-
humattakaan. 

Yksinkertaisessa maailmassa on tarve laittaa kaik-
ki samaan muottiin. Tästä löytyy runsaasti esimerk-
kejä. Ennen vanhaan vasenkätisistä piti tehdä vaikka 
väkisin oikeakätisiä, jotta he olisivat mahtuneet nor-
maali-ihmisen muottiin. Nyt maahanmuuttaja on var-
maankin ihan OK., jos hän näyttää kutakuinkin kan-

tasuomalaiselta, puhuu suomea yhtä hyvin kuin sitä 
äidinkielenään puhuva ja on sukunimeltään Virtanen. 

Me samastumme omaan viiteryhmäämme ja pi-
dämme muita ulkopuolisina. Viiteryhmämme voi 
sitten olla eri tilanteessa hyvin erilainen. Joskus vii-
teryhmämme on vaikkapa kansallisuus, toisinaan 
ikätoverit ja joskus taas joku suppeampi ryhmä kuten 
vaikka oman kaupungin asukkaat, ompeluseura tai 
jalkapallojoukkue.  ”Me” olemme sitten omaan viite-
ryhmäämme kuuluvia ja ”ne” ovat niitä muita. Edellä 
siis vaikkapa vasenkätisiä tai maahanmuuttajia. 

Päätöksentekijän on kautta aikojen ollut helpompi 
loukata ”niiden muiden” ihmisoikeuksia kuin omi-
aan. ”Me” emme läheskään aina jaksa välittää siitä, 
että ”niitä muita” kohdellaan epäasiallisesti, syrjitään 

Tom pääsi toimimaan banderollikepin jatkeena 
Turku Pride-juhlassa



tai heihin kohdistetaan väkivaltaa. ”Meille” riittää va-
litettavan usein, että omaa viiteryhmäämme on tur-
vassa. 

Pelko näyttelee jotain roolia halussa nähdä maail-
ma yksinkertaisena. Joskus pelko voi olla oikeutet-
tua. Usein kyse on kuitenkin tiedostamattomasta irra-
tionaalisesta pelosta. Jälkimmäinen verhotaan sitten 
usein ainakin omalle viiteryhmälle kelpaavaan seli-
tykseen. Uskontoja on kautta aikojen käytetty oikeut-
tamaan mitä kamalampia hirmutekoja sekä paljon 
kaikenlaista kaltoinkohtelua ja syrjintää. 

Uskontojen rinnalle ovat erityisesti länsimaissa 
nousseet erilaiset normaaliuden käsitteet. Oikeutusta 
”niiden” kaltoinkohteluun on haettu siitä, etteivät he 
sovi milloin mihinkin normiin. Kun tämä ei auta, on 
erilaisuus pyritty salaamaan ja peittämään. Valitetta-
van usein koko erilaisuuden olemassaolo on kielletty. 

Tasa-arvon käsite on vasta hiljattain saanut jalan-
sijaa yhteiskunnissamme. Suomessakin miehet ovat 

pitkään olleet etuoikeutettuja suhteessa naisiin. Eivät-
kä aina suinkaan kaikki miehet vaan erilaiset ”valio-
yksilöt” kuten aateliset, kaupunkien veroja maksavat 
porvarit tai vaikka tilalliset. Nainen on historian saa-
tossa ollut lähes aina miehestä tai miehistä riippuvai-
nen. Sukupuoli on ollut ihmisen aseman keskeinen 
määrittäjä. Oma merkityksensä on varmaan seksuaa-
lisuuteen liittyvillä odotuksilla ja tabuilla. 

Kuvitellun sukupuolirajan ylittäjä on helposti 
koettu uhaksi koko maailmanjärjestykselle. Moista 
käyttäytymistä on monessa yhteiskunnassa pyritty 
eri tavoin rajoittamaan. Vuosien saatossa on siirrytty 
kieltämisestä, piilottamisesta ja eristämisestä sairaak-
si leimaamiseen, hallinnollisiin ja juridisiin kieltoihin. 
Tämä on oikeutettu milloin milläkin. On oikeastaan 
hämmästyttävää, miten erilaisia ilmenemismuotoja 
tämä saa vielä tänäkin päivänä eri yhteiskunnissa. 

Avain transihmisten ja monien muiden vähemmis-
töjen aseman parantamisessa on saada päätöksiä teke-
vät ”me-ihmiset” näkemään vähemmistöt osana omaa 
viiteryhmää ja tarkastelemaan asioita transihmisten ja 
muiden vähemmistöjen näkökulmasta. Transihmis-
ten ihmisoikeuksien tunnustaminen ei ole keneltä-
kään pois vaan meille kaikille lisää. Tähän tarvitaan 
asennemuutosta vähän samaan tapaan kuin vaikkapa 
vammaisten tai seksuaalivähemmistöjen kohdalla on 
hiljalleen tapahtumassa. Tai jos ihan rehellisiä ollaan 
vielä vähän isompaa muutosta. Eivät vammaiset tai 
seksuaalivähemmistötkään ole vielä täysin yhdenver-
taisia. 

Me kaikki voimme edistää tasa-arvoa ja yhden-
vertaisuutta tiedostamalla yllä kuvatun ”me-ne -ajat-
telun” ja pyrkimällä tarkastelemaan asioita myös 
”niiden” näkövinkkelistä. Se on osa tarvittavaa asen-
nemuutosta. 

Arja Voipio
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Arja Voipio ja Tom Linkinen Hauholla 2015

Transgender Europe, TGEU on transihmisten ihmisoi-
keuksia ajava eurooppalainen kattojärjestö, johon kuuluu 
toistasataa jäsenjärjestöä eri puolilta Eurooppaa, Dream-
wearclub yhtenä näistä. TGEU on tunnustettu toimija, jota 
kuullaan kasvavassa määrin sekä Euroopan neuvostossa 
että EU:ssa. TGEU:n toimisto on Berliinissä. Siellä työs-

kentelee toistakymmentä henkilöä.
www.tgeu.org 
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tervehdys 
jäLLeen!

Kesä vierähti nopeasti kaikkien 
ihanien tapahtumien ansiosta. Ke-
sän aloitti Hauhon tapaaminen ja 
kevätkokous 19.-21.5.2017, jossa 
sain kunnian lausua myös runoja. 
Oli mukava ilta!

Lausuin runoja myös Kallio Kuk-
kii -tapahtumassa 21.5. Helsingin 
Dallepénpuistossa. Vastaanotto oli 
hyvä sen jälkeen, kun yleisö oivalsi, 
etten aio lipsynkata...

Onneksi en laittanut kovin kor-
keita korkoja Helsinki Pride -kul-
kueeseen. Jalat olivat koetuksella 
ilmankin! Väkeä oli paljon viile-
ästä säästä huolimatta. Loppumat-
kasta piti kiirehtiä vessaan ja jättää 
DWC:n lippu taakseen. (Nämä ikui-
set naisten vaivat!) Kiitos vielä seu-
rasta kaikille kanssamarssijoille!

On tullut aika palata 
kesälaitumilta ja ryhtyä 
leipomaan pullaa.

Yritän pitää huolen, etten 
ole rantakunnossa ensi 
kesänäkään.

Värikästä syksyä!

Mulla on pulla sulle
Sen sisällä on tasa-arvon rusinoita

vapaiden ja onnellisten munia

Mulla on pulla sulle
Se on lämmin

ja rauhanmerkin muotoinen
Raesokeri sateenkaaren värinen

Mulla on pulla sulle
Iso pelti täynnä

tuoksuvia ihania
maailman pelastajia

Ehkä voit leipoa pullaa muille
kaikenlaisille herkkusuille

- Maimu -
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Poliisitarkastus Pasilassa: Rob ja Bee tutustuivat 
Pasilan meikkaushuoneeseemme ja profiloivat tilan 
käyttäjiä syväpsykologisella samaistumistekniikalla.

Pari päivää myöhemmin Helsinki Priden puistojuh-
lassa tapasin taas Robin, joka oli ollut Yhdenvertai-
suusvaltuutetun autossa Suomen poliisihallituksen po-
liisitarkastaja Måns Enqvistin kanssa.

virkavaLLan kanssa tekemisissä
anukatariina

29. kesäkuuta  Yhdenvertaisuusvaltuutetun 
toimisto, Seta, Trasek ja Dreamwear Club oli-
vat neuvottelussa Suomen poliisiviranomais-
ten kanssa teemana poliisin suhde sateenkaari-
ihmisiin asiakkaina ja työntekijöinä. Vieraaksi 
oli kutsuttu Rob Verf Hollannin PinkBluesta ja 
Bee Bailey Englannin National Trans Police 
Associationista.

Molemmat järjestöt on aikanaan perustettu 
homo- ja transpoliisien omien tarpeitten takia, 
jotta kukin saisi olla oma itsensä turvallises-
ti työyhteisössään. Järjestöt ovat edelleen va-
paaehtoisten aktivistien varassa, mutta niiden 
erityisosaamista rikostutkinnassa käytetään 
tarvittaessa ja niillä on oma budjetti ja tähän 
asiaan omistettu aikaresurssi. Myös Bee kertoi, 
että hänen poliisipiirissään tietyt rikostyypit 
hoidetaan heidän erityisosaamisensa tuella.

Suomessa monien transihmisten luottamus 
poliisiin on alhainen johtuen useimmiten siitä, 
että heidän tekemiään viharikosilmoituksia ei 
ole otettu vakavasti. Hollannissa tätä ongelmaa 
on yritetty ratkaista niin, että laki velvoittaa 
luomaan alueellisia yksiköitä, joihin rikosil-
moitukset voi jättää muun asiaan perehtyneen 
henkilön kuin poliisin välityksellä. Robin mu-
kaan kehitys poliisien asenteissa on hidasta, 
mutta koko ajan mennään eteenpäin. Minimi-
tavoitteeksi hän asetti, että vaikka asenne ei 
olekaan ihan kohdallaan, työn ammatillinen 
ote vaatii, että se ei saa näkyä asiakastyössä.

Suomen poliisissa viharikokset on nostettu 
aiempaa korostetumpaan asemaan, mutta siinä 
ei ole eroteltu HLBTI-viharikoksia riittäväs-
ti muista. Poliisien koulutuksessa ja täyden-
nyskoulutuksessa teema ei juuri ole noussut 
esiin. Poliisihallituksella on suunnitelmissa 
lisätä lähiaikoina sateenkaariteeman mukais-
ta koulutusta henkilöstölle osana tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustyötä. Suomen poliisissa on 
joitakin avoimesti homo- ja lesbopoliiseja. He 
kuitenkin pitävät matalaa profiilia eivätkä ole 
vielä kokeneet tarvetta järjestäytyä. Lähin vas-
taava järjestö on Tukholman Gaypolisen, johon 
tormäsin Tukholman Priden paraatissa kesällä 
2012. Milloinkahan meillä…?

Anukatariina
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Pride-banderolli Turussa

dreamwear CLubin banderoLLi näh-
tiin tänä kesänä useammassakin
pride-tapahtumassa! hyvä me!
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Pride-banderolli Kajaanissa

Tampere Pride Pr
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sophie LabeLLe
tuija

trans-sarjakuvan kanadalainen taituri 
kävi suomessa kiertueellaan

Sophie Labelle on vauhdilla kasvattanut suosio-
taan pitkin maailmaa ja Suomessakin hän on kerän-
nyt kohtalaisen fanijoukon. Hänen kuvallisten ta-
rinoidensa ytimessä on vankkumaton, inhimillinen 
ja ketään loukkaamaton ajattelutapa, joka vallanku-
mouksellisesti irtisanoutuu kehollisesta sukupuolit-
tamisesta.

Hän on kotoisin Montrealista. Hänen ensimmäi-
nen kiertueensa meille päin vie häntä Pohjoismai-
den lisäksi monen Keski- ja Länsi-Euroopan maan 
halki.

Hän on eräässä julisteenomaisessa kuvassaan 
laittanut keskeinen hahmonsa Stephien toteamaan 
tyynesti:

En ole ”tyttö pojan kehossa”. 
Olen tyttö. Tämä on minun kehoni. 
Tytöillä on kaikenlaisia kehoja.

Hänen tarinansa ja toteamuksensa ovat transsu-
kupuolisen maailman sisäiseen keskusteluun suun-
nattuja ja transihmisten minäkuvaa vahvistavia. 
Cis-maailmasta on noussut joukko äänekkäästi hä-
nen työtään vastustavia, perinteistä kaksijakoista 
sukupuolikuvaa puolustavia ihmisiä. Sophie ei näy-
tä tästä hermostuvan.

Hän on nyt kolmekymppinen. Piirtäjän ura lähti 
keskittymään trans-maailman kuvaamiseen jo yh-
deksänvuotiaana onnekkaasta sattumasta, niin kuin 
hän kuvaa. Paljon kiusaamisen vuoksi häntä ei pääs-
tetty välitunneilla enää ulos, vaan hän vietti silloin 

aikaansa rehtorin luo-
na piirrellen intohimoisesti kaikkea. Rehtori sitten kysyi, haluaisiko hän kehit-
tää hahmoksi transtytön ja kertoa siten elämästään.

Tarinoiden selkeys ja vastaanpistämätön suorasukaisuus on Sophien kerto-
man mukaan hioutunut lapsityössä. Lapset ovat koulinneet hänet kiertelemättö-
mään ja ihmisläheiseen ilmaisuun.

Elokuun viimeisen viikon hän oli Suomessa ja lähtöpäivänä nettiin ilmestyi 
iloviesti: Hän oli mennyt kihloihin suomalaisen transmiehen kanssa.

Sophien FB-sivu:
https://www.facebook.com/sophievlabelle?fref=ts
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sophie_Labelle
https://www.facebook.com/assignedmale/
Kuvastoa kuvahaulla: sophie labelle comics
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Wuolteen kartanon pihalla, kevät 2017. Kuva: Tigan helikopteri
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DreamWearClub ry:n syystapaaminen ja syyskokous 
29.9. - 1.10.2017 Hauholla

Tervetuloa jälleen tapaamiseemme Wuolteen kartanoon, osoite Pokkarintie 31, Hauho. 

Lisää tietoa kartanosta löydät kotisivuilta: http://www.tunnelmakartanot.fi/awuolle.html.

Tilaisuus on tarkoitettu vain jäsenille ja kutsuvieraille. Jäsenmaksun maksamiseen ohjeet löytyvät 
osoitteesta: www.dreamwearclub.net . Ongelmatilanteessa ota yhteys Helgaan (tiedot alempana).

Ohjelmaan liittyvät kyselyt sähköpostilla dwc@dreamwearclub.net ja jäsenyyteen liittyvät 
jasenasiat@dreamwearclub.net. 

Ilmoittautumiset:
Wuolteen kartanolle ilmoittautumiset huonejärjestelyineen hoitaa Helga. Ilmoittautuessa on mainit-
tava jäsennimi, mahdollisen kumppanin nimi, saapumis-ja lähtöpäivä, majoitustoive ja mahdolliset 
ruoka-allergiat sekä aikataulutoive lauantaille meikkauksesta ja/tai kampauksesta. Ilmoittautumi-
nen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 27.9.2017. Helgan sähköposti on helga@dreamwear-
club.net ja puhelinnumero 040-5576406.

Hinnasto:

Kartano:
2 vrk: 163 euroa 1 vrk: 111 euroa

Vaunupaikka:
2 vrk: 119 euroa 1 vrk: 79 euroa

Lauantain päiväkävijöiden lounas, kakkukahvi ja iltapala 70 €, lounas ja kakkukahvi 55 €, kakkukah-
vittelu klo 14-18 15 €. Pelkkä kokoukseen osallistuminen on ilmaista. 
Yhdistyksen edellisessä syyskokouksessa hyväksytyn uuden käytännön mukaisesti peritään ohjel-
mamaksu 15 euroa koko viikonlopulta, 10 euroa lauantailta. Maksetaan paikan päällä mielellään 
käteisellä. 
 

 SYYSKOKOUSKUTSU
 DreamWearClub ry
 Wuolteen kartano, Pokkarintie 31 Hämeenlinna
 30.9.2017 klo 16.00

 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
 Tullakseen kokouksessa valituksi johonkin tehtävään
 asianomaisen tulee olla läsnä tai hänen on ollut lähetettävä
 suostumuksensa puheenjohtajalle.

 Terveisin yhdistyksen hallitus
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Ohjelma:

Perjantai 29.9.2017

13.00-   Saapuminen ja majoittuminen, kahvia saatavana
16.30   Tervetuliaiskahvit
17.00   Vapaata seurustelua
18.00   Iltapala
19.00 -  Meikkaustyöpaja, jota vetää ihonhoidon ja kauneuden konsultti Aija Salerto.
   Aija opastaa meikkipohjustuksen, värien ja varjostusten käyttöön ym. 
   elävillä malleilla. Muutama vapaaehtoinen pääsee siis 
   mallikappaleeksi käsittelyyn!

Lauantai 30.9.2017

8.00 - 10.00  Aamusauna
8.00 - 10.00  Aamupala majoittuneille
9.00 - 15.00  Meikkaus- ja kampauspalvelut, joista vastaa alan opiskelijaryhmä Tampereelta
11.00   Puolisoiden tapaaminen
12.00   Hallituksen kokous
13.00   Lounas
14.00 - 15.00  Vapaata aikaa meikkaukseen, oleiluun ja vaatteiden vaihtoon
   VAIHTOTORILLA  (voit siis tuoda käyttämättä jääneitä vaatteitasi ja asusteita,
   kunhan viet käsiin jääneet kamppeesi takaisin mukanasi)
14.30   Kahvit
15.00 - 15.45  SariKristiinan esitelmä ”Monta sukupuolta ja monta roolia.
   Intiaanikulttuurien sukupuolijaon tarkastelu”, tilaisuus keskusteluun
16.00 - 17.30  Dreamwear Club ry:n sääntömääräinen syyskokous
18.00   Iltapala
19.00-   Tietokirjailija ja Sexpon 
   pj Tiia Forsström (ent. Aarnipuu)
   saapuu vieraaksemme ja 
   johdattelee keskustelua aiheesta
   ”Seksi, seksuaalisuus ja sukupuoli”

Sunnuntai 1.10.2017

9.00 - 11.00  Aamusauna
9.00 - 11.00  Aamupala
        - 12.00  Huoneiden luovutus

Selma Palmu toimii edelleen mutta on auki vain 
tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-14. 
Käy ostoksilla!




