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Ilmestyy 3 kertaa vuodessa
Päätoimittaja: Anukatariina Saloheimo
Taitto/ulkoasu: Eeva Lamminen
Toimituksen sähköposti: dwc@dreamwearclub.net
Etukansi: Thea ja Gitta herkistyvät elämänsä piisin
ääressä 150-vuotisjuhlassaan. Kuva: Anukatariina
Kim Summers on suunnitellut 25+ -juhlakausilogon, jota käytetään tässä lehdessä.
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Dreamwear Club DwC ry
Kotisivut:
www.dreamwearclub.net
Sähköposti:
dwc@dreamwearclub.net
Facebook:
www.facebook.com/DreamWearClub
Jäsenmaksu 25 €, maksuohjeet kotisivulla
Miksi kannattaa olla DWC:n jäsen?
• ilo kuulua mukavaan joukkoon
• oma jäsenlehti
• saat oikeaa tietoa omasta identiteetistäsi
• olet etuoikeutettu jäsenten tapahtumiin
• ilmainen jäsenyys puolisollesi
• jne, jne…

Megatrendit myllerryksessä, sateenkaarikansa
maailmanpolitiikan
keskiössä
Elämme monella tavoin ahdistavia aikoja. Niin kuin korona ei olisi vitsauksena ollut riittävä, naapurin isäntä
on päättänyt laajentaa toiminta-aluettaan kysymättä,
saako naapurin tontille rakentaa.
Tähän projektiin liittyvässä ideologiassa meillä sateenkaari-ihmisillä on keskeinen - sylkykupin - rooli. Putinin
hallinto on rakentanut jo vuosien aikana voimakkaan
viholliskuvan sateenkaari- tai Pride-aatteesta länsimaisen rappion ilmentymänä. Tosiasiassa se edustaa tuolle yksinvaltaan pyrkivälle koneistolle läntistä vapautta,
jonka inspiroimia ajatuksia se pitää omalle olemassaololleen erityisen vaarallisina.

Tämä on syytä huomata, kun seuraa tästä eteenkinpäin
eri maissa tapahtuvia sateenkaari-ihmisten oikeuksiin
kohdistuvia hyökkäyksiä: Putinille kaikki demokratiaa,
oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia rapauttavat toimet
ovat voittoja niiden heikentäessä länsimaisen yhteiskunnan voimaa ja yhtenäisyyttä. Toisaalta nämä toimet
salakuljettavat onnistuessaan Putinin omaa agendaa
länsimaihin.

Tämän politiikan seuraukset näkyvät myös helmikuun
lopulla käynnistetyn hyökkäyssodan oikeutuksessa. Sanavarastoon kuuluu natsihomonarkkarien nitistäminen
ja taistelu liberaalia länttä vastaan Pride-kulkueineen.
Tähän retoriikkaan on yhtynyt myös Moskovan ortodoksinen patriarkaatti johtajansa Kirillin lausuntojen
muodossa. Kirill ja Putin ovat itse asiassa tehneet yhteistyötä jo vuosia sateenkaari-ihmisten vainoamisessa
omassa maassaan. Nyt se vaino uhkaa levitä myös
valloitetuille alueille: Läntiset tiedustelulähteet ovat
paljastaneet ”denatsifikaatiosuunnitelman” yksityiskohtia, joissa sateenkaari-ihmiset ovat likvidointilistalla
monen muun Putinin hallinnon kannalta kiusallisen
ihmisryhmän ohella.

Sota saattaa aiheuttaa Suomen transihmisille myös
arvaamattomia seurauksia: Translakiehdotus on tarkoitus esitellä Eduskunnalle toukokuun lopussa, mutta
voi olla, että tuona ajankohtana Natoon liittymisen
käsittely siirtää sen hamaan tulevaisuuteen. Huoli siitä,
ennätetäänkö koko lakia käsitellä tämän vaalikauden
aikana, kasvaa entisestään.

Tilannetta seuraavan maailman reaktiot ovat olleet
osin hämmentäviä: Suuri joukko oikeistokonservatiiveja ja konservatiiviuskonnollisia tahoja on pidättäytynyt
tuomitsemasta silmiemme edessä tapahtuvaa raakaa
hyökkäystä. Huomionarvoista on se, että monet näistä
tahoista tekevät myös aktiivista ja huolellisesti organisoitua työtä sateenkaarioikeuksien toteutumisen
estämiseksi. Ja moni läntisistäkin järjestöistä on toiminut Putinin hallinnon ja sitä lähellä olevien Moskovan
patriarkaatin ja oligarkkien tuella.

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Paradoksaalista kyllä, positiivisen uutisen tarjosi meille tälle keväälle korona, joka vaikuttaa laantuneen
korkeasta tarttuvuudestaan huolimatta tavallisessa
tapauksessa aiempaa lievempään sairausmuotoon.
Niinpä yhteiskuntaakin on voitu availla pitkien rajoituskausien jälkeen niin, että myös Dreamwear Club DwC
ry voi järjestää fyysisen kevättapaamisen. Toivon siis
yhdistyksen jäsenet lämpimästi tervetulleeksi Jämsän
Morvaan viettämään samalla yhdistyksen myöhästyneitä 25-vuotisjuhlia
Anukatariina Saloheimo
Tämän lehden päätoimittaja
Dreamwear Club DwC ry:n puheenjohtaja
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Seurapiirikuulumisia: Thea ja Gitta 150 v

Ineksen veli Harri
vieraili esittämässä
muutaman
huilukappaleen
juhlakalujen kunniaksi.
Kuvassa myös Karita
Mimmin ja Thean
välissä.

Teksti ja kuvat: Anukatariina
Thea ja Gitta järjestivät 150-vuotissyntymäpäiväjuhlan huhtikuun alkupuolella. Pariskunta oli tapansa mukaan viettänyt talven pimeät kuukaudet
Thaimaassa, ja palaillut muuttolintujen lailla kotimaahan.
Juhliin oli kutsuttu sukulaisten lisäksi tuttavia tiittipiireistä. Vastaavanlaisissa 130-vuotisjuhlissa kymmenen vuotta sitten Thea esittäytyi ensimmäistä
kertaa sukulaisilleen. Vastaanotto oli silloin sydämellinen, eikä tämä kerta tehnyt siinä suhteessa
poikkeusta. Sukukin on tottunut jo ajatukseen niin,
että enosta on tullut luontevasti enotar. Näiden
kymmenen vuoden aikana Thea ja Gitta ovat olleet
runsaasti esillä mediassa antaen suomalaiselle tiitille kasvot suurelle yleisölle.

Juhlakalut häävalssin pyörteissä
…ja olihan niitä kuviakin kertynyt korona-ajalta
näytettäväksi

Mimmi juonsi tilaisuuden lyömättömällä
tyylillään.
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Mimmi ehti tanssittaa valtaosan paikalla olleista
leideistä. Tahdit antoi Unelmavävyt-orkesteri.
SEURAPIIRIKUULUMISIA

Peruukkiliike Suomikallion pojat ovat olleet
keskeinen osa viime vuosien tiittiyhteisöä. Liike
on nyt myyty Kinnusen peruukkiliikkeelle ja Pekka
(oik.) jatkaa siellä peruukkimestarina. Pertti
puolestaan nauttii ansaituista eläkepäivistä.
Liike on muuttanut osoitteeseen Pohjoinen
Rautatiekatu 19 C.

Sini ja Satu pitkästä aikaa kuulumisia vaihtamassa
SEURAPIIRIKUULUMISIA
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Kolmen Muskottitytön seikkailut
Teksti: Kolme Muskottityttöä Sari, TaruNina ja Mimmi

Dragshowt Mansesterissa
12.-13.11.2021
Muskottitytöt ovat joukko rohkeita ja ulospäinsuuntautuneita naisia, jotka haluavat omalla toiminnallaan tuoda asiaamme julkiseksi ja sitä kautta
myös arkiseksi muiden ihmisten mielissä. Ja kuten
muillakin niin meilläkin on oma vastustajamme,
eräs Päivi, joka kirkollisten joukkojen avulla yrittää
vaikeuttaa toimintaamme ja tehdä hyvät tekomme
tyhjiksi. Mutta tähän saakka hän ei ole onnistunut.
Tämänkertainen seikkailu suuntautui Nääsvilleen,
Manseen eli Tampereelle. Olimme saaneet tietää,
että tuona viikkonloppuna oli 2 dragshowta tarjolla
ja niinpä päätimme viettää viikonlopun Tampereella ja samalla katsoa nuo esitykset.
Torstaina menimme kivaan Thaimaalaiseen ravintolaan nauttimaan myöhäisen lounaan. Ja tyttölonkerot ahtojäillä tietenkin kuului aloitukseen.
Lounaan jälkeen menimme lähellä olevaan Airbnb
majoitukseen. Vuokraisäntä otti meidät iloisesti
vastaan. Huoneisto oli tosi kiva kaksi huonetta ja
keittiö. Tästä kohteesta käsin oli helppo mennä lähistölle drinkille ja sitten HälläPyörään showta katsomaan.
Pubissa sattui mielenkiintoinen tilanne, kun tarjoilija tuli meille juttelemaan transasioista. Hän
kertoi olevansa transmies ja meillähän juttua syntyi paljon. Oli tosi kiva kokemus. Sitten menimme
vastapäätä olevaan HälläPyörään, jossa juttelimme
lipunmyyjänaisten kanssa ennen esityksen alkua.
Ja kivaa oli.
Varsinainen esitys oli käsittääkseni ensimäinen ellei
toinen kyseessä oleville taiteilijoille. Positiivista oli
se, että he itse lauloivat kaikki biisit eri kostyymeissä. Ja ihan mainiosti. Hyvä oli esitys. Juttelimme
vielä aulassa heidän kanssaan showsta ja annoimme muutaman vinkin millä esityksestä tulisi vielä
parempi. Palaute liittyi lähinnä vaatteiden vaihtamiseen. Menestystä heille toivotimme. Sitten menimme Pubin kautta yöpuulle ja valmistauduimme
seuraavaan päivään.
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Perjantaina meni korkokenkäkävelyn merkeissä ostoksilla. Kävimme Specissä Kissua moikkaamassa ja
kävi kuten aina ennenkin, että yhdet kengät lähti
mukaan. Naisellahan ei ole koskaan liikaa kenkiä.
:-). Lounaalle menimme Siperiaan.

Aamupalan jälkeen lähdimme shoppailemaan. Förillä menimme toisel pualel jokke. Shoppailun lomassa joimme tyttölonkerot koulun pubissa. Sitten
oli aika palata kämpille vaatteiden vaihtoon. Taksissa sattui kiva ylläri kun kuski sanoi, että asiakkaat
voivat toivoa suosikkibiisejä matkan ajaksi. No mehän toivoimme… Supernaisia!!! ”korkkarit kattoon
tää ilta on meille...mun sielun siskoille supernaisille…laseissa kuohuvaa…silmissä kultaa…ja auringon
nousuun on ikuisuus aikaa… JA LAULOIMME JA KOVAA.

Illalla otimme taksin ja menimme Pispalan pubiin,
jossa oli dragshow esitys. Se oli valitettavasti aika
ahdas paikka ja musiikki jyskytti niin lujalla, että takapuolen alla oleva bassobuusteri peitti nautinnon
lähes kokonaan. Esitys oli perinteinen playback ja
sinänsä ei sisältänyt mitään uutta. Esiintyjät tosin
olivat selvästi kokeneita ja taitavia työssään. Paluumatkalla ilahdutimme nuorta naistaksikuskia ja
hän sai mieleenpainuvan kokemuksen ´transkuskina’.

Ulla ja Monica Ravintola Pippurimyllyn
salaattipöydän ääressä. Kuva: Monica

Palasimme Heidi’s pubiin. Tarkoituksemme oli
tanssia vielä pöydällä, koska se oli ko. pubin kulttuuriin kuuluva asia. Mutta se jäi, kun emme ole
enää nuoria.

Illalla menimme syömään ravintolaan, joka ei ollut
kaukana, mutta siinä kelissä kuitenkin harmillisen
matkan päässä. Kivaan ravintolaan olimme pöydän
varanneet 9 hengelle. Turkulaissiskot liittyivät muskottityttöjen joukkoon ja ilta sujui rattoisasti. Illalla sitten kämpillä saunaan ja meikit pois kasvoilta.
Pientä illanistujaista vielä saunan jälkeen Monican
kanssa ennen nukkumaanmenoa.

Lauantaiaamuna nautimme aamupalan kauppahallin kivassa kahviossa. Ja sitten oli kotiinlähdön
aika.

Teatteriton Turun reissu 28.-30.1.2022

Superviikonloppu Turuus päättyi ja kotimatka alkoi
lumisateessa.

Perinteinen teatteriviikonloppu oli pandemia tauon jälkeen jälleen tarjolla, mutta ikävä kyllä pandemian vuoksi teatteriesitystä ei sitten kuitenkaan
järjestetty. Mutta tämä ei cd-ladyjä hidastanut,
vaan lähdimme urheasti matkaan. Vuokrasimme
vanhasta tehdaskiinteistöstä Airbnb huoneiston.
Kahdessa kerroksessa oli hyvä majoittua ja mukaan
saimme Ullan. Huoneisto oli upea ja sauna teki siitä loistavan majatalon matkanaisille.
Perjantaina söimme myöhäisen lounaan Mimmin
saavuttua junalla Turkkuseen. Purimme matkatavaramme kämpillä ja lähdimme taksilla Monican luo.
Saimme perillä kuohuviinitarjoilun kahveineen.
Paikalla oli myös Tiia. Kivan illan jälkeen palasimme majapaikkaan ja valmistauduimme seuraavaan
päivään.

KOLMEN MUSKOTTITYTÖN SEIKKAILUT

Oriveden Campus 1.-3.4.2022
Oriveden (=ruunaveden) bileet siirtyivät alkuperäisestä ajankohdasta eli helmikuun lopusta huhtikuun alkuun. Samba-karnevaalit jäi pois ja tilalle
tuli tavanomaista illanviettoa Cantina Fiesta ravintolassa. Hotelli oli perjantaina järjestänyt meille
kivan vastaanoton eli Tapas-illallisbufeen. Jatkoille
menimme Cantina Fiestaan.
Perjantai-illan vietimme pienemmällä porukalla,
mutta lauantaina saimme Turkulaisvahvistukset
joukkoon.
TaruNina, Monica, Mimmi ja Sari Kristiinan sääret
Turun humussa, juomana…? Kuva: Sari Kristiina
KOLMEN MUSKOTTITYTÖN SEIKKAILUT

Orivedellä on sikäli kiva käytäntö, että me saamme
koko siiven (2 krs) käyttöön. Huoneen hinta on 55
egee/1 HH ja 75 egee 2 HH. Tämä sisältää hotel-
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litason aamiaisen Campuksen päärakennuksessa.
Aamiaisen voi toki saada pyynnöstä hotellisiiven
aamiaishuoneeseen. Se huone on meidän käytössä
myös illalla ja siellä olemme vielä yleensä nauttineet yömyssyn.

Carmen Rosita,
ei kun Mimmi
Oriveden
kuumassa
menossa. Kuva:
Mimmi

Saimme tällä kertaa hyvän selostuksen siitä, miten
meidät voidaan majoittaa, miten ohjelmapalveluja
voidaan saada ja mitkä tilat olisivat tarjolla kokoukseen/koulutukseen. Tarjolla on n 150 vuodepaikkaa.
Lauantaina aamupalan jälkeen kävelimme kaupungilla. Kävimme ostoksilla ja kahvilla. Ja illalla oli sitten vuorossa illallinen tutussa paikassa vain meille.

Lakiesityksessä keskeinen parannus aiempaan on
lääketieteellisen prosessin ja sukupuolen juridisen
vahvistamisen erottaminen toisistaan. Se tarkoittaa, että ihmisoikeusviranomaisten useaan kertaan
muistuttamasta oikeusrikkomuksesta, lisääntymiskyvyttömyyden vaatimisesta päästään vihdoin
eroon. Lääketieteellinen prosessi on tarkoitus säädellä tästä erillisin säädöksin. Näiden muutosten
lisäksi monia muita lakeja on tarkoitus harmonisoida translakiin yhteensopiviksi. Lain sukupuoliin
liittyvät sanamuodot ovat myös sellaisia, että niitä
ei tarvitse enää muuttaa, kun kolmas juridinen sukupuoli joskus tulevaisuudessa tulee voimaan.
Hallitusohjelmaan kirjattiin kuitenkin myös 18 vuoden ikäraja sukupuolen juridiselle vahvistamiselle.
Tämä on myös monien kansainvälisten suositusten
vastaista. Myös lakiin kaavailtu harkinta-aika on
erittäin huonosti perusteltu elementti.

Sunnuntaina lähdimme sitten runsaan aamiaisen
voimin kotimatkalle.

Dreamwear Club DwC ry laati lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen
vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Seuraavassa esitetään lausunnon keskeisimpiä kohtia.
•

DwC lausui translakiesityksestä
•

Teksti: Anukatariina Saloheimo

Antti Rinteen/Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan kuuluva translain uudistus on edennyt
kovin hitaasti. Syyksi tälle on annettu koronatilanteen aiheuttama työntekijäpula valmistelevassa
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Sosiaali- ja terveysministeriössä. Nyt työ on vihdoin
etenemässä. Lakiluonnokseen pyydettiin lausuntoja 3.4. mennessä, minkä jälkeen laki on tarkoitus
esitellä eduskunnassa viikolla 22.

TRANSLAKIESITYS

Sukupuolen juridisen vahvistamisen muotona
hakemus on hämmentävä: Mikä on hakemuksen käsittelijän asiantuntemus arvioida hakijan
sukupuoli-identiteettiä? Menettely on myös
hallitusohjelmassa mainitun määritelmän ”itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki” vastainen.
Esityksessä annetaan anomuksen arvioinnille
varsin löysät kriteerit niin, että ei vaikuta todennäköiseltä, että lain tarkoituksen mukaisin
perustein tehty anomus jäisi hyväksymättä.
Toinen asia on, voidaanko tällaista perustelua
edellyttää ylipäätään sukupuoli-identiteettien
suhteen vailla asiantuntijakoulutusta olevien
viranomaisen arvioitavaksi.

•

Käsittelyajasta faktisesti muodostuva 30 vuorokauden harkinta-aika ei tue kansainvälisiä suosituksia itsemääräämisoikeudesta. Näin muutoksen pitäisi perustua ilmoitusvelvollisuuteen.

•

Ehdotuksen sisältämä täysi-ikäisyysvaatimus
on erittäin ongelmallinen. Useat kansainväliset
sopimuselimet ovat antaneet suosituksia, joiden mukaan Suomen tulisi pidättäytyä turhista ikärajoista. Niihin viitataan useissa kohdissa

TRANSLAKIESITYS

myös nyt lausuttavassa dokumentissa, ja siinä
esitetään mahdollisuus 15 vuoden ikärajaan.
Mitään vakuuttavaa perustetta korkeammalle ikärajalle ei ole esitetty. Nämä suositukset
eivät toki ole juridisesti velvoittavia, mutta ne
voidaan ymmärtää ns. painavina suosituksina.
Ikärajan asettaminen 18 vuoteen sukupuolen
juridisessa vahvistamisessa on vastoin yleistä
näkemystä siitä, että myös alaikäisen itsemääräämisoikeus tulisi sukupuolen vahvistamisprosessissa turvata. Tämä käsitys on tullut selväksi
useiden YK-tahojen suosittaessa sukupuolen
juridisen vahvistamisen mahdollisuutta myös
alaikäiselle.
•

Parisuhdemuodon muutos niin, että parisuhde
jatkuu aiemmassa muodossaan ja sen voi halutessa muuttaa, vaikuttaa perustellulta.

•

Terveydenhoitoon liittyvien lisääntymisbiologisten näkökulmien kohdalla käsitteen mies ja
nainen pitäisi voida korvata muilla käsitteillä
niin translaissa kuin terveydenhoitoon liittyvissä laeissa. Tähän liittyvä muu säädöstö on harmonisoitava vastaavasti niin, että se kohdentuu
oikein.

•

Henkilötarkastuksen, säilöönoton ja vankeuden suhteen on kunnioitettava henkilön sukupuoli-identiteettiä riippumatta siitä, mikä on
hänen senhetkinen juridinen sukupuoli.

•

Isyyden määräytymisen rajaaminen niin, että
se sallittaisiin transmiehille vain siinä tapauksessa, jossa juridinen muutos on tapahtunut
ennen lapsen syntymää, on huonosti perusteltu. Lapsen kannalta isyys on todellista riippumatta siitä, onko muutos tapahtunut ennen vai
jälkeen hänen syntymänsä.

•

Vanhemmuus voi olla moninainen ja lapsia voi
syntyä hyvin eriaikaisesti ja eri perheyhteyteen. Tästä syystä olisi perusteltua, että henkilö
voi olla ennen sukupuolen juridista vahvistamista syntyneelle lapselle lisääntymisbiologisia
ominaisuuksiaan vastaava vanhempi ja vahvistamisen jälkeen syntyneelle, mahdollisesti kokonaan eri perheessä elävälle lapselle juridisen
vahvistamisen mukaista sukupuolta vastaava
vanhempi.

9

Saammeko esitellä: Suomen transjärjestöt
Suomessa on totuttu vuosikymmeniä tilanteeseen,
jossa transsukupuolisten etuja valvoo ja heitä tukee vapaaehtoisjärjestöistä Trasek ry ja transvestiiteille vastaava järjestö on Dreamwear Club DwC ry.
Ihan viime vuosina on ilmaantunut tukku järjestöjä
sukupuolen moninaisuuden kirjon alueella erilaisiin tarpeisiin. Jäsenlehtemme esittelee tässä ja
tulevissa numeroissaan näitä järjestöjä ja niiden
toiminnan painopisteitä.
Varsinaisten sukupuolivähemmistöjen järjestöjen
lisäksi Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, Sateenkaariperheet ry ja monet alueelliset
sateenkaarijärjestöt tarjoavat tukitoimintaa myös
sukupuolivähemmistöihin kuuluville. Sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, kuten translakikampanjaa,
tukee näidenkin lisäksi vielä paljon laajempi joukko
ihmisoikeuksia tukevia järjestöjä.

Trans ry

Trans ry on perustettu 27.06.2020. Järjestön jäsenmäärä on kasvanut nopeasti ja ylitti juuri 400 jäsenen rajan.
Järjestö on asettanut tehtäväkseen toimia sukupuolivähemmistöjen oikeuksien hyväksi, tukea yhteisömme hyvinvointia sekä vaikuttaa siihen, että
järjestö saa äänensä kuuluviin poliittisessa päätöksenteossa.
Trans ry kuvaa perustamisensa syitä seuraavasti:
Koimme tarpeelliseksi perustaa järjestön, joka
tekee tinkimätöntä vaikuttamistyötä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Toiminnassamme aktivismi ja
asiantuntijuus kulkevat käsi kädessä ja näemme,
että mitään kansalaisvaikuttamisen tasoa ei tule sivuuttaa: meille on yhtä tärkeää toimia transihmis-
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vät myös halutessaan Discord-palvelimelle, jossa
muun keskustelun ohessa jäseniä otetaan mukaan
vaikuttamistoimintaan.

ten hyväksi niin ruohonjuuritasolla kuin virallisissa
neuvottelupöydissä.
Trans ry pyrkii yhteisölähtöiseen toimintaan, jossa
näkyy vahvasti sekä asiantuntijatyö että erilaiset
aktivismin muodot. Järjestö osallistaa jäsenistöä
aktiiviseen toimintaan, ja transaktivismikentästä
pyritään luomaan moniäänisempää. Yhteistyötä
muiden sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin keskittyneiden sekä muiden ihmisoikeusjärjestöjen kanssa pidetään tärkeänä - joukossa on
voimaa ja on hyvä, että vaikuttamistyötä tehdään
aktiivisesti monenlaisista tulokulmista.
Yhdistys hyödyntää erilaisia vaikuttamisen keinoja monipuolisesti. Esimerkiksi tiedon jakamisen
ja asiantuntija- sekä koulutustoiminnan lisäksi on
mm. kirjoitettu blogitekstejä, annettu lausuntoja
lakiehdotuksista, järjestetty mielenilmauksia, tehty verkostotyötä muiden ihmisoikeustoimijoiden
kanssa sekä jaettu bindereita niitä tarvitseville.
Keskeisimpiä kampanjoinnin kohteita on ollut
translakiuudistus ja pyrkimys muun muassa siihen, että uudistuksen myötä sukupuolen juridinen
vahvistaminen olisi mahdollista myös alaikäisille.
Yhdistyksen suurimpia projekteja on Oikeus olla
-kansalaisaloite täyden itsemääräämisoikeuden takaavan translain puolesta. Vuosi sitten aloite keräsi
48 tunnin aikana vaadittavat 50 000 allekirjoitusta.
Tällä hetkellä kansalaisaloite on sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä.
Trans ry:n näkyvimpiin kampanjoihin kuuluu yhdistyksen alkumetreillä käynnistetty Meidän ääni -mesenaattikampanja, jonka tarkoituksena oli kerätä
varoja sukupuolivähemmistöön kuuluvien nuorten
oman aktivismin tukemiseksi. Kampanja onnistui
yli odotusten, ja sen myötä sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret voivat hakea yhdistykseltä
rahoitusta ensiapu- ja järjestyksenvalvojakurssien
suorittamista varten.

Trans ry:llä ei ole säännöllisiä vertaistukitapahtumia, osittain johtuen tietysti korona-ajasta ja siitä, ettei käytössä ole pysyviä tiloja. Vuonna 2021
järjestettiin ensimmäistä kertaa Minun ääneni
-nimellä kulkevia työpajoja, jotka on suunnattu
alle 30-vuotiaille sukupuolivähemmistöön kuuluville, aktivismista kiinnostuneille nuorille. Työpajatoiminta jatkuu myös tänä vuonna, ja mahdollisuuksien mukaan osa työpajoista järjestetään
lähitapaamisina. Työpajat toteutetaan EU:n solidaarisuusjoukkojen myöntämällä rahoituksella, ja
niissä osallistujat pääsevät tutustumaan erilaisiin
kansalaisvaikuttamisen keinoihin. Viime vuonna
järjestettiin esimerkiksi julkiseen puhumiseen ja
esiintymiseen sekä mielenosoituksen järjestämiseen keskittyneet työpajat.
Jäsenillä on pääsy Discord-palvelimelle, jossa löytyy sekä vertaistuellisia keskustelukanavia sukupuolivähemmistöön kuuluville jäsenille, että myös
liittolaisjäsenille avoimia kanavia. Osa vuoden
2022 kansalaisvaikuttamiseen liittyvistä Minun ääneni -työpajoista järjestetään joko kokonaan etänä
tai hybridimallisena. Rajallisten resurssien takia
Trans ry ei pysty tarjoamaan henkilökohtaista neuvontaa, mutta pyrkii kuitenkin vastaamaan kaikkiin
yhteydenottoihin.
Tänä keväänä on käynnistetty jäsenille avoin työryhmätoiminta, johon osallistumalla yhdistyksen
jäsenet pääsevät hyvin käytännönläheisesti mukaan yhdistyksen aktivismitoimintaan. Tällä hetkellä toimii kaksi tällaista työryhmää: viestinnän ja
sisällöntuotannon tiimi sekä saavutettavuuden ja
turvallisuuden tiimi. Haku tiimeihin päättyi tämän
kevään osalta, ja tiimien perehdyttäminen ja toiminnan aloittaminen on käynnissä paraikaa.
Järjestöllä ei ole tällä hetkellä käynnissä aktiivista
tutkimukseen tai tiedonkeräykseen liittyvää toimintaa.

Tratu ry on perustettu vuonna 2021.
Toiminta on vasta aluillaan niin, että jäsenrekisteri
on avautumassa vasta viikolla 16. Niinpä jäsenmäärää on vaikea arvioida kolmen perustajajäsenen lisäksi.
Järjestön hallitus kuvaa itselleen asettamaa päätehtävää:
Tratu ry:n päätehtävä on vertaistuen ja tiedon tarjoaminen transihmisille sekä heidän läheisilleen
verkon välityksellä. Haluamme tuoda helpommin
saataville tietoa transprosessista sekä muiden
transihmisten kokemuksista. Sillä, että toimimme
pääasiassa verkossa, yritämme tehdä Tratun palveluista mahdollisimman saavutettavia kaikille, sijainnista riippumatta.
Tärkeimmät syyt järjestön perustetamiseen ovat
olleet tarve vertaistuelle ja tiedolle transasioista
kootusti verkossa. Suhdettaan muihin transjärjestöihin Tratu ry kuvaa seuraavasti:
Olemme vielä pieni toimija. Huomasimme tilan
vertaistukea tarjoavalle järjestölle, sillä useilla pienillä paikkakunnilla vertaistukea ei ole isompien
toimijoiden puutteen vuoksi. Tila vertaistuelle matalalla kynnyksellä chatin muodossa toteutettavana oletettiin tarpeelliseksi, ja sellaiseksi se on myös
osoittautunut.
Tärkein vaikuttamispaikka on ollut sosiaalinen
media, etenkin Instagram @tratu_ry ja kotisivu
tratu.fi. Yhdistyksellä on myös FB-sivu.

Trans ry toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa,
ja toimintaa voi seurata @transyhdistys Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Jäsenet pääse-
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Transtuki Tratu ry
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Kampanjoinnissa keskeinen teema on ollut toistaiseksi rahankeräys järjestön toiminnan tueksi.
Fyysisiä vertaistukitapahtumia ei ole ollut toistaiseksi. Verkossa tapaamisia on järjestetty chat
transmaskuliineille joka toinen torstai Sinuiksi ry:n
kanssa yhteistyössä. Henkilökohtainen neuvonta
on myös harkinnassa tulevaisuudessa.
Toistaiseksi toimintaa ei ole rajoitettu pelkästään
jäsenille, joten varsinaista jäsentoimintaa ei ole.
Tratu laatii kyselyitä, joilla kerätään
kattavaa kuvaa suomen transihmisten ja
transterveydenhuollon tilasta.

Translasten ja –nuorten perheet ry

Vanhemmat saavat tukea
•

Lapsen sukupuolikokemuksen tukeminen voi
asettaa vanhemmat joskus haasteiden eteen.
Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja vertaistukea
tukeakseen lasta yhteiskunnassa, erilaisissa
asiointitilanteissa ja yhteisöissä.

•

Translasten ja -nuorten tutkimuksen ja hoidon
pitää Suomessa olla asianmukaista, avointa,
nopeaa ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa.
Tarvittavaa hoitoa pitää saada jo tutkimusprosessin aikana.

Järjestö profiloituu transjärjestöjen joukossa sillä,
että se on ainoa pelkästään vähemmistöryhmän läheisille suunnattu yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on sukupuoliltaan moninaisten lasten ja nuorten oikeuksien edistäminen
ja heidän perheidensä tukeminen. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja järjestää tapahtumia.
Toiminnan visio on määritelty seuraavien teesien
kautta:
Vanhemmat tukevat lasta tässä hetkessä
•

Lapsen ja nuoren sukupuolen kokeminen on yksilöllistä, kuten aikuisillakin. Kun lapsi tai nuori
tarvitsee tukea ja apua pohtiessaan sukupuoli-identiteettiään, hänen tarvitsee tulla kuulluksi. Sukupuolen kokemuksen muuttumisen pelko
ei saa olla este lapsen tukemiselle.

Keskeisin kampanja-aihe on tähän mennessä ollut
luonnollisesti lasten ja nuorten oikeudet, ja erityisesti alaikäisten saaminen mukaan translain uudistukseen
Viestinnän kanavia ovat olleet Facebook, Instagram, Twitter ja Nettisivut
Tukipalveluina Translasten ja –nuorten perheet ry
tarjoaa avustamista byrokratian kanssa kamppailussa, kuten muistutusten kirjoittamisessa. Järjestöllä on myös suljettu FB -ryhmä (myös ei-jäsenille)
sekä vuosittaiset kesäleiri, pikkujoulu ja kesäpiknik.
Jäsenistölle tarjotaan myös bileitä, ja alustaa viestinnälle. Jäsenkirje lähetetään 4 kertaa vuodessa.
Translasten ja –nuorten perheet ry tekee myös kyselyjä kohderyhmälle. Kyselyt tavoittavat suuren
määrän perheitä.

Ei-binäärisillää ihmisillä tarkoitetaan heitä, joiden
sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksijakoiseen sukupuolijakoon nainen tai mies. Ei-binäärisyys ei tarkoita kolmatta sukupuolta vaan sisältää lukuisia
erilaisia yksilöllisiä sukupuoli-identiteettejä. Ei-binäärisiä ovat mm. muunsukupuoliset, sukupuolettomat, neutrit, agenderit, androgyynit, (gender)
queerit, genderfluidit. Osa kuvaa sukupuolta/sukupuoli-identiteettiä kirjaimella X, joka on myös
joissain maissa käytössä juridisena sukupuolivaihtoehtona.
Tällä hetkellä esimerkiksi on olemassa lähes 20
erilaista ei-binäärisen identiteetin tunnuslippua.
Sanasto/termistö muuttuu yhteisön sisälläkin: termejä on jäänyt pois ja uusia syntyy sen mukaan,
mikä kulloinkin vastaa vallitsevaa tietämystä ja ymmärrystä. Ei-binäärisille identiteeteille ei siten voi
asettaa jotain yleispätevää käsitettä tai lukumäärää.
NBV/EBÄ kuvaa tavoitteitaan seuraavasti:
Tavoitteemme ovat:
Tehdä näkyväksi muunsukupuolisia ja sukupuolettomia jakamalla tietoa, sekä kansalaisaktivismin
keinoin edistää ei-binääristen asemaa ja oikeuksia.
Mottomme on:
Yhdessä!
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NBV/EBÄ on perustettu vuonna 2020. Se on vapaamuotoinen toimintaryhmä, jota ei ole virallisesti
rekisteröity. Siksi sillä ei ole virallisia jäseniä. Some-tileillä on seuraajia noin 490 kummassakin.
Ryhmä perustettiin, koska Suomessa ei ole ei-binääristen ihmisten oikeuksia ajavaa virallista toimijaa eli rekisteröityä yhdistystä. Ensin täytyy saada
riittävästi ihmisiä mukaan toimintaan ja toimintaa
vakiinnutettua. Vasta sen jälkeen olisi mielekästä
harkita yhdistyksen perustamista. Toiminnan tarkoituksena on yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaminen sekä tällaisen aktivismin mahdollistaminen.

Yhteiskunnan on translapsille ja -nuorille hyvä
paikka elää

Järjestön vaikuttamistyössä ovat keskeisimpinä
kansanedustajien lobbaus, yhteistyö muiden järjestöjen kanssa, somekampanjat ja Näen sinut –
opaskirja tranlasten ja –nuorten kohtaamiseen.

Järjestö on perustettu vuonna 2017, ja sillä on arviolta 130 jäsentä.

Non Binary Voices / Eibinäärisiä ääniä (NBV/EBÄ)

SUOMEN TRANSJÄRJESTÖT

Toimintaa koordinoi kolmen henkilön ydinryhmä.
Heistä Hippu toimii koordinaattorina, vastuu-alueinaan suunnittelu, yhteistyö, tieto ja julkaisut. Ani
vastaa visuaalisesta puolesta, kuvista sekä nettisivuista ja some-tileistä. Ru on visuaalisen puolen
ja kuvien toinen vastuuhenkilö, jota voisi kuvata
kollektiivimme taiteelliseksi johtajaksi. Hän piirtää
käsin, maalaa, ja valokuvaa.
NBV/EBÄ ottaa mielellään uusia aktiivisia toimijoita
mukaan. NBV/EBÄ:n koordinaattori Hippu toteaa:
Toimintaan mukaan ovat tervetulleita kaikki, jotka
jakavat ja hyväksyvät tavoitteemme, missiomme,
sekä yhteiset pelisäännöt. Oleellisimpana on: Reilu, rehellinen, lain sallimissa rajoissa tapahtuva,
rakentava, ratkaisukeskeinen, kaikkia osapuolia
kunnioittava, toiminta ja ulkoinen sekä sisäinen
viestintä.
Aktivismi on myös yhdessä opettelua ja käytännössä harjoittelua. Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi.
Olen itsekin pahoitellut, etten tiedä kaikesta ja välillä ollut väärässäkin.
Ryhmä haluaa fokusoida toimintaansa, koska vähällä väellä ei voi toteuttaa kaikkea. Toiminta painottuu aktivismiin, koska ei-binääristen oikeudet ei
ole kenenkään muodollisen, rekisteröidyn toimijan
toiminnan ykkösprioriteetti. Samalla kirkastetaan
toimijan identiteetti: Kuka ja ketä on EBÄ ja ebäläiset.
Vähän vastaavia vapaamuotoisia toimijoita on
myös esimerkiksi Me muut -kollektiivi, jonka toiminta käsityksemme mukaan painottuu mielenosoitusten järjestämiseen tarpeen vaatiessa ja ilmetessä.
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Toisena toiminnan tavoitteena ovat vertaistapaamiset yms. Tämä tavoite tukee myös ykkös-tarkoitusta, koska samalla syntyy kokemus samaan
ryhmään ja samoihin tavoitteisiin liittymisestä. Tapaamiset ovat olleet toistaiseksi aika spontaaneja
piknik-tapaamisia, elokuvissa käyntejä yms. Myös
osa somessa tapahtuvasta viestinnästä on osa ryhmän vertaistoimintaa. Virtuaalisena on järjestetty
myös tapaamisia Maailman ei-binääristen päivänä
14. heinäkuuta.
NBV/EBÄ ajaa ei-binääristen ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa mm. julkaisemalla kannanottoja, tietosikuja ja kokemustarinoita nettisivuillaan ja somekanavissaan, joita on tällä hetkellä FB
ja IG. Ryhmä osallistuu transjärjestöjen ja muiden
yhteistyötahojen kanssa yhdessä järjestettäviin paneelikeskusteluihin , vaikuttamiskampanjoihin ja
vastaaviin tapahtumiin.
Kampanjointi on kohdistunut tähän mennessä
ennen kaikkea ei-binäärit ja alaikäiset huomioon
ottavan translain saamiseen. Vaikka itse translaissa ei säädetä mitään sukupuolten lukumäärästä,
järjestö ajaa translakiin ja sen liitännäislakeihin
sukupuoleen liittyviä muotoiluja, jotka ennakoivat
tilannetta tulevaisuudessa, kun sukupuoli voi olla
muutakin kuin mies tai nainen.
Translakiuudistuksen jälkeisenä pitkän tähtäimen
tavoitteena NBV/EBÄ asettaa 3. sukupuolimerkinnän henkilötietoihin ja sukupuolineutraalin henkilötunnuksen. Kampanjointi kohdistuu myös lakiuudistuksen yhteydessä tehtäviin hoitokäytäntöihin,
joissa ei-binääristen ihmisten tilannetta ei ainakaan
toistaiseksi ole otettu huomioon riittävällä tavalla.
NBV/EBÄ on osallistunut tutkimustoimintaan esim.
levittämällä tietoa työelämäkyselystä – ilmeisesti
tuloksena siitä kyselyyn vastasi ei-binäärejä vastaajia binäärejä enemmän. Laadullista tietoa ryhmä on kerännut blogikirjoitusten muodossa, joiden
sisällöt perustuvat tehtyihin kyselyihin, kyselylomakkeisiin yhdessä Setan sukupuolen moninaisuus
-toimikunnan kanssa. Ryhmän jäsenillä on tässä
myös monitieteellistä osaamista aktivismin tueksi
sukupuolen tutkimuksen ja sosiologian ja nuorisotutkimuksen alueella.
NBV/EBÄ:n blogisivu:
nonbineibin.blogspot.com
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TRASEK RY

kilöitä esimerkiksi kanteluiden ja muistutusten laatimisessa, antaa ohjausta sekä neuvontaa ja auttaa
rikosten uhreja.

Trasek ry on perustettu Naantalissa 1984. Syy
perustamiseen oli se, että noihin aikoihin Seta
koettiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien keskuudessa ensisijaisesti seksuaalivähemmistöjen
järjestöksi. Transihmisiä oli mukana, mutta monet
transihmiset eivät samaistuneet seksuaalivähemmistöjen oikeudellisiin tarpeisiin. Toisaalta monet
seksuaalivähemmistöön kuuluvat kokivat, että koska valtavirta ei ymmärtäisi transihmisisiä, heidän
terveydenhuoltoon sekä siihen liittyvistä tarpeista
puhuminen voisi olla esteenä seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustamiselle. Koettiin siis tarve
perustaa oma järjestö, joka ajaa juuri sukupuolivähemmistöjen asioita.
Trasek ry on poliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen potilas- ja ihmisoikeusyhdistys, joka ajaa
sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia
ja osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen. Trasekia on kutsuttu esimerkiksi eri ministeriöiden kehittämisryhmiin ja ihmisoikeusverkostojen yhteistyöryhmiin sekä on käynyt kouluttamassa yrityksiä,
kouluja, urheiluseuroja ja järjestöjä. Trasek antaa
myös asiantuntijalausuntoja.
Potilasjärjestönä Trasek ry:n toiminta keskittyy
hoitotahojen kanssa käytyihin keskusteluihin, hoitojärjestelmän kehittämiseen sekä eri ihmisoikeusverkostoissa toimimiseen. Yhtenä suurimpana
kampanja-aiheena on ollut translakiin liittyvät
asiat kuten lausuntojen tekeminen ja niihin osallistuminen. Trasekilla oli Translaki 2019 -kampanja,
jolloin järjestettiin myös kaksi mielenosoitusta Helsingissä ja Tampereella. Lisäksi Trasek on mukana
yhtenä järjestönä uuden translain kuulemisissa. Lisäksi kouluttaminen ja tiedon jakaminen on iso osa
järjestön toimintaa.
Tällaisen toiminnan vaikutus näkyy usein vasta pidemmän ajan kuluessa. Välittömämpiä vaikutuksia
syntyy, kun järjestö tukee tämän lisäksi yksityishen-
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Järjestön aika menee suurimmalta osalta juuri lausuntojen laatimiseen, koulutuksiin sekä verkostotoimintaan, joten jäsentoiminta kuten tapahtumat,
fyysiset tapaamiset yhdessä ovat jääneet hyvin vähäisiksi. Mitään säännöllisiä tapaamisia ei siksi ole,
mutta joskus on saattanut olla yksittäisiä tapaamisia eri teemoilla.
Trasekin löytää Facebookista ja Instagramista,
Twitterissä toiminta ei ole siellä yhtä aktiivisita.
Hallitukseen voi olla yhteydessä sähköpostilla.
Tietoa löytyy myös Trasekin omilta nettisivuilta
www.trasek.fi.

Trasek on järjestänyt turvallisemman tilan etäkohtaamisia virtuaalisesti kerran kuukaudessa.
Henkilökohtaista ohjausta- ja neuvontaa on sähköpostitse ja sinne voi laittaa viestiä osoitteeseen
neuvonta(at)trasek.fi.
Fyysisiä tapaamisia ei viime vuosina ole koronan
takia ollut. Mitään säännöllisiä tapaamisia ei ole,
mutta joskus on saattanut olla yksittäisiä tapaamisia eri teemoilla.
Trasek välittää erilaisia sateenkaari- ja transaiheisia
tutkimus- ja tiedonkeräystoimintopyyntöjä sosiaalisessa mediassa.
Trasekilla on nykyään noin 80 jäsentä.

Kim Summersin ihmeellinen elämä, osa 2/3
Teksti: Anukatariina ja Hanna-Maria
Kuvat: Kim Summersin arkistosta
Jäsenlehden numerossa 3/2021 alkoi jatkokertomus Kim Summersin elämästä. Kim oli tähän mennessä lähteä Yhdysvaltoihin elokuva-alan töihin ja
joutunut yllättäen armeijaan. Taiteellisilla taidoillaan hän oli selvittänyt tiukimmat paikat, mutta
vihreää oksaa ei ollut vielä unelmien maasta löytynyt. Naisidentiteettinsä hän oli piilottanut, eikä se
ollut alkuun selvä edes hänelle itselleen.

Kim löytää itsensä
Amerikassa oma identiteetti rupesi selviämään
melko pian sinne saapumisen jälkeen. Tietoa löytyi lehtikioskistakin, joissa oli lehtiä, joissa miehen
kehossa olevat näyttivät naisilta ja tekstissä nimi
”Transvestite”. Kim ei kuitenkaan tavannut aluksi
muita, jolloin asia jäi osin sivuun. Hän rupesi kuitenkin etsimään paikkoja, joista voisi ostaa vaatteita, asusteita ja peruukkeja. Hinku tähän 21-vuotiaalla Kimillä oli kova.
Ensimmäistä kertaa hän lähti ulos omana itsenään
Kaliforniassa vasta 30-vuotiaana. Kohteena oli les-

KIM SUMMERSIN IHMEELLINEN ELÄMÄ

Kim ensimmäistä kertaa lesbobaarissa
bobaari, koska hän pelkäsi mennä minnekään, missä olisi miehiä, ja lesbot tuntuivat tähän nähden
turvallisilta. Lesbot rauhoittelivat jännityksestä
tärisevää Kimiä. Baarin tuli mies polaroidkameran
kanssa ja otti kuvan myös Kimistä.
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Siitäkin eteenpäin Kim oli varovainen baarireissuillaan. Hän nautti siellä vain Coca Colaa turvallisuutensa ja sen takia, että oli autolla liikkeellä. Poliisi
piti pitää myös mielessä.
Myöhemmin hän ei aina ollut näin varovainen,
mistä oli kerran vakavat seuraukset. Hän oli sopinut hotelliin treffit miehen kanssa, joka juotti Kimin
kovaan humalaan ja osoittautui muutenkin kovakouraiseksi. Mies heitti lopulta täysin holtittomassa tilassa olevan Kimin huoneesta ulos, ja hän onnistui vielä käsilaukun pohjalta löytyneillä kolikoilla
pyytämään apua tilanteesta selviytymiseen.
Armeijan aikanakaan Kimillä ei ollut transelämää.
Alokasaikana kokemus oli outo, esimerkiksi hän ei
kokenut olevan yksi muista pesutiloissa. Tästä syystä Kim koki armeijan parakkielämän erityisen ahdistavana.

Losissa Kim alkoi käydä naisena mm. Drag Show-tilaisuuksissa. Amerikassa oli moni asia tiukemmin
säänneltyä kuin Suomessa, mikä näkyi mm. siinä,
että huolimatta naisellisesta olomuodosta Kimille ja hänenkaltaisilleen oli ehdottoman kiellettyä
käyttää naistenhuonetta putkaan joutumisen uhalla. Miestenhuoneeseen jonottaessaan hän toki sai
ystävällistä kohtelua ja hänet päästettiin jonon ohi.
Los Angelesia rennommassa San Fransiscossa Kim
vietti yhteisiä viikonloppuja paikallisten transpiirien kanssa 70-luvun alussa. Yksi tällainen tapahtuma oli suuri Drag Ball, jossa Drag queenit panivat
parastaan höyhenineen ja ylenpalttisine koruineen. Tapahtumaa varten oli vuokrattu kokonainen
suuri hotelli: San Fransiscon poliisi piti paikalla järjestystä. Virka-asuina heillä oli tavallinen siviiliasu
ja lippis, jossa luki ”Pig”. Poliisit olivat tuolla myös
poikkeuksellisen ystävällisiä, ja amerikkalainen
sheriffi-imago loisti poissaolollaan.

Hollywood-ura kameran takana
Eräässä vaiheessa Kim liittyi ryhmään, joka opetteli
elokuvan tekoa. Sen toimipiste oli noin 300 metrin
päässä Universalin studiosta, josta tuli ammattilaisia luennoimaan ryhmälle filminteosta. Siinä yhteydessä hän tutustui kuuluisaan italialaiseen kuvaajaan Mario Tosiin, joka oli juuri ostanut hienon
talon itselleen West Hillsin kukkulalla. Hän halusi
sisustaa talonsa italialaisittain, ja Kim avusti siinä
maalamalla ja kultaamalla pintoja ja huonekaluja.
Tuossa yhteydessä Tosi kysäisi, onko Kim koskaan
ollut filmihommissa. Kun Kim myönsi niin tehneensä Suomessa, Tosi kyseli edelleen, tunsiko Kim Arriflex-filmikameran. Kun Kim tähänkin totesi, että
niitä juuri Suomessa käytettiin, Tosi tiedusteli, kiinnostaisiko Kimiä lähteä Arkansasiin tekemään westerniä. On tuskin yllättävää, että Kimin vastaus oli
tähänkin myöntävä.

Siitä alkoi Kimin sarja Hollywood-elokuvatuotannossa. Kim on tavannut kuvauksissa suuruuksia,
kuten John Wayne, Michael Jackson, Charlton
Heston, Gary Grant, Tony Curtis, Ruth Roman, Ann
Sothern, Tisa Farrow, Viki Carr, Bob Hope, John
Savage, Jan Michael Vincent’, Pamela Sue Martin,
John Denver ja James B. Harris.

Kaverukset…?

Kim Mario Tosin avustajana.

Kim Los Angelesissa
transystävänsä kuvaamana
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Oh, those Californian girls! Kim kuvassa
vasemmalla.
KIM SUMMERSIN IHMEELLINEN ELÄMÄ

Laulajatähti Vicki Carrin
seurassa Las Vegasissa
dokumenttikuvauksissa.
KIM SUMMERSIN IHMEELLINEN ELÄMÄ

Bob Hopen filmiryhmä taukoa viettämässä
Kalifornian Palm Springsissa.
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Filmitähti Kim ja NY++
Armeijasta päästyään Kim asettui takaisin Los Angelesiin, elokuvien luvattuun maahan. 2000-luvun
puolella eräs nainen pyysi Kimiä ottamaan kuvia
esittelyportfolioonsa elokuvaesiintymisiä varten.
Kuvauksen lopuksi nainen kysyi, haluaisiko Kimkin
itsestään kuvia samaan tarkoitukseen. Kim vastasi, että mikäpä siinä, ja joitakin kuvia siis otettiin.
Kun nainen sitten vei oman kansionsa filmiyhtiöön,
Kimkin teki samoin. Tuloksena nainen jäi vaille roolia, mutta Kimillä tärppäsi - joskin hyvin erikoiseen
tapaan.
Kyseessä oli CSI New Yorkin jakso vuonna 2005, joka
kuvattiin, yllättävää kyllä, Los Angelesissa. Kimin
roolihahmo asui viemärissä. Eräs elävää patsasta
esittävä mies sääli tätä hahmoa ja toi aina silloin
tällöin hänelle hampurilaisen. Kerran näin tehdessään Kimin hahmo oli kuitenkin ehtinyt kuolla
luonnollisella tavalla. Patsasmies sai tästä mielestään mainion idean: Hän maalaisi Kimin hahmon
patsaaksi ja köyttäisi sen pystyyn, jotta välttyisi itse
raskaalta ja tylsältä seisoskelulta. Suunnitelma onnistui niin kauan, kunnes kuollut patsas romahti
maahan ja asiantila valkenee ohikulkijoille. Tapausta epäiltiin murhaksi ja Kim päätyi vielä roolissaan
patologin pöydälle.

Vaikka repliikkejä roolille ei kertynyt lainkaan, Kimistä huolehdittiin viimeisen päälle. Hänellä oli
henkilökohtainen tila ja avustaja, joka oli koko
ajan yhteydessä kuvauspaikalle ja huolehti muusta tarvittavasta. Kuvaus tehtiin Los Angelesin keskustassa, jonne kävely ryysyissä sai hieman katseita perään kadulla liikkuneiden ”paremman väen”
edustajien joukossa.

Kutsu Dreamwear Club DwC ry:n kevätkokoukseen
Dreamwear Club DwC ry
21.5.2022 klo 11:00 Maalaishotelli Morva
Morvantie 189, 42140 Juokslahti
Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Patologin teräspöytä oli aamukuvauksessa kovin
kylmä. Vanhana valomiehenä Kim keksi lämmitystavan, ja pyysi laittamaan 600 watin valaisimen
pöydän alle.

Kokoukseen voivat osallistua Dreamwear Club DwC
ry:n jäsenet

Kuvausten jälkeen Kimille kerrottiin, että hän voisi liittyä elokuvanäyttelijöiden Screen Actors Guild
-järjestöön. Liittymismaksu oli kuitenkin 1700 dollaria joten Kim jätti satunnaisena roolihahmona
tarjouksen vastaanottamatta.

Kutsu kevättapaamiseen

Kim on myös näytellyt kaksi kertaa TV-mainoksissa
Japanissa. Ensimmäisellä kerralla kuvaukset olivat
Tokiossa ja toisella Hokkaidon saarella. Molemmissa vastanäyttelijänä olivat kuuluisat Japanilaiset
naisnäyttelijät.

Tervetuloa Dreamwear Club DwC ry:n kevättapaamiseen 20.5.-22.5.2022!
Paikka: Maalaishotelli Morva,
Morvantie 189, 42140 Juokslahti

12.30-13.00 Kevyt keittolounas

https://morva.fi/

PERJANTAI 20.5.
14.00 Ilmoittautuminen alkaa, tarjolla kahvia, teetä ja suolaista
17-17.30 Satu Ulpukan vetämä Ulkojumppa, perustuu kehon omaan painoon: Jumppavaatteet päälle
17.30-18.30 Iltapala
19.00- Iltaohjelmaa,
Ahonen

11.00 -12.30 Kevätkokous.
• Meikkaus samassa tilassa, joten kokoukseen
voi osallistua meikattaessa.

Kevättapaamisen ohjelma:
Kimin roolihahmon kaksi
elämää - kuolemaa
edeltänyt ja sen
jälkeinen.

10.00 Puolisoiden tapaaminen

standup-koomikko

Anitta

LAUANTAI 21.5.
8.00-10.00 Aamiainen
9.00-13.00 Meikkaus:
• Natalia ja kollega
• Hinta 20 €.
• Ilmoittautuminen ennakkoilmoittautumislomakkeen yhteydessä

14.00 25+ -juhlallisuudet alkavat , mm.
• Tervehdysmaljat
• Historiikin julkaisu
• Kutsuvieraitten puheenvuorot
15.30 Juhlakahvi
15.30-17.00 Juhlallisuudet jatkuvat, mm.
• Transvestisuuden tautiluokituksesta poistamiseen olennaisesti vaikuttaneen, vuonna 2010
tasa-arvoministerinä olleen Stefan Wallinin
puheenvuoro
• Minna-Maarian muistelukset
18.00-19.30 Juhlaillallinen
20.00- Iltaohjelma, mm.
• Huippumuusikko Simodeus
SUNNUNTAI 22.5.
8.00-10.00 Aamiainen
-12.00 Huoneiden luovutus

9.30 Satu Ulpukan aamujumppa: Naisellinen venytys ja rentouttava jumppa
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KEVÄTKOKOUS JA -TAPAAMINEN
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Morvan hinnat:
YÖPYMINEN:

ATERIAT:

1 h huone/85 €/vrk.

Pe ruokapaketti: 30 €/hlö.
• Tulokahvi ja suolainen
• Buffetillallinen

2 h huone/105 €/vrk.
4 h huone/155 €/vrk.
• Sisältää aamiaisen, liinavaatteet, pyyhkeet
sekä saunan käytön.
• Hinnat ilmoitettu koko huoneen osalta.
• Huoneita rajallisesti tarjolla, joten toivotaan
huoneiden täyttämistä maksimaalisesti.
• Jos maksat vain osan huoneesta, ilmoita
ennakkoilmoittautumisessa, kenen kanssa
jaat huoneen.
Rantamökki 4:lle/160 €/vrk tai 6:lle/180 €/vrk.
• Sisältää liinavaatteet ja pyyhkeet
• Mahdollisuus aamiaiseen, 14 €/henkilö
• Vain yksi mökki tarjolla
Asuntovaunupaikka 28€/vrk. (Max 4)
• Sisältää sähkön ja suihkun käytön.
• Mahdollisuus aamiaiseen, 14 €/henkilö

La ruokapaketti: 65 €/hlö
• Kevyt keittolounas
• Juhlatäytekakkukahvit, pikkuleivät
• Buffet-juhlaillallinen

