
Pirkanmaan Pride 
– Leimautumispäivät Tampereella  6.–7.6.2014

Priden teema on: Leimaudu yhdenvertaiseksi.Pirkanmaan Setan luovan ilmaisun ryhmä esittää 
LESB and the CITY -lyhytnäytelmän Yo-talolla.

Tampereen valtuuston puheenjohtaja 
Sanna Marin antaa sateenkaarijulistuksen 
Laikunlavalta pääjuhlassa 7.6.

6.–7.6.2014 
Tampere

Tapahtuman alustava ohjelma. 
Muutokset ja lisäykset mahdollisia.
Tarkista ohjelmatiedot osoitteesta: 
www.pirkanmaanseta.fi

tautuminen ja sukupuoli-identi-
teetti ja oikeus määritellä – tai ol-
la määrittelemättä – ne itse. Päi-
vien aikana kukin voi tulla kaapis-
ta mistä tahansa haluamastaan tai 
kannattamastaan syystä riippu-
matta poliittisesta näkemyksestä, 
sosiaalisesta asemasta, seksuaali-
sesta suuntautumisesta, sukupuo-
li-identiteetistä, uskonnollisesta 
ajattelusta, terveydentilasta, iästä, 
etnisestä taustasta, vammaisuu-
desta tai muusta tekijästä.

Tampereen kaupunki suoje-
lee tapahtumaa. Pirkanmaan Pri-
de on osa valtakunnallisen Setan 
40-vuotisjuhlallisuuksia.

Leimautumispäiviä ja -bileitä 
(Leimarit®) on juhlittu Tampe-
reella jo 26 vuotta. Idea ”leima-
utua” sai alkunsa sisäänpääsylei-
moista, joilla tehtiin tiettäväksi 
mitä seksuaali- ja/tai sukupuoli-
vähemmistöä kukin edusti. Lei-
mautumalla tultiin ulos kaapista. 

Nykyisin Leimautumispäivil-
lä ja Leimareissa käytetään yhtä, 
kaikkia yhdistävää leimaa, sillä 
jokaisella on seksuaalinen suun-Ku
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Tule mukaan tapahtumien superviikonloppuun kesäkuun alussa Tampereella



Perjantaina 6.6.2014
klo 10 – 20 

Lue meistä: Sateenkaarikirjanäyttely pääkirjasto Metsossa: 
Näitä et ehkä vielä ole lukenut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä 

klo 11 – 18 
WHO IS WHO – WHO ARE YOU -valokuvanäyttely 
Werstaalla, Väinö Linnan aukio. Valokuvaaja Jyrki Kallion 
näyttely, jossa kukin kohdataan kasvotusten sellaisena kuin on. 
Noin 20 valokuvan kavalkadi heistä ja meistä.

klo 14 – 18 
Hiv-pikatestaus (anonyymi ja maksuton) seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöille ilman ajanvarausta. Järj. Miesten kesken turvallisesti -työ, 
www.miestenkesken.fi, Hiv-tukikeskus, Aleksanterinkatu 29 A 29

klo 17
Normikriittinen näyttelykierros Werstaalla, Väinö Linnan aukio 8, 
Meirän kaupunki toisin katsoen. Osallistava, normikriittinen kierros 
queer-näkökulmasta Werstaan päänäyttelyyn, kesto 1 h. 

klo 18.30 
Pride-Koirakahvila VAINUssa, Satamakatu 13, koirallisten 
sateenkaari-ihmisten tapaaminen. Lue lisää sivulta 11.

klo 22 
Pride-sinkkubileet Mixeissä, Itsenäisyydenkatu 7 – 9.

Lauantaina 7.6.
klo 11–18 

WHO IS WHO – WHO ARE YOU -valokuvanäyttely Werstaalla (ks tiedot yllä)
klo 12.30

Leimaudu yhdenvertaiseksi -pride-marssin järjestäytyminen  
Tullikamarinaukiolla (lähtö klo 13.30) HUOM: tarkista mahdolliset muutokset  
verkosta aamupäivällä ennen lähtöäsi paikalle (www.pirkanmaanseta.fi)
Ø Reitti: Tullikamarin aukio -> Itsenäisyydenkatu -> Hämeenkatu ->  

Keskustori - > Raatihuoneen editse Laikunlavalle
Ø Postimuseon Tom of Finland -kirjenäyttelyn kunniaksi pukeudu  

stereotyyppiseksi sateenkaarihahmoksi ja pura ennakkoluuloja parodioimalla  
oletuksia – paras asu palkitaan Laikunlavan Leimautumisjuhlassa

klo 13.30
Päätapahtuma Laikunlavalla – Leimautumisjuhlat. 
Juontajina Laila-Annikki Koivunen, Gekko ja Miss Gay Finland 2013 Leena Luuri
Ø Tampereen kaupungin sateenkaarirauhan julistus 

Kaupungin valtuuston pj Sanna Marin
Ø Synttäritervehdykset: Setan 40-vuotisjuhla,  

Transtukipisteen 20-vuotisjuhla  
ja Mummolaakson 20-vuotisjuhla

Laikunlavan pride-pääjuhlan juontavat 
Miss Gay Finland 2013 Leena Luuri, Gekko 
ja Laila-Annikki Koivunen.

Lisää seuraavalla sivulla 



Lauantai 7.6. klo 13.30 Päätapahtuma Laikunlavalla 
– Leimautumisjuhlat, ohjelma jatkuu:

Ø Tampereen Työväen Teatterin ohjaajavierailu 
Miika Muranen: ”Kaikki on kohta hyvin” – 
tulossa ohjelmistoon  (alkuperäisteksti tv-
sarjasta Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin)

Ø LESB and the CITY – kun Manhattan 
rantautuu Tampereelle. Esimakua 
Pirkanmaan Setan luovan ilmaisun ryhmän 
lyhytnäytelmästä, joka esitetään illalla  
klo 20 Yo-talolla.

Ø Parhaan stereotyyppisen  
sateenkaarihahmon valinta (huutoäänestys!)

Ø Lopuksi pääsemme tanssin pyörteisiin:  
hidas valssi, cha cha cha, jive ja tango! 

Pääjuhlan ohjelma täydentyy ja tarkentuu.

klo 14.30
Sateenkaariperhetapaaminen klo 14.30 – 16.30 
Werstaan Pajassa, Väinö Linnan aukio 8.) 
Ohjelmassa työpajatyyppisesti kasvomaalausta, 
kahvittelua/mehuttelua ja piirtämistä. Tule 
viettämään kanssamme mukava hetki uusien  
ja vanhojen tuttavuuksien parissa.

Lauantaina 7.6. klo 16
Sateenkaarihankkeet ja -toiminta esittäytyvät Werstaan 
auditoriossa, Väinö Linnan aukio 8. Kukin hanke esittelee 
toimintansa (noin 20 min), jonka jälkeen on varattu aikaa 
kysymyksille ja keskustelulle. Millaista tukea sateenkaari-
ihmiset mielestäsi tarvitsevat? Tervetuloa kuulemaan 
meneillään olevista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
hyvinvointia edistävistä hankkeista. 
Ø Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu SINUIKSI,  

Ray:n rahoittama kolmivuotinen hanke:  
Kysy seksuaalisesta suuntautumisesta  
ja sukupuoli-identiteetistä.

Ø Amnestyn transraportti: Amnestyn raportti transihmisten 
prosessista vahvistaa juridisen sukupuolensa.

Ø Pro-tukipisteen Mies miehelle -hyvinvointihanke, jonka 
tarkoituksena on tuottaa parempia palveluja miehille,  
joilla on seksiä miesten kanssa.

Ø Kataja ry:n sateenkaaripareille suunnattu kurssitoiminta, 
mm. tukea parisuhteen vahvistamiseksi.

klo 18 
Pirkanmaan Priden Sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa 

klo 20–22.30 
Tanssimusiikkia aikuiseen makuun Yo-talolla K-18:
Ø Tervetuloa paritanssin pyörteisiin, nyt saa laittaa jalalla 

koreasti oikein luvan kanssa, dj Humppajussi
Ø Illan aluksi: LESB and the CITY – kun Manhattan 

rantautuu Tampereelle. Tanssia ja musiikkia yhdistävä 
osin improvisoitu kuvaus lesboelämän suhdekiemuroista. 
Pirkanmaan Setan luovan ilmaisun ryhmän 
lyhytnäytelmä (noin 15 min.)

klo 22
Juhlaleimarit Yo-talolla K-18, liput 6 euroa, jäsenille 4 euroa.
Esiintyjänä stand up -koomikko Johanna MacDonald 
(esiintymisaika varmistuu myöhemmin)

klo 22
”Pannaan halvalla”-ilta Mixeissä

Tapahtuman alustava ohjelma. 
Muutokset ja lisäykset mahdollisia.
Tarkista osoitteesta: 
www.pirkanmaanseta.fi

pride
pirkanmaan 6.–7.6.2014 

Tampere

Grafiikka: Freepik 

www.

.com
Kaupungin 
homointa menoa.
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Suomalaiskanadalainen stand up 
-koomikko Johanna MacDonald 
haastaa yleisön Pride-leimareissa 7.6. 
Tampereen Yo-talolla.

MacDonald on täysin omanlai-
sensa lavapersoona. Hän on laval-
la kiltti ja iloinen, mutta tiedostava. 
Hänestä huumorin tarkoitus on saa-
da ihmiset nauramaan, mutta on vie-
lä parempi, jos se nostaa esille myös 
yhteiskunnan epäkohtia. MacDonald 
huumori on ruumiillista, havainnol-
lista ja absurdia. Omasta mielestään 
hän muistuttaa enemmän brittikoo-
mikkoa kuin jenkkikoomikkoa. Hän 
ammentaa itsestään materiaalia esi-
tyksiin.

– Saadakseni yleisön huomion mi-
nun on selitettävä, mistä olen kotoi-
sin, kun puhun englantia, ja olenko 

lesbo, kun ristiinpukeudun. Yritän 
kertoa itsestäni tavalla, joka saa ylei-
sön rentoutumaan. Haluan, että ylei-
sö lähtisi esityksestä mukanaan vä-
hemmän stereotypioita kuin tulles-
saan. Lavalla tarkoitukseni on rikkoa 
ihmisten homotutka.

MacDonald tarjoaa huumoria 
seksuaalisuuksista ja sukupuolisuu-
desta toisenlaisesta näkökulmasta. 

– Vitsailen sillä, mitä ihmiset ajat-
televat homoista tai sillä, mitä homot 
itse ajattelevat itsestään. Tai mitä mi-
nä ajattelen siitä, mitä ihmiset ajatte-
levat homojen ajattelevan homoista.

Kannattaa siis todellakin 
tulla katsomaan!

Teksti pohjautuu Tulvan haastatteluun: 
http://www.tulva.fi/index.hp?k=116064

Pride-Koirakahvila VAINUssa
perjantaina 6. kesäkuuta klo 19

Koirakahvila Vainussa, Satamakatu 13, järjestetään 
koi rallisten sateenkaari-ihmisten tapaaminen 6.6. klo 
19. Tarjolla on suussa sulavaa sateenkaarevaa tarjotta-
vaa niin koirille kuin niiden omistajillekin. Herkutte-
lun, haukkumisen ja seurustelun ohessa ohjelmassa on  
Lucan ja Pirren tietovisailu noin klo 19.
Tervetuloa myös ilman koiraa!

Feministikoomikko Leimareissa

Johanna MacDonald haluaa
rikkoa yleisön homotutkan.

Suomalaiskanadalainen


