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Päätoimittajan palsta

DwC:n toinen 
koronavuosi

Korona on koetellut ihmiskuntaa ja siinä joukossa 
Dreamwear Clubia toisen vuoden. Ajoittainen toi-
veikkuus ja vapautumisen tunne ovat vaihtuneet 
viruksen vastaiskujen tuottamaan pettymykseen: 
Eikö siitä vieläkään päästy…??

Pettymyksien joukkoon kuuluivat sekä syys- että 
kevättapaamisten perumiset. Erityisen ikävää 
tämä oli syystapaamisen suhteen, sen kun piti olla 
Dreamwear Club DwC ry:n 25-vuotisjuhla. Juhlat 
on nyt siirretty kevääseen 2022, mutta varmoja 
emme voi olla senkään toteutumisesta arvaamat-
toman viruksen aiheuttamassa epävarmuudessa.

Tarve fyysisille tapaamisille on ollut huutava. Nii-
tä DwC on voinut tarjota syyskauden kahvi-iltojen 
muodossa, tilanne kun tuolloin mahdollisti pieni-
muotoiset tapaamiset Setan toimistolla. Pienimuo-
toisia tapaamisia on järjestetty myös jäsenistön 
toimesta ympäri Suomea. DwC on tukenut näitä 
tapaamisia vähän taloudellisesti.

Kehnoista ajoista huolimatta DwC on ollut järjes-
tönä aktiivinen vuonna 2021. Olemme olleet kes-
keinen toimija transjärjestöjen tekemän sukupuo-
livähemmistöjen kokemaa syrjintää kartoittavan 
kyselytutkimuksen laadinnassa. Raportin julkaisu-
tilaisuudessa Tasa-arvovaltuutettu kiitti raporttia ja 
totesi, että se antaa arvokasta lisätietoa, jota toi-
miston oma tiedonkeruu ei voisi tuottaa.

Toinen transjärjestöjen yhteinen ponnistus, jossa 
DwC oli keskeisessä roolissa, on ollut seksuaali-
vähemmistöjen kokemista viharikoksista ja niiden 
käsittelystä. Tämä projekti tähtää poliisin koulutuk-
seen tunnistamaan viharikokset ja käsittelemään 
niitä uhreja kunnioittavasti. Kyselyn tulokset esitel-
tiin TransHelsinki 2021-tapahtumassa. Niistä ilme-
ni, että koulutukseen on todellakin tarvetta.

DwC on ollut aktiivisesti mukana Translakikampan-
jassa. TransHelsinki-tapahtuman toteuttamisessa 
järjestö oli keskeisessä ja näkyvässä roolissa.

DwC:n oma suuri ponnistus oli järjestön 25-vuo-
tishistoriikin laatiminen. Katsaus menneisiin vuo-
sikymmeniin antaa mielenkiintoisen kuvan siitä, 
miten järjestö ja maailma sen ympärillä ovat muut-
tuneet. DwC on ollut aina aktiivinen vaikuttaja, ja 
sen asema arvostettuna yhteiskunnallisena vaikut-
tajana on kasvanut sen myötä. Arvostus sai myös 
näkyvän muodon, kun viime kesän Helsinki Priden 
yhteydessä järjestö sai ”Ylpeys muuttaa maailmaa” 
-kunniamaininnan pitkäjänteisestä ja pitkäkestoi-
sesta ihmisoikeustyöstä. 

Tämä jäsenlehti katsoo myös suurelta osin histo-
riaan. Mukana on artikkeli tieteellisestä tutkimuk-
sesta DwC:n menneiltä vuosilta. Edesmennyttä 
Selma Palmun lyhyttavaraliikkeen omistajaa Raili 
Häkkistä muistellaan ja aloitetaan jatkokertomus 
tiittilegenda Kim Summersin elämän uskomatto-
mista kiemuroista. Osa materiaalista on perinteisiä 
jäsenlehden artikkeleja jäsenistön ajatuksista, ta-
paamisista ja ostosvinkeistä.

Lukemisen iloa!

Anukatariina Saloheimo

Tämän lehden päätoimittaja 
Dreamwear Club DwC ry:n puheenjohtaja

Päätoimittajan palsta
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Gradu DwC:n lehdistä: 

Kirjeenvaihtoa, vertaistukea ja vaikutustoimintaa. 
Dreamwear Club ry, sukupuolivähemmistöjen toimi-
juus ja toiminnan tilat Suomessa vuosina 1990–2011
Teksti: Jean Lukkarinen

Tutkin kulttuurihistorian pro gradu -tutkielmassani 
Dreamwear Clubin toiminnassa mukana olleiden 
henkilöiden kokemuksia erilaisista tiloista ja niis-
sä toimimisesta 1990- ja 2000-lukujen Suomessa. 
Käytin tilallista analyysimenetelmää graduni poh-
jana. Menetelmä pohjautuu sosiologi Henri Lefe-
bvren ajatuksiin tiloista sosiaalisina, psyykkisinä ja 
fyysisinä kokonaisuuksina, joita ihmiset rakentavat 
ja tuottavat eri tavoin eri aikoina. 

Aineistoni koostuivat vanhoista Dreamwear-lehdis-
tä, yhdistyksen jäsenen arkistomateriaalista, DwC:n 
toimijoiden haastatteluista, sukupuolen moninai-
suudesta kertovista lehtiartikkeleista, sähköisistä 
lähteistä ja hakudatasta. Kävin graduani varten läpi 
yhteensä 67 Dreamwearin numeroa, joissa on n. 
1300 sivua aineistoa vuosien 1994–2011 väliltä. 
Toteutin tutkimusta varten kahdeksan haastatte-
lua, joissa haastattelin DwC:n toiminnassa fyysises-
ti ja Internetin välityksellä mukana olleita henkilöi-
tä. Gradu on luettavissa kokonaisuudessaan Turun 
yliopiston kirjastossa ja DwC:n vertaistuki-illoissa.

Kuvassa Jean Lukkarinen

Kaappi, koti ja Internet 
Tutkielmani jakautuu kolmeen käsittelylukuun, 
joissa tilat on jaettu yksityiseen, julkiseen ja yh-
teiskunnalliseen tasoon. Ensimmäisessä käsitte-
lyluvussani tutkin muun muassa kaapin, kodin, ja 
Internetin tilojen kokemuksia. Kaappi näyttäytyi 
DwC:n jäsenten kokemuksissa 1990-luvun alussa 
tilana, josta oli vaikeaa ja pelottavaa tulla ulos, sil-
lä sukupuolivähemmistöistä, ja etenkin transvesti-
suudesta, oli vaikea saada tietoa Suomen sisällä. 
Kaapin kuvauksia värittivät usein yksinäisyyden 
ja epävarmuuden kokemukset sekä tuntemukset 
toiselle sukupuolelle tyypillisiin vaatteisiin pukeu-
tumiseen kytkeytyvästä kulttuurisesta häpeästä. 
DwC:n alkuvuosien toimintaa kuvattiin ”maan alla” 
olleeksi toiminnaksi, johon osallistuneet henkilöt 
pelkäsivät paljastumista. 

Yhteydet toisiin, tieto omasta identiteetistä ja In-
ternetin käytön lisääntyminen vuoden 1995 jäl-
keen näyttävät muuttaneen kaapin kokemuksia 
siedettävämmäksi. Muiden kanssa yhteenkuu-
luvuuden tunnetta loi esimerkiksi kirjeenvaihto, 

Gradu DwC:n lehdistä
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neen pukeutumismahdollisuudet. Kun parisuhteen 
ja sukupuolen ilmaisun yhteen liittämistä kuvattiin 
hankalaksi, kapenivat sukupuolivähemmistöön 
kuuluneen kuvaukset omasta kodin tilastaan. Puo-
lisoiden kaipaamaan vertaistukeen alettiin vastata 
DwC:n toimesta aktiivisemmin 2000-luvun vaih-
teessa, kun yhdistys perusti puolisoille oman tuki-
puhelimen ja alkoi järjestää heille vertaistukitapaa-
misia. 

Suurin muutos 1990-luvun kokemuksiin oli Inter-
net, jonka käyttö tuli aiempaa saavutettavammaksi  
yksityishenkilöille vuoden 1995 jälkeen. Nettiä 
kuvattiinkin aineistossani tilaksi, joka on mullista-
nut marginaaliryhmiin kohdistuvan tiedonhaun 
täysin. Tiedonhakua helpottivat esimerkiksi uu-
det hakukoneet kuten AltaVista (1995) ja Google 
(1998). Tietoa sukupuolivähemmistöistä haettiin 
näiden lisäksi myös GeoCities-sivustolta, IRC-Gal-
lerian Crossdress -kanavilta, Suomi 24:sta, Puuteri.
orgista ja Facebookista. DwC:n omat sivut luotiin 
vuonna 1997 tilaksi, joka sisälsi tietoa sukupuoli-
vähemmistöistä sekä mahdollisti entistä nopeam-
man vuorovaikutuksen henkilöiden välillä. Sivuille 
lisättiin vuonna 2000 Chat-palvelu, joka osoittautui 
menestykseksi: verkkosivujen käyttäjämäärät yli 
kaksinkertaistuivat vuodessa siitä, mitä ne olivat 
olleet vuosina 1997–1999. Internet oli 1990-lu-
vun lopulla myös jotain uutta ja ihmeellistä, sillä 
verkossa olleiden blogien kautta suomalaiset su-
kupuolivähemmistöt saattoivat esimerkiksi nähdä 
ensimmäistä kertaa elämässään videoita ja kuvia 
ulkomailla asuvista transihmisistä. 

Internetin tiloissa liikkuminen oli helpompaa, sillä 
ne tarjosivat mahdollisuuden anonymiteettiin ja 
kodin tilassa kaapissa olemiseen. Internetissä voi-
tiin myös keskustella laajemmin sukupuolen moni-
naisuuteen liittyvistä käsitteistä ja muodostaa niitä 
DwC:n yhteisön sisällä. Verkossa käyty keskustelu 
sai esimerkiksi Dreamweariin kirjoittaneet 2000-lu-
vun vaihteessa huomaamaan, että transvestiitti-kä-
sitettä käyttävä ihmisryhmä oli varsin moninainen 
myös seksuaaliselta suuntautumiseltaan. Joillekin 
Internetin käytön yleistyminen tarkoitti kuitenkin 
sulkemista yhteisön keskusteluiden ulkopuolelle, 
sillä kaikilla ei välttämättä ollut omaa tietokonetta.

jonka kautta voitiin välittää tapaamisilmoituksia 
sekä sukupuolivähemmistöistä kertovia kirjoja. 
Yksityisyyden suojaamiseksi kirjeitä saatettiin lä-
hettää anonyymeihin poste restante -osoitteisiin 
ja postilokeroihin. Kirjeenvaihtoa haettiin myös 
Dreamwearissa vuoteen 1996 saakka. Sukupuo-
livähemmistöjen vähitellen lisääntynyt medianä-
kyvyys ja ulostulojen medioituminen 2000-luvun 
aikana vaikuttivat myös laajentavasti kaapin tilan 
kokemuksiin. Mediassa näkyneet ulostulot saattoi-
vat kuitenkin aiheuttaa ahdistuneisuuden tunteita 
siitä, että jokaisen sukupuolivähemmistöön kuulu-
van henkilön tulisi ilmaista sukupuoltaan julkises-
ti. Näin ollen kaapin voidaan tulkita myös olleen 
turvallinen ja tarpeellinen tila vuosien 1990–2011 
välillä, sillä pelot paljastumisesta jatkuivat aineis-
tossa vuoteen 2010 saakka.

Kodin tilan kokemuksissa tärkeitä elementtejä olivat 
unelmointi, salailu sekä lapsuuteen ja aikuisuuteen 
liittyneet pukeutumiskokeilut. Kotona vanhempien 
ja sisarusten vaatekaapit loivat mahdollisuuksia 
vallitsevien sukupuolinormien rikkomiseen, sillä 
niiden avulla sukupuolivähemmistöön kuulunut 
henkilö pystyi kokeilemaan toiselle sukupuolelle 
tyypillisiä vaatteita salaa. Erilaiset vaatekokeilut 
nähtiin laajalla aikaikkunalla 1950–1990-lukujen 
Suomessa sallitumpana toimintana lapsille kuin 
aikuisille, sillä lasten ei ajateltu sosiaalistuneen sa-
malla tavalla vaatteisiin liittyviin kulttuurisiin nor-
meihin, mikä teki sukupuolinormien taivuttelusta 
lapsuudessa hyväksyttävämpää. 

Koti ei kuitenkaan aina mahdollistanut sukupuo-
linormien taivuttelua. 1990- ja 2000-lukujen Suo-
messa kodin sijainnilla ja kotia sukupuolivähem-
mistöön kuuluneen henkilön kanssa asuttaneilla 
henkilöillä oli vaikutuksia kodin tilan kokemuksiin. 
Pienillä paikkakunnilla asuneet henkilöt kokivat 
usein kodin tilan ahtaammaksi kuin ne, jotka asui-
vat suuremmilla paikkakunnilla. Jako ei aina ollut 
ehdoton, sillä esimerkiksi kyläyhteisöissä sukupuo-
len moninaisuuteen saatettiin suhtautua hyväk-
syvästi. Sijainnin lisäksi puolison suhtautumisella 
kumppaninsa sukupuolen ilmaisuun oli merkittä-
vä vaikutus siihen, millaiseksi tilaksi koti koettiin 
toimia. Jos puoliso suhtautui asiaan hyväksyvästi, 
laajenivat myös sukupuolivähemmistöön kuulu-

Gradu DwC:n lehdistä
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Sukupuolivähemmistöjen 
lehdet ja DwC:n omat tilat 
Muiden sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kans-
sa yhteenkuuluvuutta lisäsivät myös DwC:n oma 
Dreamwear-lehti ja yhdistyksen järjestö- sekä vuok-
ratiloissa järjestetyt tapaamiset. Dreamwear-leh-
den kautta voitiin pitää yhteyttä toisiin yhdistyksen 
jäseniin, ja lehden keskusteluissa yhteenkuulu-
vuutta tuotettiin muun muassa viittaamalla toisiin 
jäseniin sisko-termillä. Näen myös, että lehden kes-
kusteluiden kautta tuotettiin eräänlaista valittua 
perhettä (chosen family). Valitulta perheeltään toi-
mintaan osallistuneet henkilöt pystyivät saamaan 
sellaista tietoa, jota he eivät välttämättä olisi ”bio-
logisilta” perheiltään saaneet. Tällaisia Dreamwea-
rin kautta saatuja vinkkejä olivat esimerkiksi tur-
vallisuusohjeet kaupungilla liikkumiseen ja vinkit 
parran poistamiseen sekä meikkaamiseen. Toisille 
Dreamwear Club olikin eräänlainen äidin korvike – 
paikka, jossa oppia transfeminiinien kaipaamia tai-

toja turvallisesti muiden kanssa.

Tärkeintä Dreamwear-lehden muodostamassa ti-
lassa sekä DwC:n järjestötilojen kokemisessa oli 
kuitenkin se, että tilat olivat transvestiittien ja mui-
den transfeminiinien omia tiloja. Tämä korostui 
erityisesti 1990-luvun lopulla, jolloin Dreamwea-
ria yritettiin yhdistää Transtukipisteen (nykyinen 
SMOK) julkaisemaan Transgenre-lehteen. Sa-
moihin aikoihin alkoivat myös DwC:n omat kah-
vi-illat. Yhdistäminen Transgenreen epäonnistui, 
sillä DwC:n jäsenet kokivat, että transvestiittien 
ja transsukupuolisten keskustelut olivat kovin eri-
laisia keskenään, eikä transvestiittien kuville ja 
jutuille ollut riittävästi tilaa Transgenressä. Sama 
jako näkyi myös ensimmäisissä kahvi-iltojen mai-
noksissa vuonna 1997, kun kahvi-iltojen kuvattiin 
olevan vain transvestiiteille. 1990-luvun lopun 
sukupuolivähemmistöjen yhteisöä voikin kuvata 
jakautuneeksi, sillä yhteisön sisällä saattoi ilmetä 
kärkeviäkin rajanvetoja transvestisuuden ja trans-
sukupuolisuuden käsitteiden välillä. 

Gradu DwC:n lehdistä
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neudenhoitoon tai karvanpoistoon menemistä täy-
tynyt selitellä 2000-luvulla yhtä paljon kuin ennen 
liikkeiden omistajille. Ilmiö siirsi myös feminiinisiä 
tyylipiirteitä kulttuurisesti maskuliiniseen reper-
tuaariin.

Ravintolakulttuurin kohdalla tilallinen kehitty-
minen ei noudattanutkaan muille tiloille tyypil-
listä avautumisen kaavaa. Tämä näkyi siinä, että 
1990-luvun queer-koodatussa ravintolakulttuuris-
sa liikkumista kuvattiin 1990-luvulla helpommaksi 
kuin 2000-luvulla. Tämä johtui todennäköisesti sii-
tä, että 1990-luvulla sukupuolivähemmistöjen nä-
kyvyys yhteiskunnassa oli vähäisempää, mikä saat-
toi ehkäistä syrjintää. Kehitykseen vaikutti myös 
transvestiittien kaksijakoinen suhtautuminen ”he-
tero-” ja homoravintoloihin: Osa transvestiiteista 
nautti 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa hetero-
ravintoloissa tai heteroystävällisissä homoravinto-
loissa juhlimisesta, sillä niissä oleskeluun ei liittynyt 
samankaltaista homoseksuaalisuuden kulttuurista 
stigmaa kuin homoravintoloissa juhlimiseen. Toi-
saalta homo- tai queer-koodatuissa ravintoloissa 
sukupuolivähemmistöön kuulunut henkilö saattoi 
helpommin vapautua yhteiskunnan sukupuolinor-
meista tai taivutella niitä. 

Kaksijakoisuus tuli esiin etenkin 2000-luvun alussa, 
kun eräässä heteroravintolassa järjestetyt vuosit-

Transvestiittien ja transsukupuolisten väliset käsit-
teelliset jaot muuttuivat sitä kapeammiksi, mitä lä-
hemmäksi 2010-lukua edettiin. Tämä näkyi DwC:n 
toiminnassa siinä, että järjestötiloja alettiin pitää 
2000-luvulta lähtien avoimina moninaiselle ryh-
mälle ihmisiä, johon kuului niin transvestiitteja, 
transnaisia, sukupuoltaan pohtivia kuin sukupuoli-
vähemmistöjen läheisiäkin. Jäsenten sukupuoliko-
kemusten liukuman transnaiseuden ja transvesti-
suuden välillä kuvattiin myös tulleen 2000-luvulla 
tyypillisemmäksi. Yhteisön moninaisuuden kasva-
minen liittyykin siihen, että suomalaisen yhteis-
kunnan tavat kuvata sukupuolen moninaisuutta al-
koivat hiljalleen muuttua. Uutena käsitteenä syntyi 
esimerkiksi muunsukupuolisuus, jonka käyttö alkoi 
vakiintua Suomessa noin vuoden 2013 tienoilla.

Kaupat ja ravintolat
Tutkielman toisessa alaluvussa perehdyin muun 
muassa kauppojen ja ravintoloiden tilallisiin koke-
muksiin. Laman vaikutukset transfeminiinien elä-
mään heijastuivat etenkin kauppojen kokemiseen 
toiminnan tiloina, sillä transfeminiinien suosimia 
tuotteita (esim. rintaimplantit ja peruukit) oli vai-
kea ostaa Suomen sisältä 1990-luvun alussa. Jos 
tarjontaa löytyi, tuotteiden hinnat olivat usein kor-
keita. Esimerkiksi rintaimplanteista saattoi joutua 
maksamaan lama-aikana 1600 markkaa eli noin 
328 euroa. Dreamwear Clubin kautta pystyi tilaa-
maan tuotteita ulkomaisten tavarantoimittajien 
kautta, sillä ulkomailta tilaaminen ei ollut 1990-lu-
vun Suomessa yhtä helppoa kuin nykyään. Yhdis-
tykselle valittiin myös alun perin englanninkielinen 
nimi helpottamaan yhteyksiä ulkomaisiin tavaran-
toimittajiin. Sukupuolivähemmistöille sopivien ja 
suopeitten kauppojen kuvaukset alkoivat lisääntyä 
vuoden 1998 jälkeen. Tähän vaikutti laman väisty-
misen lisäksi se, että DwC:n toimijat tekivät ahke-
rasti yhteistyötä vaateliikkeiden omistajien kanssa.

Metroseksuaali-ilmiö sai alkunsa noin vuoden 
2004 tienoilla, kun seksuaalivähemmistöjen te-
levisio-ohjelmat (esim. Sillä silmällä ja L-Koodi) 
niittivät suursuosiota, ja itsestään huolta pitävää 
miestä alettiin nimittää metroseksuaaliksi. Ilmiön 
suosio muutti myös Suomessa suhtautumista yh-
teiskunnan miehiksi olettamien henkilöiden kar-
vojen poistoon ja kauneudenhoitoon, mikä näkyi 
tutkimuksessani helpotuksena siihen, ettei kau-

Vaateliikkeen pehmittäminen yhteistyöhön on 
johtanut juomatarjoiluun Lappeenrannassa 
vuonna 2010. Kuva: Mimmi Makunen

Gradu DwC:n lehdistä



8

taiset queer-teemaiset juhlat loppuivat ja juhlinta 
vaihtui illoiksi seksuaalivähemmistöjen omissa ra-
vintoloissa. Tällöin osa transvestiiteista koki, että 
sukupuolivähemmistöjen yhteisölle ei löytynyt 
enää omaa ravintolatilaa Suomesta, ja sopivaa tilaa 
yritettiin etsiä esimerkiksi fetissi- ja lesboyhteisön 
juhlista. Yhtäältä ravintoloiden tilojen kokemiseen 
vaikutti se, että 2010-lukua lähestyttäessä ”taval-
lisissa” ravintoloissa liikkumisen kuvattiin helpot-
tuneen, mikä johti porukoiden hajautumiseen eri 
puolille Suomea ja vähensi ravintoloissa koettua 
yhteisöllisyyttä.

Ravintolakulttuurissa navigointi ei myöskään ollut 
aina helppoa. Heteroravintoloissa häiriönä saat-
toivat olla miehet, jotka ehdottelivat sukupuoli-
vähemmistöille sopimattomia. Lesboerityisissä 
tiloissa saattoi puolestaan liikkua lesboja, joiden 
mielestä transihmiset eivät olleet osa queer-yhtei-
söä. 

Kansainvälisyys ja lehdistö
1990-luvun alun Suomessa sukupuolivähemmistö-
jen yhteisö oli edellä todetusti jakautunut ja tran-
svestiittien sekä transsukupuolisten aktiivien välillä 
oli jonkin verran erimielisyyksiä, mikä hankaloitti 
ryhmien välistä yhteistyötä. Näin tutkielmassani, 
että koska DwC:n oli hankala rakentaa sukupuoli-
vähemmistöjen järjestön identiteettiä Suomessa, 
sen toimijat hakivat esikuvia ja toimintamalle-
ja ulkomailta. Tästä kertovat esimerkiksi suhteet 
Iso-Britanniassa 1980-luvulla transvestiittikerhona 
aloittaneeseen Martine Rosen Rose’s Houseen ja 
yhdistyksen aktiivisuus tilata ulkomaisia transves-
tiittilehtiä kuten Rose’s Reparteeta ja International 
Foundation of Gender Educationin (IFGE) julkaise-
maa TV-TS Tapestrya. 

Yhdistyksen jäsenet kävivät myös 1990-luvun alus-
sa ulkomailla konferensseissa ja tapaamisissa, 

Sopuisaa hauskanpitoa 
Mummolaakson 
marraskuussa 2012. Kuva: 
Sini-Tuulia

Gradu DwC:n lehdistä
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joissa tavattiin sukupuolivähemmistöihin kuulu-
via aktiiveja Ruotsista, Tanskasta ja kauimmillaan 
USA:sta sekä Australiasta saakka. 

Näistä kokoontumisista saatiin myös inspiraatiota 
siihen, että Suomessa voitaisiin alkaa järjestää su-
kupuolivähemmistöille tarkoitettuja juhlia. Juhlia 
alettiin järjestää yhdessä DwC:n, Setan ja Trasekin 
kanssa vuosien 1993 ja 1994 välillä. Juhlat ja yh-
teistyö toivat Suomessa hajallaan ollutta yhteisöä 
lähemmäs toisiaan yhteisiksi koettujen arvojen 
kautta. DwC:n toiminnan kehittyessä Suomen si-
sällä tarve kansainvälisille suhteille oman järjes-
töidentiteetin rakentamisessa väheni 1990-luvun 
loppua kohti mentäessä. Kansainvälisten yhteyksi-
en vähenemiseen vaikutti myös se, että yhteydet 
olivat usein kielitaidon takia vain muutaman hen-
kilön varassa.

Kotimaassa DwC:n toimijat kokivat tärkeäksi pitää 
yhdistystä esillä lehdistössä, sillä lehdistön kautta 
voitiin kohdentaa positiivista vaikuttamistoimintaa 
sukupuolivähemmistöille, heidän perheilleen ja 
muille aiheesta kiinnostuneille. Mediatilan käyt-
töä toiminnan tilana rajoitti kuitenkin homosek-
suaalisten tekojen kehotuskielto, joka oli voimas-
sa vuoteen 1999 saakka. Kielto tarkoitti sitä, että 
julkisesti homoseksuaalisuuteen kehottaminen oli 
rikos. Koska transvestisuus ja transsukupuolisuus 
sotkettiin usein 1990-luvulla seksuaalisuuteen tai 
seksuaalivähemmistöihin, kielto vaikutti myös su-
kupuolivähemmistöistä tiedottamiseen niin, että 
sukupuolivähemmistöistä kertovia juttuja saatet-
tiin sensuroida tai niistä poistettiin kuvia. 

Eurofantasiatunnelmaa vuodelta 1993. Kuva: 
Helga

Tämän takia DwC:n toimijat joutuivat käyttämään 
toisinaan 1990-luvun alussa erilaisia aikuisviihde- 
ja juorulehtiä tiedottaakseen toiminnastaan, sil-
lä sensaatio- ja viihdelehdillä oli oma historiansa 
Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä 
keskustelemisen areenana ja kyseisistä lehdistä 
juttuja ei sensuroitu. DwC:stä kerrottiin myös eri-
laisissa naisille suunnatuissa aikakauslehdissä, sillä 
ne nähtiin hyväksi kanavaksi viestiä asiallisesti tran-
svestisuudesta transvestiittien puolisoille. Vuosien 
1996–1997 välillä transvestisuutta koskevat ylei-
sönosastokirjoitukset saavuttivat myös suuremmat 
lehdet, ja kehotuskiellon poistuttua vuoden 1999 
jälkeen suurempilevikkisissä ja paikallislehdissä 
tiedottaminen tuli helpommaksi. Tällöin yhdistyk-
sen ei tarvinnut enää pitää itseään näkyvänä sen-
saatio- ja viihdelehdissä, ja osa jäsenistöstä alkoi 
suhtautua kyseisten lehtien hyödyntämiseen kiel-
teisemmin. 

Toiminnan politisoituminen ja 
tautiluokituksen poistaminen
Tutkielmani kulminoitui vuonna transvestisuuden 
tautiluokitukseen, jonka poisto oli vuonna 2011 
sekä Dreamwear Clubin että muiden sateenkaari-
toimijoiden yhteisen työn tulos. Näin työssäni, että 
yhteiskunnalliset muutokset ja yhdistyksen toimi-
joiden poliittisen toimijuuden kehittyminen vaikut-
tivat siihen, että tautiluokitusta lähdettiin poista-
maan aktiivisesti 2000-luvun puolenvälin jälkeen. 
Feminismin historian tutkija Jo Freeman on ku-
vannut yhteiskunnallisten toimijoiden tarvitsevan 
neljä peruselementtiä kasvaakseen poliittisiksi toi-
mijoiksi. Nämä elementit ovat: 1) riittävä verkostoi-
tuminen, 2) yhteisesti jaetut arvot, 3) tahto tehdä 
yhteistyötä muiden samankaltaisten toimijoiden 
kanssa sekä 4) poliittista toimintaa vauhdittavat 
yhteiskunnalliset kriisit. Freemanin määrittelemät 
elementit toteutuivat 2000-luvun puolessavälissä, 
sillä DwC oli kerännyt itselleen tarpeeksi näkyvyyt-
tä mediassa, muodostanut suhteita kotimaisiin ja 
ulkomaisiin järjestöihin sekä luonut yhteistä nar-
ratiivia transvestisuuden arkipäiväisyydestä medi-
an kautta. Ainoa asia, joka määritelmästä puuttui, 
oli toimintaa vauhdittava yhteiskunnallinen kriisi. 
Kriisiä ei kuitenkaan tarvittu, sillä ihmisten poliitti-

Gradu DwC:n lehdistä
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Stefan Wallin DwC:n kevätkokouksessa 2010: Ministeri ja DwC:n puheenjohtaja Minna-Maaria 
sovittelevat lahjaksi annettua omenapuuta ministerin virka-autoon. Kuva: Kim Summers

nen toimijuus voi kummuta myös tilanteista, joissa 
heille tärkeät asiat ovat uhattuna. Näin ollen yh-
teiskunnan transvestisuuteen kohdentama patolo-
gisointi oli riittävä vaikutin herättääkseen jäsenis-
tössä halun vaikuttaa luokituksen poistamiseen. 

Tautiluokitusta oli yritetty poistaa DwC:n jäsenten 
toimesta jo 1990-luvulla, kun jäsenet veivät asiaa 
eteenpäin Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja ke-
hittämiskeskuksen (STAKES) ylilääkärille. Luokituk-
sen poistaminen ei ollut tuolloin vielä mahdollis-
ta, sillä transvestisuuden luokituksen sisältäneet 
ICD-koodit olivat kansainvälisesti sidoksissa toi-
siinsa. 2000-luvun puolenvälin jälkeen yhteiskun-
nallinen tilanne oli erilainen 1990-lukuun verrattu-
na, sillä muut Pohjoismaat olivat alkaneet poistaa 
seksuaalisuuteen ja sukupuolen ilmaisuun liittyviä 
tautiluokituksia. Tanska oli poistanut luokituksis-
taan sadomasokismin ja kaksiroolisen transvestis-
min vuosien 1994–1995 välisenä aikana ja Ruotsis-
sa vastaavat luokitukset poistuivat vuonna 2009. 
Yhteiskunnalliselle keskustelulle ja vaikuttamiselle 
avoimena ollut tila oli myös sekä sukupuolivähem-

mistöjen aktivismin että yleisen ilmapiirin muutok-
sen myötä laajentunut riittävästi, jotta tautiluoki-
tusten muuttaminen oli mahdollista. Tautiluokitus 
poistettiin DwC:n aktiivisen lobbaamisen ja eri 
sateenkaarijärjestöjen yhteisen aloitteen ansios-
ta. Poistoon vaikutti myös se, että DwC:n toimijat 
lobbasivat tasa-arvoministeri Stefan Wallinin ko-
koukseensa vuonna 2010. Wallin lupasi allekirjoit-
taa järjestöjen koordinoiman aloitteen vierailunsa 
jälkeen. Koska tautiluokitus ei ollut kaikille jäsenille 
elämää haittaava tekijä, sen poistumista kuvattiin 
aineistossani positiivisin, mutta kaksijakoisin tun-
tein. Toisille luokitus oli aiheuttanut häpeää, kun 
taas toiset ottivat luokituksen poistamisen huumo-
rilla – eräänlaisena ”ihmeparantumisena”.

Kaiken kaikkiaan haastattelemani henkilöt olivat 
kuitenkin samaa mieltä siitä, että DwC:n toimin-
ta on ollut heille tärkeää. Osalle se oli henkireikä 
omaan identiteettiin vuosien 1990–2011 välillä.  
Monelle se oli myös paikka, jossa kohtasi saman-
mielisiä ihmisiä, ja jossa sai olla oma itsensä. 

Gradu DwC:n lehdistä
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Lyhyttavaraliike Selma Palmun omistaja 
Raili Häkkisen muistolle
Teksti: Anukatariina, Anne ja Hanna-Maria

Helsingin Kalliossa sijaitseva Selma Palmun alus-
vaateliike etsii seuraajaa. Liike on toiminut sa-
moissa vuokratiloissa Neljännellä Linjalla vuodesta 
1953 alkaen.  

Liikkeen perustaja Selma Palmu työskenteli liik-
keessä 90-vuotiaaksi asti. Hänen vuonna 2004 ta-
pahtuneen kuolemansa jälkeen Hänen tyttärensä 
Raili Häkkinen jatkoi liikkeen pitoa samalla rak-
kaudella viime lokakuussa tapahtuneeseen kuole-
maansa saakka 87 vuoden iässä. Hänen poikansa 
Jouni Häkkinen etsii nyt liikkeelle jatkajaa.

Liike on ihana tuulahdus menneiltä vuosikymme-
niltä: Ikkunan somistus ja hyllyjen valikoimat hen-
kivät aikaa, jolloin kaikki muoti ja vaatetus eivät 
olleet vielä massatuotantoa ja valikoimat olivat 
yksilöllisesti liikkeenharjoittajan itsensä näköisiä. 
Valikoimassa on myös alkuperäisiä tuon menneen 
ajan kankaita ja muita materiaaleja. 

Selma Palmun liike on myös iso osa suomalaista 
transvestiittien historiaa. Aikana, jolloin miehen tai 
sukupuoleltaan ulkoisesti hankalasti määritettävän 
henkilön ilmestyminen alusvaateliikkeeseen os-
toksille oli yleisesti kerrassaan sopimatonta, Selma 
Palmun liikkeessä kaikki transvestiitit otettiin läm-
pimästi vastaan ja heitä opastettiin sopivien alus-
asujen valinnassa. Valikoima sisältää myös tähän 
käyttöön erityisesti sopivia malleja.

Liikkeessä usein asioinut Hanna-Maria Huurinai-
nen muistelee: 

”DwC:n jäsenkortilla sai aina 10% alennusta. 
Liike on täynnä naisten hepeneitä ja tarvikkei-
ta. Itse hankin sieltä burleskitarvikkeita, pitsi-
pöksyjä ja bodyja.

Railin liike oli myös Kallion eläkeläisten ihana 
kohtaamispaikka. Raililla oli aina 5-6 tuolia tis-
kin ääressä, johon kokoonnuttiin puimaan jou-
kolla Kallion ja maailman tapahtumia. Kun si-
sään tuli miesasiakas, tiski tyhjeni välittömästi, 
jotta mies sai ostaa ja sovittaa "arkaluonteisia" 

Raili Häkkinen esittelee alusasuja Annelle joskus 
silloin ennen. Kuva: Mimmi Makunen

tuotteita rauhassa Railin kanssa. Trans-asiak-
kaat muodostivat tärkeän asiakasryhmän ja 
Raili oli kouluttanut Kallion eläkeläiset hyvin. 
Juttelemaan sai tulla, mutta kun "oikea" asia-
kas tuli myymälään, piti välittömästi poistua.”

Selma Palmun pitkäaikainen vakioasiakas Anne 
kommentoi tapahtunutta ja muistelee lämmöllä 
liikkeessä asiointiaan:

”Kuulin aikanaan paljon hyvää liikkeestä ja tu-
tustuin siihen ja Railiin jo hänen Selma-äitinsä 
eläessä. Tapasinkin Selman, kun vetovastuu oli 
jo siirtynyt Raili-tyttärelle. Heti alkumetreillä 
sain myös hankittua liikkeen mainoksen leh-
teemme, joka oli siinä useiden vuosien ajan.

Tekstiililiike Selma Palmu Helsingin Kalliossa oli tiit-
tiväelle lähes pyhiinvaelluspaikka. Siellä ovat kaik-
ki liikettä hallinneet antaneet täydellisen palvelun 
meille. Voisi sanoa, että mitä sieltä ei löytynyt, sitä 
ei tiitti tarvinnut tai Raili tilasi sitten puuttuvan 
tuotteen jostain.

Koska liike oli lähellä työpaikkaani, vierailin siellä 
säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta kuitenkin 
aika usein.  Viimeistään aina silloin, kun vein leh-
temme uusimman numeron Railille.

Lyhyttavaraliike Selja Palmun omistaja Raili Häikkisen muistolle
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Selma Palmun mainos on ollut perinne DwC:n 
jäsenlehdessä.

Raili oli aina ystävällinen ja iloinen ja hänellä oli 
usein tarjolla myös karkkeja ja pikkuleipiä. Samal-
la tuli tehtyä joskus sopivia ostoksiakin. Minulla on 
edelleen avaamattomina pakkauksina kuvan mu-
kaisia sukkia, joita ei tainnut saada enää mistään 
muualta. Lähes aina hän myös esitteli uusia tuot-
teita, joita oli saanut myyntiin.

Usein hän myös kertoi, kuinka joku tiitti maakun-
nasta oli soittanut hänelle ja tilannut taas uusia he-
peneitä joita Raili toimitti myös postitse. Uskoisin, 
että DwC:llä ja lehdellämme on osuutta siihen, että 
siellä asioi meidän väkeä enenevissä määrin.

Railiin ja liikkeeseen liittyy eräs tärkeä yksityiskoh-
ta, kun olin matkalla kahvi-iltaan. Vierailin Raililla 
ja pois lähtiessä liikkeeseen tuli miesasiakas pik-
kutakissa ja kravatissa. Raili pyysi minut takaisin 
ja esitteli minut tälle asiakkaalle, joka oli Makusen 
Mimmi siviiliasussa. 

Yksityiskohta tässä on se, että sain kunnian olla 
ensimmäinen tiitti, jonka Mimmi näki ilmi elävänä 
täysissä tällingeissä. Varmaan Mimmikin muistaa 
lämmöllä tuon tapauksen. Minä ainakin. Tämän ar-
tikkelin kuva minusta ja Railista pitsiunelmia tutki-
massa on Mimmin silloin ottama.

Transväki ottaa osaa läheisten suruun, toivottaa 
voimia jaksamisessa ja jää lämmöllä muistamaan 
Railia, jolle meidän palveleminen oli sydämen asia. 
Sitä hän teki nimenomaan suurella sydämellä. Toi-
vottavasti liike voi jatkaa edelleen Railin poisme-
nosta huolimatta, sillä samanlaisia on enää harvas-
sa näissä nettiaikojen sekamelskoissa.”

Selma Palmun liikkeen aarteistoa Annen 
varastosta.

Lyhyttavaraliike Selja Palmun omistaja Raili Häikkisen muistolle



13

Mittatilausliivit Suomen Liivineulomosta
Teksti: Hanna-Maria

Rintaliivit ovat jokaisen naisen tärkeimpiä vaate-
kappaleita. Vaan tärkeitä ne ovat myös transnaisen 
pukeutumisessa. Liivit viimeistelevät naisellisen 
pukeutumisen ja luovat jokaisella niin rakkaan ul-
komuodon, vaikka alusvaatteita ovatkin. 

Hanna Lundberg ja hänen miehensä Markku Mä-
kelä ovat pyörittäneet Hämeenlinnassa naisille 
rintaliivejä mittojen mukaan valmistavaa Suomen 
Liivineulomoa lähes viisi vuotta. Sinä aikana suo-
malaisten naisten rintojen moninaiset muodot 
ovat tulleet tutuiksi. 

Se, mikä kuitenkin herätti DwC:n toimituksen mie-
lenkiinnon, oli yrityksen valmistamat erikoisliivit. 
Yritys valmistaa myös mittojen mukaan ns ”mies-
liivejä” transnaisille. Niissä on valmiiksi vanulla 
täytetyt kupit tai kuppitaskuihin tehdyt irralliset, 
kevyet vanurinnat. Tämä herätti DwC:n ”tutkivien 
journalistien” huomion ja kiinnostus oli niin suurta, 
että lehden toimitus päätti lähteä tutustumaan lä-
hemmin yritykseen paikan päälle, Hämeenlinnaan.

Itse käytän nykyään liivejä päivittäin, koska ne ovat 
vain niin mukavat päällä. Minulla on b -kuppikoon 
rinnat ja liivit istuvat tukevasti ilman erillisiä irral-
lisia silikonirintoja. Teen pääosin istumatyötä ja 
ilman liivejä rinnat hankaavan kainaloista. Olo on 
epämukava, mutta liivit korjaavat ”vaivan” ja olo 
muuttuu miellyttäväksi ja jopa ryhti tuntuu para-
nevan. Yleensä naisille tarkoitetuissa liiveissä ku-
pit kuitenkin tehdään eteen ja ”miesrinnat” taas 
useimmiten suuntautuvat enemmän sivuille. Täl-
löin liivit tulisi valita niin, että liiveissä on sivuilla 
voimakas tuki ja ne näin keskittävät rintoja enem-
män eteen. Olisiko Suomen Liivineulomosta nyt 
mahdollista saada oikein suunnitellut liivit ihan 
omien yksilöllisten mittojen mukaan?

Rintaliiveihin voidaan muotoilla myös proteesiku-
pit. Rintaliivin kuppien sisään voidaan ommella 
trikoinen tai powernet-materiaalista valmistettu 
tasku asiakkaan omalle rintaproteesille.

Yritykseen voi ottaa yhteyttä netin kautta yhteys-
tiedot sivun lomakkeella. Yritys lähettää ohjeet lii-

vien mittojen ottoon sekä kysymykset, joiden pe-
rusteella selvittää asiakkaan liivitoiveet ja haasteet 
liivien suhteeni.

Yrityksen asiakaspalveluun voi myös soittaa ja so-
pia mittausajan liivineulomoon. Perjantaipäivät on 
varattu asiakastapaamisille.

Sähköpostitse toimittaessa yritys ompelee liivit asi-
akkaan antamien mittojen ja tietojen perusteella 
ja lähettää valmiin, yksilöllisen vaatteen kotiin so-
vitettavaksi. Mahdollisesti tarvittavat tai toivotut 
muutokset (tai jopa kokonaan uudet liivit) yritys 
valmistaa samaan hintaan ja kustantaa muokkaa-
misesta aiheutuneet postikulut. Asiakas maksaa 
siis vain yhden postimaksun ja valmiit liivit riippu-
matta siitä kuinka paljon työtä täydelliseen istu-
vuuteen tarvitaan.

Tällä hetkellä yksilölliset, mittojen mukaan tehdyt 
liivit maksavat 130€/kpl ja useammat liivit samal-
la kertaa tilattaessa 100€/kpl. Hintaan lisätään yksi 
postimaksu 5,90€ Liivit laskutetaan etukäteen.

Yrityksen nettisivuilla on myös tulostettava kaava-
ke, mikäli haluaa tilata liivit kirjeitse.

Liivien koon voi mitata itse tai sopia vierailu ompe-
limolle ja varmistaa näin oikeat mitat. Kun kerran 
olimme paikalla, päätimme liittää yrityksen asia-
kasrekisteriin täsmälliset mittamme myöhempiä 
tarpeita varten Trans- ja muunsukupuolisten varta-
loa muokkaavat alusasut 

Trans- ja muunsukupuolisten 
vartaloa muokkaavat alusasut
Transmiehille yritys valmistaa mm. bindereitä, joil-
la rinnat saadaan pienennettyä ja näin vähennettyä 
kehodysforiaa. Liivien lisäksi yrityksen tuotevalikoi-
maan kuuluu trans-ihmisten tarpeisiin valmistettu-
ja muita alusasuja.

Mittatilausliivit Suomen Liivineulomosta
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Hinta
Transmiesten dildo-pidike-boxerit
Hyvin napakat, powernet vuori. 
Keskellä vuoressa tasku ja muovi-
renkaalla tuettu aukko dildolle

40€

Transnaisten lannetta -ja taka-
puolta korostava, sekä vyötäröä 
hoikistava housuliivi. 
Vyötärön alueella hoikistava, noin 
14cm korkea luinen ”panta” ja 
hakaset. 
Lähes polveen ulottuvat lahkeet, 
yläreiden - ja takamuksen alueel-
la vuoritaskut, joissa poistettavat, 
naisellisa muotoja korostavat 
toppaukset.

125€

Transnaisten stringit.
Haaraa-aluetta häivyttävä twilli-
vuorietumus, sisällä trikoopehmi-
ke. Edessä poikittainen muoviluu 
etumuksen sijoitteluun.

20€

Binderi pujotettava
Täysin joustamaton ja tasoittava 
twillivuorietumus. Pintakangas 
päällysvaatteisiin tarttumatonta 
lycraa. Binderit tehdään asiak-
kaan antamien mittojen mukaan.

50€

2kpl  
yhteensä 

80€

Binderi hakasilla
Täysin joustamaton ja tasoittava 
twillivuorietumus. kaikki koot.
Huomioi tilatessasi binderiä ettet 
tilaa liian lyhyttä!!!

55€

2kpl  
yhteensä 

90€

Muut tuotteet

Yritys valmistaa myös toiveiden mukaan muita 
tuotteita. Tällä hetkellä tuotevalikoimaan kuuluvat 
ainakin;

• Bodyt ja korseletit
• Miesten tai ns. unisex bodyt
• Korsetit
• Burleskiasut
• Uimapuvut tai Bikinit (kaikki koot). Kaksiosai-

sen tai yksiosaisen uimapuvut, myös mekko-
malliset. Mekkomallinen uimapuku sopii hyvin 
transnaisille, jotka harrastavat uintia tai viihty-
vät kesäisin aurinkorannoilla.

HOIKISTAVAT JA SELKÄÄ TUKEVAT TUOTTEET

(hinnat eivät sisällä postikuluja)

Hinta
Selkätukiliivi: korkea, tukeva, 
vartalon muotoja myötäilevä 
tukiliivi. Joustava. Takana ”luupa-
neeli”. Myös selkätukiliivi voidaan 
varustaa sukkanauhoilla (sukka-
nauhalisä 5€)

95€

Hoikistaja 85€

Hoikistaja sukkanauhoilla (6kpl) 90€

Hoikistavat korkeat alushousut 85€

Hoikistavat alushousut/stringit
Vyötärön aluella hoikistava (noin 
14cm korkea luinen ”panta” ja 
hakaset). Alushousussa lisäksi 
haarahakaset (strigit ilman haara-
hakasia)

65€

Hoikistava tuubi: Lantiota ja vat-
saa litistävä, tiukka, tukivuorinen 
tuubi, päällä valinnaisen värinen 
joustava, vaatteisiin tarttumaton 
kangas

30€

Burleskiasut tehdään asiakkaan toiveiden 
mukaan. Kankaat ja värit voi valita itse ja hinta 
määräytyy asun ja valittujen materiaalien 
perusteella.

Mittatilausliivit Suomen Liivineulomosta
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Rintaliivien väri ja malli valitaan 
asiakkaan toiveiden mukaan. Yritykselle 
voi lähettää esimerkiksi kuvan halutun 
mallisesta liivistä ja liivi valmistetaan 
tämän jälkeen asiakkaan ilmoittamien 
yksilöllisten mittojen ja toiveiden 
mukaan.

Kuvassa Suomen Liivineulomon yrittäjät Hanna 
Lundberg ja hänen miehensä Markku Mäkelä 
sekä mallina Hanna-Maria Huurinainen lehden 
toimituksesta. Kuva Anukatariina

SUOMEN LIIVINEULOMON 
YHTEYSTIEDOT
Lehmustie 5, 13100 Hämeenlinna

Talo H2, kerros 8

Puh: 050 - 3439 669

Otamme asiakkaita vastaan neulomossa AINOAS-
TAAN PERJANTAIPÄIVISIN.

Soittaa voit: ma-ke 9-17

Sähköposti: suomenliivineulomo@outlook.com

Suomen Liivineulomon tiedot ja kuvia tuotteista 
löytyy sekä netistä googlettamalla että Facebookis-
ta.

Mittatilausliivit Suomen Liivineulomosta
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Tervehdys Morvasta!
Teksti: Tuula ja Satu 

Morvan ihanat auringonkukkapellot. Kuva: Teija 
Värelä

Jaana, säihkysääri!

Dreamwear Club DwC ry on päättänyt pitää kevät-
tapaamisen Jämsän Morvassa. Kesällä joukko jä-
seniä kävi koeponnistamassa paikan. Tässä heidän 
raporttinsa kokemuksistaan.

Aamulla kotona hiukset ja meikki kuntoon. Muka-
vaa lähteä tapaamaan leidejä pitkästä aikaa! 

Tuntui todella hienolta saada pukeutua ja varus-
tautua retkelle, jonka kohteena oli maalaishotelli 
Morva Jämsässä. Padasjoen tienhaarasta saimme 
Karitan ja Hillan seuraksemme ja yhdessä jatkoim-
me eteenpäin tapaamaan loputkin leidien ryhmäs-
tä. 

Morvan pihapiirissä meidät otti vastaan ihana au-
ringonkukkapelto ja hyvin ystävällinen isäntäväki. 
Tunsimme itsemme todellakin tervetulleiksi näi-
den lämminhenkisten isäntien ja mykistävän kau-
niiden kukkapeltojen keskellä! 

Illalla pääsimme kokeilemaan talon saunaa ja ui-
maan. Pieni kävely rantaan ja polskahdus, niin 
talviturkki oli heitetty! Rantasauna oli tällä kertaa 
varattu muille saunojille, joten sitä emme päässeet 
kokeilemaan. 

Seuraavana iltana tapasimme lisää leidejä. Oli mu-
kavaa saada Jaanalta tervetulohalaus - se ei ole  it-
sestäänselvyys korona-aikana. Pelasimme bingoa 
ja hauskaa oli. Myöhemmin menimme rantaan 
paistamaan makkaraa, kuuntelemaan toivekon-
serttia ja tietysti turisemaan mukavia.

Aamulla oli kotiinlähtö edessä, ja matkalla muis-
telimme maalaishotellin mukavaa vanhaaisäntää, 
joka tuli useasti juttelemaan kanssamme. Talon ih-
miset, tilat ja ruoka olivat erinomaisia. Toivottavas-
ti tapaamme keväällä!

Tervehdys Morvasta
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Kim Summersin ihmeellinen elämä, osa 1
Teksti: Anukatariina ja Hanna-Maria

Tämän artikkelisarjan tausta
Vuonna 2021 Dreamwear Clubin juhlavuoden li-
säksi on keskusteltu myös sateenkaarihistoriasta 
ylipäänsä. Tässä yhteydessä tuli puheeksi historian 
tallentamisen tärkeys - paljon havaittiin kadonneen 
tietoja historiikkiin etsittäessä.  

Perimätiedon tallentamista olemme aiemmin aloi-
telleet BB:n muistoja digitoimalla ja videoimalla. 
Sen jatkoksi havaitsimme myös toisen merkittävän 
henkilön, Kim Summersin muistojen tallentamisen 
tärkeäksi.

Asiassa edettiin konkreettisiin toimiin kesäkuussa 
2021, kun Dreamwear Club -lehden toimituksen 
maastopartio suuntasi maasturin nokan kohti Ki-
min asuinseutuja kauniilla eteläsuomalaisella pie-
nellä paikkakunnalla. Talo löytyi rehevän laakson 
rinteestä. Talo pilkotti tien varressa olevan vajan 
takaa, ja sitä kohden kävellessä samaisen vajan 
takaa paljastui muhkea lentokoneen keula. Mistä 
oli kyse, se selviää tämän juttusarjan seuraavissa 
osissa.

Kuva: Kimin arkistosta

Haastattelijat Hanna-
Maria (vas.) ja 
Anukatariina (oik.) 
Kimin pihalla muistoja 
tallentamassa kesäkuussa 
2021.Kuva: Anukatariina

Kim Summersin ihmeellinen elämä, osa 1
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rikka tuntui kiehtovalta ja syntyi haave päästä työs-
kentelemään Hollywoodiin filmitöihin.

Kimin työpaikka Kino Riihilinna oli Suomen Filmi-
teollisuuden omistama. Kerran sinne tuli yhtiön 
johtoa tarkastuskäynnille, jolloin Kim rohkaistui 
kysymään eräältä heistä, voisiko hän päästä studi-
olle töihin. Tämä pyysikin soittamaan itselleen, kun 
Kim tulisi seuraavan kerran Helsinkiin. Kolmen vii-
kon kuluttua Kim sitten teki työtä käskettyä ja sai 
kutsun yhtiön pääkonttoriin Mikonkadulle. Aikansa 
haastateltuaan johtaja soitti studiolle ja käski ”ot-
taa pojan töihin”.

Kimin tehtävinä oli mm. valaistuksen rakentaminen 
studion kattoon ja sähkökaapeleiden vetäminen 
tolpista ulkokuvauspaikoille. Päivät olivat pitkiä, ja 
yöt saattoivat kulua kulisseissa nukkuessa. 

Kimin erityiskiinnostus kohdistui kameratyöhön. 
Vaikka hän ei siihen kouluttamattomana heti pääs-
sytkään, hän vietti paljon vapaa-aikaansa kame-
raosastolla ja perehtyi kameroiden - erityisesti 
Arriflexin 35-millisen version - saloihin työtä seu-
raamalla ja kuvaajia jututtamalla.  

Kimin Suomi, filmi ja Suomi-Filmi 
Kimin lapsuus ja varhainen nuoruus kului Riihimä-
ellä. Isä oli ollut sodan aikana lentomekaanikko ja 
sodan jälkeen Ylen tekniikassa töissä. Näistä tee-
moista nousi myös Kimin elämän suuntaviivoiksi 
ilmailu ja tiedotusvälineiden tekniikka. 

Isä kuoli Kimin ollessa pieni ja hän jäi käytännössä 
naisten kasvattamaksi. Kim löysi sisäisen naisensa 
noin 15-vuotiaana. Muita kaltaisiaan hän ei tuol-
loin tavannut eikä tiennyt asialle nimeä. 

Äidin sisko oli iltanäyttelijä Riihimäen teatterissa. 
Varhaisessa teini-iässä Kim pääsi hänen mukanaan 
kulissien taakse katselemaan, miten näytelmät val-
mistuivat, ja kuinka näyttelijät pukeutuvat ja mas-
keeraavat. Hän myös pääsi näyttelemään yhden 
roolin ja tekemään kulissit näytelmään, joka näy-
tettiin jopa TV2:n edeltäjässä Tes-visiossa, mikä oli 
ensimmäisiä kokonaisia televisioituja teatteriesi-
tyksiä Suomessa. Kim oli tuolloin 16-vuotias.

Riihimäellä Kim toimi myös elokuvateatterin pai-
kannäyttäjänä, missä yhteydessä elokuvien Ame-

Innokas kameramies Arriflex 35 mm olallaan vuonna 1957. Kuva: Kimin arkistosta

Kim Summersin ihmeellinen elämä, osa 1
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New York, alkupalana
Elokuva-alalle lähtenyt Kim ajatteli, että ura voisi 
avautua paremmin lähellä unelmien kohdetta - siis 
Amerikassa. Vuonna 1960 hän päättikin muuttaa 
New Yorkiin tämä tavoite silmissään.

Matka siirtolaisiin epäluuloisesti suhtautuvaan 
maahan edellytti, että Kimillä piti olla ”takaaja” 
joka vastaisi viiden vuoden aikana tilanteista, jos 
hän joutuisi siellä vaikeuksiin. Takaajakseen hän sai 
New Yorkissa asuvan vapaakirkon pastorin. 

Työ odotti jo valmiina suomalaisessa kirjapainos-
sa. Siellä töissä vuoden verran, kunnes kirjapainon 
menettäessä kaksi isoa asiakasta hän ja toinen ka-
veri joutuivat kadulle. Tuossa vaiheessa hän joutui 
hakemaan mitä työtä vain: siivoajana kirkossa, jou-
lukuusen lasipalloja tekemässä, …

Iltaisin Kim kävi kirjekurssia kuvittamisesta. Hän 
koki edistyneensä tuon hyvin rakennetun koulutuk-

Studioapulainen Kim (ylhäällä keskellä) kuvaustauolla Suomen Filmiteollisuuden produktiossa kesällä 
1957. Kuva: Kimin arkistosta

sen turvin niin, että uskaltautui teostensa kanssa 
Manhattanille työnhakuun. Kim koputteli lukemat-
tomia ovia ja sai lukemattomia vihjeitä siitä, mis-
sä hänen taitojaan voitaisiin kaivata. Vihdon löytyi 
paikka, jossa piirrettiin piirrettyjen mainosanimaa-
tioiden tarvitsemia kuvia. 

Setä Samulin yllätys
Kim ei pitänyt New Yorkin sotkuisuudesta, ja hän 
halusi sieltä pois. Tapa sieltä lähtemiseen tuli kui-
tenkin yllätyksenä. Kun hän oli oppinut piirretty-
jen kuvien teon, saapui kutsuntakirje Yhdysvaltain 
maavoimista. Vaikka hän ei ollut maan kansalai-
nen, hänen oli Suomesta lähtiessään vannottava 
Yhdysvaltain lähetystössä, että jos maan armeija 
häntä tarvitsisi, hän ei siitä kieltäytyisi. Vaikka kyse 
oli vain kutsunnoista, ja meni toista vuotta, ennen 
kuin Kim lopulta kutsuttiin armeijaan, työnantaja 
säikähti tapahtunutta ja antoi Kimille potkut.

Kim Summersin ihmeellinen elämä, osa 1
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Armeijakomennus kuulosti rankalta: Kun sinne aa-
mulla mentiin, ei kotiin pääsystä ollut tietoa kah-
teen vuoteen. 

California calling
Komennusta sai kuitenkin odotella jonkin aikaa, ja 
töitä piti löytää. Kim oli ehtinyt siihen mennessä ra-
kentaa itselleen teoksistaan kansion, jonka avulla 
hän löysi pian uusia työmahdollisuuksia. Hän piirsi 
mainoksia mainostoimistoihin ja kirjankansia silk-
kipainannalla. Ajatus Kaliforniaan muutosta oli jo 
tuossa vaiheessa mielessä, ja säästi rahaa suunni-
telman toteuttamiseksi.

Brooklynin kirjapainossa työskennellyt suoma-
lainen nainen oli järjestänyt Kimille tapaamisen 
toisen nuoren suomalaisnaisen kanssa. Aluksi he 
olivat vain ystäviä, ja viettivät paljon aikaa yhdes-
sä. Kim kertoi naiselle transominaisuudestaan, ja 
kiinnostus muotiin ja vaatteisiin yhdisti heitä. Yh-

teiselo eteni viimein niin pitkälle, että Kimin alkaes-
sa toteuttaa unelmaansa Kaliforniaan muutosta he 
päättivät lopulta tehdä sen yhdessä.  

Los Angelesissa asioiden järjestyminen vei aikansa. 
Kim sai viimein työtä tavaratalon mainostoimiston 
piirtäjänä, mutta ei ollut tyytyväinen sen tarjoamiin 
haasteisiin. Sitten hän sai paikan arkkitehtitoimis-
ton kuvittajana. Työkaveriksi osui argentiinalainen 
arkkitehti, joka opetti Kimille perusteellisesti pers-
pektiiviopin, mikä vahvisti hänen ammattitaitoaan 
merkittävästi. 

Vietnamin veteraaniksi 
kulissien keskellä
Oltuaan vuoden arkkitehtitoimistossa kutsu Setä 
Samulin palvelukseen viimein tuli. Matka vei junal-
la Salinasiin Kaliforniassa ja sieltä edelleen Fort Or-
diin Montereyn lähellä. Kahden kuukauden alokas-

Kimin laadukasta teknistä piirrosjälkeä. Kuva: Anukatariina

Kim Summersin ihmeellinen elämä, osa 1
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ajan ja samanmittaisen erikoiskoulutuksen jälkeen 
Kim lähetettiin Fort Lewisiin lähellä Seattlea. 

Tästä varuskunnasta hän jo pääsi pariksi viikoksi lo-
mille, jona aikana hän teki pari sota-aiheista maa-
lausta. Hän näytti niitä komppanian vääpelille, joka 
kysyi, saisiko hän näyttää niitä myös komppanian-
päällikölle. Kimillä ei luonnollisestikaan ollut mi-
tään tätä vastaan. Tämä oli puolestaan vienyt työt 
pataljoonan komentajalle. Kimille kerrottiin, että 
tämä tapahtui tilanteessa, jossa kyseinen sotaher-
ra oli ottanut maalaukset vessalukemisekseen ja 
laskiessaan henkseleitä alas ja vilkaistessaan töitä 
hän oli saman tien nostanut henkselit takaisin ylös 
ja alkanut viedä asiaa eteenpäin. Seuraavana päi-
vänä Kim kutsuttiin sitten jo prikaatinkomentajan 
puheille. Tällä oli ollut suunnitelma tehdä muis-
tomerkki kyseiselle yksikölle erääseen puistoon. 
Kimiltä kysyttiin halukkuutta osallistua projektiin, 
mihin hänellä ei luonnollisestikaan ollut mitään 
vastaan. Näin hänet irrotettiin kokonaan tähän 
tehtävään varikon vartioinneista ja perunoiden 
kuorimisista. Hän sai myös asunnon kasarmin ul-
kopuolelta. 

Monumentin valmistujaisten yhteydessä hänelle 
ojennettiin tunnustus kenraalin kädestä. Häneltä 
myös kysyttiin, että et kai enää halua sinne taiste-
luyksikköön mennä, ja tarjottiin mahdollisuutta ka-
sarmin piirtämölle tai armeijan viihdytysjoukkoihin 
esitystiloja komeaksi laittamaan. Kim valitsi näistä 
vaihtoehdoista viihdytysjoukot. Tämä vaihe oli sii-
näkin suhteessa onnellinen, että noina aikoina tais-
telujoukkoja ruvettiin lähettämään Vietnamiin ja 
Kyprokselle. Vietnamissa hän ei toki käynyt, mutta 
taisteluyksikössä ollessaan hän oli yhden päivän 

ajan valmiudessa lähteä Nikosiaan Kyproksen krii-
sin varalta. 

Viihdytysjoukoissa Kimillä oli oma toimisto, ja hän 
suunnitteli, maalasi ja rakensi kulisseja. Muuna 
aikana hän maalasi muotokuvia kenraaleista ja 
eversteistä. Kim teki kulissit South Pasific -produk-
tioon. Ne sisälsivät kattoon kiinnitettyjä laskuvarjo-
ja ja Abraham Lincolnin suuren muotokuvan. Täs-
tä ihastunut kenraali ojensi Kimille kiitoskirjeen ja 
joulupäivänä hän kutsui Kimin puolisoineen luok-
seen pienille joululasillisille Christmas eggnog-lasil-
listen ääreen. Kenraalin ovella vastassa oli eversti, 
joka totesi, että täällä ei sitten tarvitse pokkuroida, 
vaan ollaan ihan kuin ystävät vain.

Työaika oli normaalista armeijarutiinista poiketen 
arkisin 9-15. Iltaisin hän teki kuvitustyötä paikal-
liselle arkkitehtitoimistolle, joka valmisteli uutta 
asuntomessutyyppistä aluetta.  Tästä työstä saa-
mallaan rahalla hän pystyi ostamaan kulkuväli-
neekseen upouuden Plymouth Valiantin. Sen avul-
la maailma avautui: Hän ajeli ristiin rastiin, telttaili 
metsissä ja kiipeili jäätiköillä.

Kim meni naimisiin New Yorkissa tapaamansa 
suomalaisnaisen kanssa alokasaikana ja pari vihit-
tiin Fort Ordissa. Juuri ennen vihkimistä Kim jou-
tui kaasunaamariharjoituksiin ”kaasukammioon”, 
joten aviomieskin saattoi hieman kyynelehtiä. He 
muuttivat sitten aiemmin mainitun pitkän loman 
yhteydessä Lakewoodiin lähellä Tacomaa. 

Juttusarja jatkuu seuraavassa Dreamwear Club-
lehden numerossa.

Kimin koti Lakewoodissa

Kim Summersin ihmeellinen elämä, osa 1
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Tunnustettu juttu: Dreamwear Club  
muuttaa maailmaa!
Teksti: Hanna-Maria

Kuva: Sini-Tuulia

Dreamwear Club DwC ry sai tun-
nustusta vuosikymmenten työstään 
ihmisoikeuksien puolesta. Helsinki 
Pride 2021:n yhteydessä yhdistyk-
sen puheenjohtaja Anukatariina 
Saloheimo sai vuosittain jaettavan 
Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnus-
tuksen hänen tekemästään ”tinki-
mättömästä ihmisoikeustyöstä.”

Tunnustuspalkinnon jakoivat Hel-
sinki Priden puheenjohtaja Panu 
Mäenpää ja varapuheenjohtaja Kira 
Sjöberg. Toinen vuonna 2021 palkit-
tu toimija oli Helsingin kaupunki.

Palkintoa perusteltiin seuraavasti:

”Anukatariina on väsymätön kes-
kustelija ja yhdenvertaisuuden 
edistäjä kaikissa toimissaan, vies-
teissään, puheissaan ja teoissaan. 
Hänen rohkeutensa toimia itse 
esimerkkinä ja kouluttaa ihmisiä 
tasa-arvosta ja yhdenvertaisuu-
desta toimii inspiraationa meille 
kaikille. Hänen työnsä osoittaa, 
miten jokainen meistä joka päivä 
voi muuttaa ylpeydellä maailmaa 
kaikille paremmaksi paikaksi.”

Perustelujen jatko osoittaa, että palkinto oli käy-
tännössä myös tunnustus Dreamwear Clubin työl-
le:

”Helsinki Pride -yhteisön hallitus haluaa huo-
mioida palkinnolla myös Dreamwear Club ry:n 
tekemän työn transvestisuuden poistamiseksi 
tautiluokituksesta, joka saavutettiin vuonna 
2011.” 

Tähän liittyvä vaikuttamistyö alkoi jo kauan sitten 
Helgan ollessa puheenjohtaja. Sen jälkeen Min-
na-Maaria oli erityisen aktiivinen niin mainitussa 
tautiluokituskampanjassa kuin myös sukupuolen 
ilmaisun saamisessa tasa-arvolain syrjintäperus-
teisiin. Molemmat muutokset ovat parantaneet 
merkittävästi transvestiittien asemaa vähentämäl-
lä painetta heihin kohdistuvaan syrjintään.

Tunnustettu juttu: Dreamwear Club muuttaa maailmaa!
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Järjestökuulumisia: DwC kokousti hybridinä
Teksti: Anukatariina

Koronakaudelle tyypillisesti Dreamwear Club ry 
peruutti kevät- ja syystapaamiset ja niiden yhtey-
dessä pidetyt kevät- ja syyskokoukset järjestettiin 
hybridinä. Kevätkokouksessa tämä tarkoitti, että 
osa jäsenistöstä otti kokoukseen osaa Orivedellä 
samaan aikaan pidetyn epävirallisen tapaamisen 
yhteydessä muiden ollessa verkossa. Syyskokouk-
sessa fyysinen kokoustaminen oli mahdollista Pa-
silassa Setan toimistolla. Näin kevätkokoukseen 
saatiin 15 ja syyskokoukseen 11 aktiiviosallistujaa.

Kevätkokouksessa todettiin, että yhdistyksen talou-
dellinen tilanne on toiminnan kattamisen kannalta 
erinomainen. Siihen on ollut syynä jäsenmäärän 
hienoinen nousu, Setalta saatavan avustuksen pe-
rustana olevan toiminnan korkea taso ja kolman-
neksi korona-ajan vähäiset kulut fyysisten tapaa-
misten jäätyä väliin. Rahaa on kuitenkin tarkoitus 
käyttää 25-vuotisjuhlallisuuksiin ja historiikin ja 
työelämäkyselyn kustannuksiin. Epävarmuutta tu-
levasta on aiheuttanut myös Setalta tulevan avus-
tuksen tuleva määrä veikkausvoittovarojen vähe-
tessä ja jakoperusteiden muuttuessa.

Kevätkokouksen ”kuuma peruna” oli tulevien ta-
paamisten paikan valinta. Osa jäsenistöä oli jo 
oman kokemuksensa perusteella tykästynyt Ori-
veden Cantina Fiestaan, jossa majoitus olisi pää-
osin kaupungin pääkadun toisella puolella Orive-
den opiston tiloissa. Tämä ratkaisu arvelutti niitä, 
joille julkinen näyttäytyminen on mahdottomuus. 
Jäsenistöä oli kehotettu tuomaan kokoukseen 
vaihtoehtoisia paikkoja. Vain yksi tällainen tuotiin: 
Jämsän Morvassa ei edellä esitettyjä ongelmia oli-
si, mutta tapaamisviikonloppua olisi pitänyt vara-
ustilanteen vuoksi vaihtaa. Asiasta äänestettiin, ja 
Orivesi valittiin syystapaamispaikaksi. Kuten nyt 
tiedämme, tuokin päätös jäi merkityksettömäksi 
koronatilanteen heikentyessä syksyn tultua.

Syyskokouksessa kevättapaaminen sovittiin pidet-
täväksi Jämsän Morvassa  20.5.-22.5.2022 . Toinen 
kokouksen merkittävä päätös oli hallituskokoonpa-

Syyskokoukseen osallistuivat paikan päällä Lova ja 
Anukatariina. Kuva: Anukatariina

non muutos. Kristiina XL- jätti hallituksen ja hänen 
paikalleen valittiin Yvonne Lind. 

Syyskokouksessa kasattiin myös jäsenlehden toimi-
tuskuntaa. Siihen ilmoittautuivat alustavasti Lova ja 
Sini-Tuulia. Anukatariina ja Hanna-Maria ovat myös 
osallistuneet lehden tekoon. Päätoimittajaksi ei ole 
toistaiseksi ilmoittautunut kukaan, joten Anukata-
riina on tuota pestiä hoitanut tämän vuoden ja sen 
kolmen numeron ajan. Lisäbonuksena lehden koh-
dalla on työelämänumeron kääntäminen ruotsiksi, 
jonka työn teki ansiokkaasti Yvonne.

25-vuotisjuhlien järjestäminen on alustavasti käyn-
nissä, ja esimerkiksi juhlapuhuja Stefan Wallin on 
jo merkinnyt sen allakkaansa. Juhlatoimikuntaan 
voi ilmoittautua osoitteessa dwc@dreamwearclub.
net.

Haussa olivat myös toisen auttavan puhelimen vas-
taaja, ohjelmavastaava ja kotisivujen puolisoiden 
keskustelualueen moderoija. Näihin toimiin ei saa-
tu keneltäkään suoraa suostumusta.

Näillä eväillä Dreamwear Club DwC ry tähtää vuo-
teen 2022, josta luonnollisesti toivotaan onnelli-
sempaa ja vähemmän koronan runtelemaa kuin 
kaksi edellistä vuotta. Sellaista yhdistyksen hallitus 
toivoo myös koko jäsenistölle.

Järjestökuulumisia: DwC kokousti hybridinä
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