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Elokuun lopulla sain kuulla suru-uutisen; 
Elsi ei enää tule juhlimaan kanssamme, Elsi 
on poissa! Eveliinan muistokirjoitus on jäl-
jempänä tässä lehdessä mutta jotain haluan 
minäkin sanoa. Elsi oli kaikille ystävällinen, 
humaani, älykäs kaikesta kiinnostunut rene-
sanssi-ihminen. Olo on surullinen, tottakai, 
mutta toisaalta iloinen siitä, että oli olemas-
sa ihminen, joka uskalsi elää täysin rinnoin ja 
nauttien toteuttaa itseään muita loukkaamat-
ta. Elsi säteili ympärilleen oivalluksen va-
loa: elämä ja oleminen voi olla vapautunutta, 
hauskaa, myönteistä. Vaikka eihän se nyt ihan 
niinkään ollut. Elääkseen täyttä Elsin elämää 
hänen oli osan vuodesta elettävä ulkomailla, 
irti arkiympäristön paineista ja odotuksista. 
Elsi oli kaikkine puolineen ja rooleineen laa-
ja-alaisempi kuin ympäristönsä. Ja niinhän se 
taitaa olla tilanne tuttu meille useimmille!

Elsi ehti elää monen monta vuosikymmen-
tä hyvään seniori-ikään. Ja tästä aasinsiltaa 
rakentaen: intersektionaalinen feminismi on 
tietenkin oikeassa todetessaan, että ihmisen 
asemaa ja olemista määrittävät muutkin te-
kijät kuin sukupuoli (mitä ikinä se sukupuoli 
kenellekin merkitsee). Tämähän vaikuttaa it-
sestään selvältä väitteeltä, kukapa voisi väit-
tää vastaan? Eikä se etninen taustakaan eikä 
edes sosio-ekonominen asema riitä näiksi 
muiksi tekijöiksi. Ikä määrittää kokemus-
maailmaamme ja asenteitamme, ymmärrys-
tämme ja itseymmärrystämme enemmän kuin 
itse ymmärrämmekään, näin uskallan väittää. 
Jo ihan sen takia, että me olemme aina oman 
aikakautemme lapsia ja tuotteita. Ja vaikka 
kuinka olemme poikkeavia kapinallisia, niin 
aikakautemme määrittää kapinan kohteen ja 
antaa kapinalle ja erilaisuudelle sisällön.

Ikää ja aikakausia tulee pakostakin miet-
tineeksi, jäsenistömme kun alkaa olla mum-
moikäistä noin keskimäärin. Uskon, että lap-
suuden ja nuoruuden fiilis sukupuolisuudesta, 
naiseudesta ja miehisyydestä tyyleineen ja 
maneereineen säilyy ja näkyy koko loppuelä-
män. Tottakai näkyy ulkoisessa habituksessa 
pukeutumista myöten jos sukupuoleen lei-
mautuminen on tapahtunut 60- tai 70-luvulla. 
Silloin ei tunnettu muunsukupuolisuutta, ei 
kysytty tunnetta omasta koetusta sukupuoles-
ta. Ellet ollut sotimaan kelpaava mies-mies tai 
synnyttämään kelpaava nais-nainen olit kum-
majainen, friikki, pervo tms. Epätyypilliset 
sukupuolen tuntemukset ja ilmaisun halut oli 
paras peittää ja kieltää vaikka hammasta pur-
ren. Itselläni on sellainen tuntuma, että vasta 
viime vuosina asenteet ovat väljentyneet ns. 
transvestiitteja kohtaan. Mutta aina vaan jopa 
sateenkaariväkikin lokeroi sukupuolivähem-
mistöjä perinteiseen sukupuolen kaksiarvoi-
suuteen perustuen. Sukupuolivähemmistöjä 
edustavan potilasjärjestön sivuilta voi lukea 
määritelmän ”Transvestiitti on ihminen, joka 
on pääosin tyytyväinen syntymässä annettuun 
sukupuoleensa, mutta jolla on tarve ajoittain 
ilmentää itsessään toista sukupuolta. Tyypil-
lisesti monet transvestiiti ilmentävät toista 
sukupuolta pukeutumalla tai meikkaamalla. 
Suuri osa transvestiiteista on miehiä, mutta 
toisaalta miesten naiselliseen pukeutumiseen 
kiinnitetään enemmän huomiota.” En oikein 
tunnista tälläisen määritelmän mukaista jouk-
koa. Sen sijaan tunnistan määritelmästä men-
neen maailman kaikuja eikä matka ole pitkä 
mielikuvaan pilakuvien hassusta karvajalkai-
sesta korkkareihin ja minihameeseen sonnus-
tautuneesta möhömahaisesta köriläästä. Suu-
rin osa tuntemistani ns. transvestiiteista kokee 

    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
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ajoittain voimakastakin kehodysforiaa mutta 
ellei se johda korjaushoitoihin, ei tuntemus 
oikein saa ymmärrystä. Toisaalta, jos vaikka 
se ”toisen sukupuolen” vaatteisiin pukeutuja 
olisikin tyytyväinen syntymäsukupuoleensa, 
ei hänen elämänsä ole välttämättä kovinkaan 
auvoista ihan ympäristön ja yhteisön viha-
mielisestä torjunnasta johtuen. Tämähän se 
surullinen tilanne useimmiten on. Monen asi-
an täytyy onnellisesti lonksaahtaa kohdalleen 
jotta voi vapaasti ilmentää ”toista” sukupuol-
ta ja samanaikaisesti elää tyytyväisenä synty-
mäsukupuolessaan.

Ja toisaalta nykyään pukeutuminen ei ole 
takavuosien tapaan poissulkevalla tavalla su-
kupuolittunutta, ei tarvitse olla merirosvo jos 
on sekä parta että korvikset. Eikä kynsilak-
kaakaan enää niin ihmetellä. Ja teini-ikäisistä 
ei nyt kertakaikkiaan ota selvää. Maailma on 
muuttunut. Luulenpa, että nykynuori ilmai-
see pukeutumisellaan tai meikkaamisellaan 
enemmänkin sosiaalista viiteryhmäänsä kuin 
jotain ”sukupuolta”. Tämä toteamus ei vähek-
sy eikä mitätöi koettua sukupuoliristiriitaa!

Viime kesänä minulla ei ollut tilaisuutta 
osallistua ensimmäiseenkään kotimaan pri-
de-tapahtumaan. Berliinissä sen sijaan tuli 
vietettyä hauska päivä monen korttelin ko-
koisessa sateenkaarikaupunkijuhlassa (Les-
bisch schwules Stadtfest). Silmään ei sattunut 
yhtään vanhan määritelmän mukaista trans-
vestiittiä. Kirjava juhlaväki ilmensi omaa ja 
omanlaistaan sukupuolta ja sukupuolisuut-
taan mistään ”sen toisen sukupuolen” sovin-
naisuuksista riippumatta, tyylejä sekoitta-
en ja niillä leikitellen. Tavallaan kaikki ovat 
transvestiittejä; kopiovat ja lainaavat kaikkien 
mahdollisten sukupuolten tyylikirjosta mutta 
ilmentäen nimenomaan omaa uniikkia, henki-
lökohtaista sukupuoltaan. Vapauttava tilanne 
ja tunnelma!

Krisse

ps. mielipiteet ovat täysin omiani eivätkä 
edusta yhdistystä millään tavalla

Rajoja rikkoen Berliinissä
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Ajattelen sinua... 

Lähettäjä... 

 
 

Ajattelen sinua... 

Lähettäjä... 

Viime elokuussa DWC:n riveihin 
jäi suuri aukko.

Ystävämme Elsi nukkui sairauden 
murtamana viimeiseen uneen elokuun 
lopulla  80 v:n ikäisenä. Olimme tulossa 
Helsingistä, Marika ja minä, kun sain 
viestin, että Elsi on erittäin heikkona. 
Soitin sairaalaan, jossa Elsin kumppani 
vastasi puhelimeen ja kertoi hänen sai-
raudestaan. Sain vielä tilaisuuden vaih-
taa muutaman sanan Elsin kanssa, ja 
kuulla hänen viimeisen tahtonsa:

Ei ruusuja, ei murehtimista, vaan iloi-
nen lähtö.

Muistan, kun v. 2012 ensimmäistä ker-
taa tulin Wuolteelle aristellen. Elsi istui 
kartanon verannalla hyväntuulisena, 
niin kuin aina, ja neuvoi menemään pe-
remmälle. Tämä hyväntuulisuus onkin 
ehkä kaikkein päällimmäisin asia, joka 
on jäänyt mieleeni. En muista nähneeni 
Elsiä kertaakaan ärtyneenä tai huono-
tuulisena. Hän koetti aina etsiä asioista 
ja ihmisistä valoisamman puolen ajatel-
len myönteisesti eikä kielteisesti. 

Sen lisäksi, että Elsi oli tiitti, hän oli 
myös paljon muuta. Koulutukseltaan in-
sinööri, suomensi kirjoja useammalta-
kin kieleltä, oli kotikuntansa elokuvaker-
hon voimahahmoja sekä tietokirjailija. 
Lisäksi hän harrasti puutöitä. Muistan 
Elsin erittäin lämpimänä ihmisenä, joka 
osasi yllättää toiset. Kerrankin hän jär-
jesti meille toivekonsertin Wuolteella  
Roineen rannalla: puhelin ja kaiutin. 
Meitä oli pieni porukka illanvietossa 
ja jokainen sai esittää toiveensa, jonka 
Elsi toteutti Spotifysta.

Elsin poismeno jätti DWC:n riveihin 
todella suuren aukon.

Ystävää muistaen Eveliina
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P U H E E N J O H T A J A N
K Y N Ä S T Ä

Kohta on kulunut vuosi pu-
heenjohtajuuttani. Kevään nu-
merossa kirjoitin laajasti järjes-
tön historiasta ja asemasta, nyt 
rajaan näkökulman lähimennei-
syyteen ja -tulevaisuuteen.

Meillä on menossa muutamia 
merkittäviä uudistuksia. Kotisi-
vuprojekti on vihdoin nytkähtä-
nyt kunnolla liikkeelle ja Tuula 
Marika laatii meille uudet, mo-
dernit ja edellisiä helppokäyttöi-
semmät sivut. Jos asiat menevät 
suunnitellusti, ne voidaan avata 
jo tämän vuoden aikana. Lay 
out on vielä tarkemmin päättä-
mättä ja aluksi mennään yksin-
kertaisen siistillä ulkonäöllä.

Toinen uudistus on jäsenre-
kisterin yhdistäminen Setan 
järjestelmään. Se mahdollistaa 
mm. jäsenkirjeet jäsenen anta-
maan sähköpostiin, sähköisen 
laskujen lähettämisen, sähköi-
sen jäsenkortin ja tietojen muut-
tamisen niin, että ne päivittyvät 
automaattisesti ilman välikäsiä. 
Itse odotan innolla uudistusta, 
nykyinen järjestelmä on liian 
usein ilmaissut oman haavoittu-
vuutensa, kun jäsentiedot ovat 

olleet ajastaan jäljessä. Toisaal-
ta on hyvä muistaa, että tietojen 
ajantasaisuus on edelleen kiin-
ni siitä, että kukin jäsen käy ne 
siellä päivittämässä.

Kevään palstallani hallitus-
neuvottelut olivat vielä kesken. 
Nyt jälkeenpäin voidaan sanoa, 
että pahimmat vaihtoehdot hal-
lituskoalition ja -ohjelman kan-
nalta eivät toteutuneet. Toisaalta 
hallitusohjelmaan jäi transasioi-
den suhteen ilkeä tahra: Vaikka 
transprosessin juridiset ja lää-
ketieteelliset osuudet viisaas-
ti päätettiin erottaa toisistaan, 
ensin mainitusta rajattiin pois 
mahdollisuus vaihtaa juridista 
sukupuolta alle 18-vuotiailta. 
Päätös oli ilmeisesti hallitus-
puolueiden konservatiiviedusta-
jien vaatimus, jolla ei ole mitään 
rationaalista pohjaa. Perusteeksi 
on nimittäin esitetty, että nuoret 
eivät osaa päättää asiasta ja he 
voivat tehdä virheellisiä ratkai-
suja. Peruste on kestämätön: 
Transsukupuolisia on väestöstä 
murto-osa, ja jos heistä pieni osa 
tekisikin vääriä päätöksiä, se oli-
si vain murto-osan murto-osa – 
nykyisellään se väärä päätöshän 
tehdään syntymän yhteydessä 
kaikille transsukupuolisille. 
Kaiken lisäksi juridisen päätök-
sen voi helposti peruuttaa, jos 
se sitten sattuisi osoittautumaan 
vääräksi. Toisaalta transnuoril-
le juridinen oikeus olla oma it-
sensä on ensiarvoisen tärkeää ja 

mahdollistaa samalla tutkiskella 
sitä, onko lopullinen ratkaisu 
kehon muuttamiseksi kokemuk-
sen mukaiseksi aikanaan oikea.

Myös hoitokäytänteisiin tul-
lee muutoksia. Suomessakin 
otettaneen pian käyttöön uusi 
kansainvälinen tautiluokitus 
ICD-11, joissa transdiagnoosit 
on erotettu omaksi ryhmäksi 
pois mielenterveyden häiriöis-
tä. Samalla on myös häivytet-
ty ero trans- ja muunsukupuo-
lisuusdiagnoosien välillä ja 
hoidot on tarkoitus räätälöidä 
entistä yksilökohtaisemmin kri-
teerein. Tällä voidaan parantaa 
muunsukupuolisten hoidollis-
ta asemaa, johon on tähän asti 
liittynyt jonkinlainen väliinpu-
toajan kohtalo. Alaikäisten saa-
man hoidon suhteen joudutaan 
varmaan käymään kovaakin 
vääntöä: Alaikäisille ei tulla 
tarjoamaan varsinaista kehon 
sukupuolta muuttavaa hoitoa, 
vaan heille on maailmalla ol-
lut tarjolla murrosikää hidasta-
vaa ns. hormoniblokkerihoitoa. 
Hoitojen aloittamisen kriteerik-
si on tässäkin ollut tutkimuksin 
vahvistettu pysyvä sukupuo-
likokemus. Transtutkimukset 
aloitetaan kuitenkin nykyään 
nuorisopsykiatrian puolella, 
siis käytännössä  aikaisintaan 
13-vuotiaana. Tällöin vuosia 
kestävä diagnoosivaihe myö-
hästyttää blokkerihoidon aloi-
tusta niin kauaksi, että siitä ei 
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ole enää apua. Olisi siis viisasta 
mahdollistaa tutkimus jo varhai-
semmassa vaiheessa. Tätä tran-
shoitojen alueelle hakeutuneet 
vanhoillisuskonnolliset lääkärit 
vastustavat kiihkeästi.

Syksyn aikana on tarkoitus 
kontaktoida lainsäädäntöä val-
mistelevia tahoja ja muutenkin 
kampanjoida asian puolesta. 
Lain filosofian muutoksen takia 
juridiseen sukupuoleen liittyvää 
säädöstöä valmistelee Oikeus-
ministeriö ja tulevia hoitokäy-
täntöjä Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö. Dreamwear Club ry:n 
aktiivit ovat mukana tässä po-
liittisessa väännössä muiden 
asiaa ajavien järjestöjen kanssa.

DWC on ollut viime vuosi-
na hyvin aktiivinen kaikilla sen 
toiminnan alueilla: Koulutus, 
vertaistuki, vaikuttaminen… 

Tästä syystä olemme saaneet 
paljon tunnustusta ja arvostus-
ta aiemman vähättelyn sijaan 
ja saamamme Setan järjestö-
avustus on noussut aiemmista 
vuosista merkittävästi. Tästä 
kaikesta kiitän suuresti kaik-
kia Teitä, jotka olette kulkeneet 
kouluttamassa, istuneet panee-
leissa, seisseet esittelystandeil-
la ja kantaneet banderolliamme 
pride-paraateissa. 

Ongelma tässä on kuitenkin 
se, että meitä tekijöitä on edel-
leen kovin vähän. Kiireet ja 
paineet tuntuvat erityisesti halli-
tuksessa, jonka vastuulla kaiken 
sujuminen loppujen lopuksi on. 
Hallitus on tänä vuonna ollut 
kohtuullisen toimintakykyinen, 
mutta kuten vapaaehtoistyössä 
niin usein yleensäkin tapahtuu, 
yhden hetkellinen uupuminen 

tuntuu toisen työtaakassa. Tästä 
syystä toivon hallitusjäseniksi 
ilmoittautuvan ihmisiä, joilla on 
osaamista tehdä tällaisia yhdis-
tysasioita niin, että eivät siinä 
itse väsähtäisi. Yksi stressihuip-
pu on kevät- ja syystapaamisia 
edeltävä aika. Siihen liittyy sekä 
ohjelman että kokouksen hallin-
nollinen valmistelu. Olemme 
onneksi saaneet apua tiettyjen 
ohjelmien järjestelyissä jäse-
nistöltämme, josta edelleen kii-
tän asianosaisia. Meiltä puuttuu 
kuitenkin edelleen ohjelmavas-
taava, joka voisi ottaa kokonais-
vastuun ohjelman koostamises-
ta. Sellaisen innokkaan ihmisen 
ilmaantumista odottelen kieli 
pitkällä… 

Anukatariina

Suomen suven sinisessä, sukeltaos säihkysineen.
Viel on kesää käyttämättä,nätti mekko näyttämättä
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Perjantai 11.10.2019

Majoittuminen Scandic hotelliin
* klo 15 alkaen

Ostoksia
* Pg Fashion
* Halonen

Päivällinen ja WineTasting
* klo 17

Ostoksia Kekäle
* klo 19.00 - 20.30

Lauantai 12.10.2019

Kosmetiikkaa ja peruukkeja Kinnunen Oy
* klo 9 - 12

Lounas
* klo 12 - 13

Vaateliikkeet
* klo 13 - 16

Päivällinen
* klo 16 - 18

Teatteri Cabaret
* klo 19 - 21

TURUN TEATTERIVIIKONLOPPU

Tammikuun teatteriviikonloppuna Turussa 18.1.2020 menemme katsomaan Amélie musikaalia. Lippuja on jo 
saatavana. Lippujen hinnat ovat:
LOHKO 1. 57/52/35€
LOHKO 2. 52/46/34€
LOHKO 3. 37/31/23€
perus/eläkel./opisk.&työttömät
Lohko 1 on permanto keskeltä. Lohko 2 on 4 reunimmaista paikkaa permannon riveiltä. Lohko 3 on parvipaikka.

Muu ohjelma: 
Perjantaina saapuvien kanssa menemme syömään illalla Scandic Atriumiin. 
Lauantaina mahdollisuus päivällä kampaajaan. Klo 15 siirrytään  syömään ravintola Hiivariin, josta jatkamme 
teatterille ennen näytöstä. 

Teatterilippu kelpaa myös maksuksi paikallisbusseissa näytöspäivinä matkalla teatteriin. Valitsemasi teatteriliput 
voit maksaa tililleni Fi85 4714 1020 0231 95 marraskuun loppuun menneessä. Hotellin jokainen varaa itse mutta 
suosittelen Scandic Plazaa sen keskeisen sijainnin ja pysäköintipaikkojen vuoksi. Hotellin ja ruokailun jokainen 
maksaa itse. Kun maksat lippusi, ilmoita viestikentässä millaisen lipun haluat ja kappalemäärä sekä tuletko syö-
mään Pe/La jotta tiedän tehdä pöytävaraukset. 

Tervetuloa Monica Heinonen.

CD-tyttöjen viikonlopputapahtuma Lappeenrannassa 11.-13.10.2019

Lappeenrannassa cd-tytöt ovat tulleet tutuiksi koko kaupungissa. Mimmi Makusen johdolla teatteriviikonloppuja 
järjestettiin monena viikonloppuna monen vuoden ajan. Olimme jopa niin haluttu ryhmä, että naisten vaateliik-
keet jopa kilpailivat siitä, kuka saisi järjestää asiakasillan meille. Olemmehan varsin hyvä asiakasjoukko. Halu-
simme asiantuntevaa palvelua ja palkitsimme sen runsailla ostoksilla.

Tällä kertaa on luvassa yhteisen illanvieton lisäksi tutustumista paikalliseen naistenvaatetarjontaan. Paikallises-
sa kemikalioliikkeessä saadaan meikkiopastuksen lisäksi apua peruukkiasioissa yms. Lounas sovitusti ja myös 
mahdollisisuus omatoimiseen tutustumiseen. Illalla yhteinen päivällinen viininmaisteluineen. Ja lauantai-illan 
huipentaa Cabaret teatteriesitys. Scandic hotelli majoittaa meidät edullisesti ja kaikki kohteet ovat compactisti 
(korkkari)kävelymatkan päässä. 

Tervetuloa Lappeenranta-tapaamiseen toivoo Sari Kristiina 
Seuratkaa yhdistyksen nettisivuja!
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KRISTIINANKAUPUNKI MAAILMAN NAVAKSI!
Teksti ja kuvat Anukatariina

Heinäkuussa ajelimme Sinin 
kanssa itsellemme vähemmän 
tuttua länsirannikkoa tutustuen 
alueen vanhaan perinteeseen. Eri-
tyisesti halusimme nähdä alueen 
vanhat kaupungit. Kaikki kaupun-
git oli perustettu jo varhain Ruotsin 
vallan aikana ja kaikissa satama oli 
karannut kauemmaksi maan ko-
hoamisen takia.  Kaupunkeja pe-
rustivat kuninkaat ja kuningattaret 
ja heidän maaherransa, mutta vain 
osassa suunnitelma tuotti odotuk-
sen mukaisen kasvun kukoistuk-
seen. Toisaalta toisten kaupunkien 
kitukasvuisuuden takia voimme 
nauttia nyt niiden erityisestä idyl-
listä.

Raahen vanha osa on varsin yh-
tenäinen alue, jossa myös vanha 
hallinnollinen keskusta on säilyt-
tänyt perinteikkään ulkoasunsa. 
Toisaalta vaikuttaa siltä, että kau-
pungin rakennuslautakunta ei ole 
pitänyt kovin tiukkaa linjaa sal-
lien osan taloista rapistua melko 
tavalla. Oma majapaikkamme oli 
aivan Pietari Brahen patsaan juu-
ressa keskustorin varrella. Raken-
nus oli vanha kauppahuone, jossa 
myös kauppaa käyneet maalaiset 
ja laivurit yöpyivät. Nyt tiloissa 
on ihanan romanttinen kahvila ja 
sen neljä yöpymishuonetta ovat 
edelleen alkuperäisessä käytössä. 
Yksi niistä meillä yhtenä yönä ja 
se oli sisustettu puotimamsellin 
tyylin mukaan. Henkilökunta oli 

pukeutunut perinteisiin asuihin ja 
he jatkavat käytännössä aiempien 
sukupolvien kievarinpitäjien pe-
rinnettä.

Kokkolan vanha kaupunki oli 
Raahen vastaavaa paremmassa 
kunnossa, mutta ei tuottanut ehkä 
niin yhtenäisen kokonaisuuden 
vaikutelmaa modernin keskustan 
kyljessä. Pietarsaaren keskustassa 
integroituivat vähäinen moderni 
rakennuskanta perinteikkään van-
han osan kanssa, jonka keskeinen 
maamerkki on kivinen raatihuone. 
Myös Uusikaarlepyyn keskusta on 
sekoitus vanhaa, maamerkkinään 
maaseututyylinen puukirkko. Van-
hoissa taloissa kiinnittivät huomi-
ota erityisen taitavasti nikkaroidut 
ikkunanpielet.

Yövyimme Uusikaarlepyyn ku-
peessa Juuttaan kartanossa, jonka 
päärakennus toi jossain määrin 
mieleen Wuolteen kartanon. Talo 
oli kuitenkin huomattavasti van-
hempi, joskaan emme huomanneet 
tietoja Döbelnin yöpymisestä siel-
lä.

Seuraavana päivänä kuljim-
me myös vähän maaseudulla. 
Munsalassa teimme koukkauk-
sen rannikolle, jossa meidät yl-
lätti kauniiden, mutta hylättyjen 
maalaistalojen runsaus. Ilmeisesti 
ihmisillä on sieltä ollut houku-
tus muuttaa merenkurkun toiselle 
puolelle. Vaasan vanha kaupunki 

Ylväänä kuin itse Per Brahe

Raippaluodon kirkossa ei ollut 
muuta pysty- tai vaakasuoraa kuin 
kynttelikköjen kannatinnarut

Pietarsaaren tori

Majapaikkamme tunnelmalli-
nen kahvila Kokkolan kaduilla

Jutha Gårdin päärakennus
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on valitettavasti palanut. Niinpä 
kävimme Vaasan keskustan sijasta 
ihailemassa Raippaluodon saaris-
tolaisidylliä.

Vaasasta etelään tuli sitten 
vastaan Närpiö. Sen kylänraitin 
varrella oli tyypillinen moderni 
maaseututaajama, mutta raitin pää-
dyttyä lopulta kirkolle meitä ihas-
tutti siellä olevat lukemattomat ai-
tat, joita oli rakennettu kauempaa 
tulleille kirkossa kävijöille.

Närpiön jälkeen pysähdyimme 
Kaskisiin. Kaupungin keskustan 
rakennuskanta ei ole vanhimmasta 
päästä, mutta muodostaa kuiten-
kin hyvin yhtenäisen vaikutelman 
unessa olevasta pikkukaupungis-
ta. Ja pikkukaupungista todella on 
kyse, Kaskinen on ollut jo kauan 
ylpeästi Suomen pienin asukas-
luvultaan sinne perustetusta suu-
resta metsäteollisuusyksiköstä 
huolimatta. Lilliputtikaupungiksi 
kadut ovat huomionarvoisen le-
veitä, mutta toisaalta erittäin rau-
hallisia – vai liekö kaikki asukkaat 
olleet kalassa heinäkuisen iltapäi-
väruuhkan aikaan.

Kaskisesta etelään sijaitsee toi-
nen lilliputti, Kristiinankaupunki. 
Se on koko länsirannikon helmi 
idyllisten kaupunkien joukossa. 
Keskustan koko kuva näyttäytyy 
upeasti pienen merenlahden takaa. 
Vanhat ja värikkäät talot peittävät 
pienen kummun, jonka toisessa 
laidassa tasapainoilee ulospäin lie-
västi nojaava 1600-luvulta peräi-
sin oleva kirkontorni. Kadut ovat 
leveydeltään perinteisiä ja talot 
pääosin suomalaisittain vanhoja. 
Kaupungin ylpeys on Suomen ka-
pein katu, Kissanpiiskaajankatu. 
Vähäinen uusi rakennuskanta on 
tarkasti yhteen sovitettu perinteis-
ten rakennusten tyyliin, joten ko-
konaiskuva on erittäin eheä.

Kristiinankaupunki oli meidän 
pääkohteemme myös siksi, että 
meillä oli siellä täydellinen matkai-
lu- ja majoituspalvelu. TaruNina 
otti meidät sydämellisesti vastaan 
ja esitteli kaupungin upeita yksi-
tyiskohtia ja historiaa. Majoitusti-
laa meillä oli kokonainen omakoti-
talon yläkerta, mitä nyt TaruNinan 
mekkovarasto vähän verotti tilaa.

Kristiinankaupungin toinen anti 
matkallamme oli samaan aikaan 
osunut markkinatapahtuma. Tuo-
na viikonloppuna koko keskusta 
muuttui toriksi – kirpuilla ja ilman 
- ja asukasmäärä moninkertaistui. 
Markkinakojuista matkaamme 
lähti hyväkuntoisia astioita täyden-
nykseksi huvenneeseen settiimme. 
Kävimme TaruNinan kanssa myös 
oikeassakin kaupassa, hänen oma 
”stylistinsä” otti meidät lämpimäs-
ti vastaan liikkeessään.

Kun paikkakunta on pieni, myös 
transvestiitin henkilökohtainen 
merkitys voi olla siellä suuri. Ta-
ruNinahan on ollut julkisesti oma 
itsensä jo vuosia. Markkinapäi-
vän aamuna hän kulki kanssamme 
miehenä, jolla oli kirkuvan punai-
set kynnet. Kristiinankaupunkilai-
sia moinen ei tuntunut pätkääkään 
häiritsevän, tuttavia moikattiin ja 
kuulumisia vaihdettiin ilman sen 
kummempia taivasteluja.

Iltapäivällä TaruNina toki oli 
sitten vaihtanut mukavampaan 
asukokonaisuuteen uuden vieraan 
saapuessa hänen ihanaan resi-
denssiinsä. Sitä ennen me olimme 
ehtineet siirtymään etelään päin 
muiden kiireiden pakottamana 
mielessämme muistot länsiranni-
kon pikkukaupunkien idyllistä.

Anukatariina

Koraali-improvisaatio ennen pa-
luumatkaa Kristiinankaupungin Ulri-
ka Eleanoran kirkossa]

Kristiinankaupungin markkina-
humua

Kissanpiiskaajat kujallaan

Närpiön kirkkomaa ja ne aitat

Iltapäiväruuhkan hektisyyttä 
Kaskisten pääkadulla



Tästä alkaa tulla perinne. Oulussa järjestettiin pridet 5. - 11.8., jo toisen kerran Oulu 
Pride – tunnuksen alla. Tänäkin vuonna ohjelmassa oli niin sanotusti jokaiselle jotain tai 
ainakin melkein. Useita kymmeniä erilaisia tapahtumia keskusteluista taidenäyttelyihin, 
bileitä ja kulkuetta unohtamatta.

Viikon huipennus oli kulkue Rotuaarin aukiolta Åströmin puistoon ja sitä seurannut puis-
tojuhla. Kulkueessa oli noin 3000 osallistujaa, tuplasti enemmän kuin vuosi sitten.

Oulu Priden järjestelyistä vastasi varta vasten tähän tarkoitukseen perustettu yhdistys 
Oulu Pride ry. Vuoden 2020 priden järjestelyt ovat pikkuhiljaa alkamassa ja vähintääkin 
yhtä komeaa on tulossa kuin tänä vuonna.

OULU PRIDE 2019 OLI HUIKEA MENESTYS
Teksti ja kuvat Marika Tiittinen
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Dreamwear Club ry:n syystapaaminen 20.-22.9.2019

Tervetuloa yhdistyksemme syystapaamiseen ja sääntömääräiseen syyskokoukseen.
Kokoonnumme Hauhon Alvettulan Vähäjärven lomakodissa, osoitteessa Muntsilantie 19, 14680 Al-
vettula. Paikka on Tampere-Lahti tien itäpuolella, vastapäätä Lautsian lomakeskusta.
Lomakodin kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.vahajarvi.fi/.
Syystapaamisen teemana on Oktoberfest, joten kannattaa ottaa tunnelmaan sopiva drindl-mekko 
mukaan. Jos sellaista ei omista tai satu saamaan hankittua, se ei tietenkään estä tunnelmaan virit-
täytymistä.
Tilaisuus on tarkoitettu vain jäsenille (myös läheisjäsenille, totta kai) ja kutsuvieraille. Muistathan 
maksaa jäsenmaksusi 25 euroa tilille FI72 4730 0010 3916 46 ja käytä viitettä 20190. Jos olet uusi 
jäsen tai tiedoissasi on muutoksia, niin kerro jäsenyystietosi nettilomakkeella
http://www.dreamwearclub.net/jasenasiat.html tai sähköpostilla jasenasiat@dreamwearclub.net .

Ongelmatilanteissa voit soittaa numeroon 040–766 8657, mieluiten iltaisin tiistaista perjantaihin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeella https://tinyurl.com/y4opz38j
Jos ilmoittautumisessa on ongelmia tai on kysyttävää, niin soita numeroon 040–766 8657, mieluiten 
iltaisin tiistaista perjantaihin.
Ilmoita itsesi ja kumppanisi viimeistään keskiviikkona 18.9. klo 16 mennessä!

Hinnasto

Majoitus on kahden hengen huoneissa A-siivessä. Huoneissa on oma suihku. Yöpyminen mak-
saa koko huoneessa kaksin 90 € /vrk, huonetoverin kanssa erikseen 45,00 € /henkilö/vrk tai koko 
huoneessa yksin 60 € /vrk. Kaikki huoneissa yöpymiset sisältävät aamupalan. Asuntovaunupaikka 
21,00 € /vrk, aamupala on maksettava erikseen.

Perjantain iltapäivä-kahvi      4,50 €
Perjantain iltapala       6,50 €
Lauantain lounas     12,00 €
Lauantain iltapäivä-kahvi       4,50 €
Lauantain iltapala        6,50 €
Aamiainen asuntovaunupaikan varanneille   7,50 € / henkilö / aamu

 
 YHDISTYKSEN SYYSKOUSKUTSU
 Dreamwear Club DWC ry
 21.9.2019 klo 16:30 Vähäjärven lomakoti
 Muntsilantie 19, 14680 Alvettula. 

 Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi 
 käsitellään kevätkokouksessa 2019 hallituksen valmisteltavaksi annettu 
 sääntömuutos, jonka mukaan puheenjohtaja valittaisiin vuodeksi kerrallaan.  
 Syyskokouksen tehtävänä on päättää Patentti- ja rekisterihallituksen 
 esittämästä muutoksesta sanamuotoon.
 Tullakseen kokouksessa valituksi johonkin tehtävään asianomaisen tulee
 olla läsnä tai hänen on tullut lähettää suostumuksensa puheenjohtajalle.



15

Ohjelma:

Perjantai 20.09.2019

Tampereen suunnalta tulevat voivat käydä Tampereen Special Koot -kenkäliikkeessä, jossa on per-
jantain ajan erikoisalennus DWC:n jäsenille. Osoite Tullintorin kauppakeskus Tullikatu 6, 2.krs TAM-
PERE

13.00 -   Saapuminen ja majoittuminen, kahvia tarjolla, vapaata seurustelua
18.00 - 19.00  Muistelemme joukostamme poistunutta ystäväämme Elsiä
19.00 - 19.30  Iltapala
19.30 -  Vapaata iltaohjelmaa

Lauantai 21.09.2019

  7.00 - 10.00  Aamusauna
  8.00 - 10.00  Aamupala majoittuneille
  9.00 - 14.00  Meikkaus, suosiota viime kerralla saanut Tanja taas siveltimen varressa
11.00 - 12.00  Puolisoiden tapaaminen
12.00 - 12.30  Ohjattua naisvoimistelua liikuntahengetär Satu Ulpukan johdolla, 
   jumppatrikoot mukaan!
13.00 - 13.30  Lounas
14.00 - 14.30  Tuula Marika esittelee uutta kotisivustoamme
15.30 - 16.00  Kahvit
16.30 - 18.30  Dreamwear Club ry:n sääntömääräinen syyskokous
18.30 - 19.00  Iltapala
20.00 -   Oktoberfest-aiheista ohjelmaa vetäjänä ammattiviihdyttäjä Simodeus
   (ks. esittely https://www.simodeus.fi/esittelyvideot)

Koko lauantaipäivän on auki vaatteiden ja
tarvikkeiden vaihtotori: Tuo tarpeettomaksi
käyneitä kamppeitasi, tee löytöjä ja
vie takaisin kaupaksi menemättömät.

Sunnuntai 22.09.2019

8.00 - 11.00  Aamusauna
9.00 - 10.00  Aamupala
        - 12.00  Huoneiden
   luovutus

Selma Palmu toimii
edelleen mutta on auki vain 

tiistaisin, keskiviikkoisin
ja torstaisin klo 10-17 

Käy ostoksilla!




