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Kierrän Sinuiksi-hankkeen myötä ta-
paamassa monenlaisia ihmisiä. Mi-
nulle on sanottu useammin kuin ker-
ran, että ”jos ei tykkää homoista tai 
transuista, niin ei se vielä tarkoita, et-
tä olisi homo- tai transfobinen”.

Kun vastaa, on yleensä hyvä täh-
dentää, että seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöjen pääseminen yhden-
vertaiseksi seksuaali- ja sukupuolie-
nemmistöjen rinnalla ei suinkaan 
kyseenalaista heteroseksuaalisuutta 
tai miehen ja naisen sukupuoli-iden-
titeettejä ja että niistä voi olla yhtä 
lailla ylpeä kuin vähemmistöidenti-
teeteistäkin. 

Kerron myös, että voisin lähteä 
mukaan kannatusmarssijaksi he-
tero-prideen, kunhan tietäisin, että 
marssi järjestetään heterouden ilosta 
eikä esimerkiksi vastareaktiona mui-
ta pride-tapahtumia kohtaan.

Pyrin tuomaan jollain tavoin esiin, 
että en ole tullut haastamaan toisten 
käsityksiä, vaan keskustelemaan ar-

vostavassa hengessä. Kaikesta voi pu-
hua. Varsin usein saa kuulla näkökul-
mia, jollaisista ei ollut edes tietoinen 
ja voi siten avarruttaa omaa koke-
musmaailmaansa jälleen lisää.

Toisen näkemisestä
Kohtaamisesta puhuminen on koke-
nut inflaation. Siitä on yhtäkkiä tullut 
monimutkaista, jotakin, johon tarvi-
taan työkaluja, kursseja ja oppaita. 

Omasta mielestäni kohtaami-
nen ei ole vaikeaa, kunhan jännityk-
sen yli pääsee ja jos tapaamiselle on 
suotu edes joitain edellytyksiä. Koh-
taaminen on tasapuolinen. Se syntyy 
hetkessä, ei kiirehditä, kuullaan, kes-
kitytään käsillä olevaan, annetaan ti-
laa ja luotetaan, että tilanne kantaa. 
Kohtaaminen vaatii valmiutta heit-
täytyä ja antautua avoimesti.

Pelon voittamisesta
Sinuiksi-hankkeen ansiosta olen 
päässyt tutustumaan paremmin 

muun muassa rasisminvastaiseen 
työhön, päihdepalveluihin, mielen-
terveystoimijoihin, vammaisaktivis-
teihin, maahanmuuttajiin, virkahen-
kilöihin, uskossa oleviin, päättäjiin ja 
torilla vastaantulijoihin. 

Kun törmään homo- tai trans-
fobiaan, yritän pitää mielessä, et-
tä meillä kaikilla on ennakkoluuloja. 
Jos tuntuu siltä, että ei ”tykkää” koko-
naisesta ihmisryhmästä, niin on roh-
kaistuttava kysymään itseltään, mikä 
tässä ryhmässä herättää minussa täl-
laisia tuntemuksia ja miten voisin va-
pautua tällaisista luuloista. 

Yksi parhaista tavoista on tutus-
tua ryhmän edustajiin ja käynnistää 
avoin keskustelu, jossa kummatkin 
oppivat itsestään jotain uutta.

Antoisia lukuhetkiä Sesamin kera!

MIKKO VÄISÄNEN
Pirkanmaan Setan ja 
Sinuiksi-hankkeen toiminnanjohtaja

SESAM 1/2015
Pirkanmaan Setan jäsenlehti

Päätoimittaja Mikko Väisänen
 mikko.vaisanen@pirkanmaanseta.fi 
Taitto Jaana Terävänen
Paino Grano Oy 2015 Tampere 
Painosmäärä 500 kpl

Ilmaisjakelussa verkossa osoitteessa
www.pirkanmaanseta.fi

Kiitämme kaikkia Sesamin tekoon osallistuneita 
avustajia, kirjoittajia, kuvittajia, valokuvaajia ja 
juttuvinkin antajia. Ilman teitä lehti olisi jäänyt 
haaveeksi. Haluatko avustaa Sesamin teossa?  
Ota yhteyttä päätoimittajaan.

Heittäytymisestä, kunnioittamisesta ja kuulluksi tulemisesta

PIRKANMAAN SETA
Kuninkaankatu 15 A T1
33210 Tampere
www.pirkanmaanseta.fi
toimisto@pirkanmaanseta.fi

Raha-automaattiyhdistys tukee toimintaamme.

Roller Derbyä Tampereella, 
kannen kuva Hanna Kokkonen.

PÄÄKIRJOITUS



3

Vuosi 2014 sai komean lopun, kun 
eduskunta teki tasa-arvoisesta avio-
liittolaista vihdoin myönteisen pää-
töksen. Monivaiheisen prosessin ai-
kana käytiin paljon julkista keskus-
telua avioliittoinstituutiosta ja us-
konnon roolista lainsäädäntötyös-
sä. Yhtä lailla kyseltiin kuitenkin 
myös sitä, miksei tyydytä vähem-
pään: Miksi te haluatte vielä nai-
misiin päästä? Ylipäänsä Suomessa 
seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töjen oikeuksien puolesta työsken-
televä törmää vastaaviin kysymyk-
siin aika ajoin. ”Mitä te täällä vali-
tatte, kun Venäjällä on homoilla ja 
transihmisillä asiat niin paljon huo-
nommin?”

Toki Suomessa ollaan suhteelli-
sen edistyksellisiä suhteessa muihin 
maihin. Virossa päätettiin sallia sa-
maa sukupuolta olevien rekisteröi-
dyt parisuhteet, mutta Latviassa ja 
Liettuassa sellaiset on kielletty jopa 
perustuslain tasolla. Sama tilanne 
on monessa muussa Itä-Euroopan 
maassa. Kaikkiaan maailmalla sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
asema on hatara. ILGAn tilastojen 
mukaan homoseksuaalisuus on van-
keusrangaistukseen johtava rikos yli 
70 maassa. Viidessä maassa siitä saa 
kuolemanrangaistuksen. Noin 2,8 
miljardia ihmistä asuu näissä homo-
seksuaalisuuden kriminalisoineissa 
maissa. 

Kun ajattelee noita hengästyttäviä 
lukuja, pitäisikö vain huokaista hel-
potuksesta ja todeta, että Suomes-
sa on melkein kaikki valmiina eten-
kin kun uudet yhdenvertaisuus- ja 
tasa-arvolaki tulivat voimaan 2015 

alusta? Kun vielä saataisiin transla-
ki ja isyys-/äitiyslait ajan tasalle, hyvä 
on. Pitäisikö vain olla kiitollinen siitä, 
että ainakaan ei tarvitse selitellä tuo-
marille seurustelukumppaneitaan?

Ei pitäisi. Työtä on jatkettava.
Maailmalla tarvitaan kannusta-

via esimerkkejä, miten yhteiskun-
nallinen asenneilmapiiri voi muut-
tua huomattavasti avoimemmaksi jo 
muutaman vuosikymmenen aikana. 
Eri maissa vaikeissa olosuhteissa elä-
vien HLBT-ihmisille on tärkeää tie-
tää, että määrätietoisesti työskentele-
mällä myös seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen laillinen asema voi pa-
rantua. Lisäksi olemme Suomessakin 
vielä erittäin kaukana tilanteesta, jos-
sa Seta ja sen jäsenjärjestöt voitaisiin 
julistaa tarpeettomiksi toimijoiksi. 
Edelleen nuorta kaupunkilaispoikaa 
saatetaan kiusata koulussa ”naismai-
sen” käytöksen vuoksi. Jossain toi-

saalla kylällä kiertää juttuja asukkaan 
parisuhteesta, ja yhtäkkiä hänen mää-
räaikaista työsopimusta ei uusitakaan.

Meitä tarvitaan vielä.
Huhtikuussa käydään eduskunta-

vaalit. Kevään aikana Pirkanmaan Se-
ta aikoo tavoittaa maakunnan ehdok-
kaat korostaakseen heille seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöjen aseman 
parantamisen tärkeyttä. Seuraavak-
si neljäksi vuodeksi on tärkeää saada 
eduskuntaan mahdollisimman mon-
ta valveutunutta kansalaista. Sellai-
sia, jotka ajattelevat avoimin mielin, 
ja jotka ovat hyviä yhteistyökump-
paneita Setalle ja sen jäsenjärjestöille. 
Jos oma ehdokas ei ole vielä tiedossa, 
ehtii talvella sellaisen vielä löytämään. 
On myös erittäin suositeltavaa lähteä 
ehdokkaan tukijoukkoihin mukaan.

TUURE PITKÄNEN
Pirkanmaan Setan puheenjohtaja

Pirkanmaan Setan syyskokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet 
erovuorossa olevien tilalle. Jatkokaudelle puheenjohtajaksi valittiin 
Tuure Pitkänen (vasemmalla). Hallitukseen oli ehdolla kuusi henkilöä, 
joista Anna (oikealla), Hannele ja Kimmo äänestettiin voittoon. 
Hallituksessa jatkavat Antti, Janne, Helena ja Sakari.

Risto Pasula

PUHEENJOHTAJALTA

Riittääkö jo?
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Kun Pete näki lehdessä
Tomin miehiä, hän rakastui heti.

Pete Karjalainen loi 20-vuotisen 
palkitun uran pornoteollisuudes-
sa. Hän rakensi itsestään ihaile-
mansa kaltaisen miehen Tom of 
Finlandin innoittamana. Vuosien 
aikana vaaleaverisestä nuorukai-
sesta kuoriutui lihaksikas, tatu-
oitu partasuu. Samalla elokuvi-
en tyylilaji vaihtui vaniljasta nah-
kaan. Pete jäi eläkkeelle pari vuot-
ta sitten, mutta hän elää edelleen 

unelmaansa Yhdysvalloissa. 
Pete on syntynyt Trelleborgissa, 

Ruotsissa. Kun hän oli kuusivuotias, 
perhe muutti  Tampereelle ja sieltä 
Kangasalle. 

Miltä Tampere vaikutti nuoren 
miehen silmissä?

– Hyvältä. Se on mun mielestä Suo-
men parhaimman näköinen kaupun-
ki. 

Ehditkö tutustua Tampereen 
yöelämään tai puistokulttuuriin 

ennen lähtöäsi USA:an? 
– Joo, aika paljonkin. mutta ei oikein 
mihinkään gay-clubeihin. Aleksia ja 
Myssy-clubeja muistan. Hauskaa oli. 
Leimareissa kävin kerran. 

Pirkanmaan Seta hallinnoi Sinuik-
si-neuvontapalvelua. Olisitko itse 
kaivannut luotettavaa tukea jossain 
elämäsi vaiheessa? 

– En. Mutta se on tosi hienoa, että 
tommoista on nykyään. 

Kuinka tulit kaapista ulos  
(vai tulitko)? 

– Olin pikkusen utelias. Ja ensimmäi-
sen kerran kun olin kundin kanssa, 
niin se oli aika pettymys. Vuoden tai 
kahden jälkeen uudestaan Ibizalla, ja 
silloin tuntu että tämä on mun juttu. 
Mutta kerroin mun perheelle vasta 
kun olin muuttanut Miamiin.

Mistä sait kipinän lähteä 
Yhdysvaltoihin? 

– Olen aina halunnut Kaliforniaan. 
Tulin tänne Miamin kautta joulu-
kuun neljäs 1989. 

Jäit eläkkeelle pornoteollisuu-
desta 2012. Loit uran Eric 
York- ja Pete Finland -nimillä. 
Muodonmuutos Yorkista Pete 
Finlandiksi oli merkittävä.  
Miltä muodonmuutos tuntui?

– Eric York oli mun agentin kehittämä 
ja muodostama poikamainen rooli-
hahmo. Pete Finland puolestaan tun-
tuu omalta itseltäni mieheksi kasva-
neena.Ku
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Pete of Finland – kuuluisin 
suomalainen homopornotähti

Pete Karjalainen 
jätti pornoalan
ja työskentelee 
nykyään parturina 
Washingtonissa, 
Yhdysvalloissa.
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Salaisuuksien suljettu 
– kirjeiden Tom of Finland   
29.3.2015 asti Vapriikissa 
Postimuseon näyttely  
Vapriikissa Tampereella  
esittelee taiteilija Tom of  
Finlandin suurelle yleisölle 
kokonaan tuntemattomasta 
näkökulmasta muun muassa 
jatkosodan sotilaana,  
muusikkona, mainospiirtäjänä, 
veljenä ja ystävänä.
Lisätietoa: www.postimuseo.fi

Piia Korpi ja Santra Rinne
esiintyvät Talvikin tansseissa

Oletko alasi tunnetuin 
suomalainen? 

– Olen. 

Olet mukana The Tom of Finland 
Foundation -säätiössä. Mitä Tom 
of Finland sinulle merkitsee? 

– Kaikkea!! Kun olin nuorempi, ei 
ollut mitään homoidolia, johon sa-
mastua. Sitten näin lehdessä To-
min miehiä ja rakastuin heti! Tom 
on mun sankari. 

Mitä elämääsi kuuluu nykyisin? 
– Olen tekemässä itselleni nimeä 
parturina. 

Oletko tulossa Suomeen?
– Joo, ensi kesänä. Can’t wait!!! 

Vuonna 2012 Pete palkittiin por-
noalan Living Legend Award -kun-
nianosoituksella. Peten mukaan 
pornon tekeminen oli muuttunut. 
Ennen näyttelijät luottivat vetovoi-
maan toistensa välillä ja kohtauk-
set olivat todellisuudessakin into-
himoisia. Nykykuvaukset ovat suo-
rituskeskeisiä ja pillerit ja pistokset 
ovat ohittaneet henkilökemian.

Teksti MIKKO VÄISÄNEN

 

Pirkanmaan Setan Mummolaaksoryhmä järjestää 14.2.2015  
Laternassa hauskan illan aikuisille naisia rakastaville naisille.

  

Talvikin tansseissa 14.2.  
voi ihailla naisten 10-tanssin 
euroopanmestareita. 

Piia Korpi ja Santra Rinne voitti-
vat viime kesänä Englannin Black-
poolissa EM-kisoissa naisten 
10-tanssin mestaruuden ja olivat 
lattareissa hopealla. 14.2. heidän 
tanssiaan voi ihailla Laternassa.

 – Talvikin tanssit ovat olleet 
meille aina hieno kokemus, niin 
esiintyjinä kuin muutenkin. On 
mahtava päästä taas esiintymään 
innokkaalle yleisölle. Alkuillan 

tanssiworkshoppimme sopii ihan 
jokaiselle. Mitään aiempaa tans-
sitaustaa tai omaa paria ei tarvi-
ta. Opetamme jälleen yhden tans-
sin perusaskeleet, joita pääsee sit-
ten käyttämään illan aikana.  

– Talvikin tanssit osuvat meillä 
sopivasti juuri Lontoon kisan alle 
ja saamme tästä hyvää tunnelman-
nostatusta kilpailuja kohti.

Piian ja Santran sateenkaaripa-
ritanssikurssit jatkuvat Tampereel-
la ja Helsingissä.  Yhteyttä voi ottaa 
vaikka Facebook-sivujen kautta:
www.facebook.com/santraandpiia

Kuva Ville Rinne
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Tampereen Työväenteatterin Kaikki 
on kohta hyvin -esitys sijoittuu 80-lu-
vun puolivälin Ruotsiin. Rasmus (Ju-
ha-Matti Koskela) ja Benjamin (Se-
veri Saarinen) saavat yhteiseen elä-
määnsä ei-toivotun vieraan Rasmuk-
sen sairastuttua aidsiin. 

Miten kertoa sairastumisesta van-
hemmille? Totuus tulee julki, halusi 
sitä tai ei. Väistämätöntä kohti men-
täessä punnitaan vanhempien rak-
kaus poikaansa kohtaan ja ymmär-
rys toisen ratkaisuista, suvaitsevai-
suudesta.

Stereotypiat tiessään
Homoseksuaalisuutta ei korosteta, 
vaan pariskunta kiistelee tekemättö-
mistä kotitöistä, pistää tanssiksi mie-
len virkistämiseksi, kutsuu toisiaan 
lässyillä nimillä ja luo pitkiä helliä 
katseita toisiaan kohtaan. Mieleeni 

jää soimaan akustisen kitaran kanssa 
vetäisty Laura Braniganin Self control. 

Joskus muinoin homoparin esittä-
misestä olisi saattanut leimautua iki-
ajoiksi negatiivisella tavalla. Itse aina-
kin uskon ja toivon, että Severi Saa-
rinen ja Juha-Matti Koskela muiste-
taan etenkin tästä näytelmästä. Jää-
tävän hienoa, herkkää työtä. Myös 
Minna Hokkanen ja Vesa Kietäväi-
nen olivat tyrmäävän hyviä, jälkim-
mäiseltä etenkin ehkäpä paras näke-
mäni roolityö. Noora Karjalaiselle jäi 
vähän epäkiitollinen tehtävä toimia 
lääkärinä, joka ei toivoa paljoa anna, 
mutta hyvin hän kuitenkin suoriutui. 
Ja kiitos Miika Muranen, jolla on tai-
to päästä ohjauksillaan asian ytimeen.

Välittämisen vaikeus
Vanhemmat saapuvat paikalle tyypil-
liseen tapaan – äiti Sara (Minna Hok-

kanen) hössöttää lahjoista ja kahveis-
ta minkä ehtii, isä Harald (Vesa Kie-
täväinen) on vähän hämmentynyt 
kaikesta hösellyksestä ja murahtelee 
omaan tyyliinsä. 

Totuuden tullessa julki läksiäisik-
si ei saisi edes halata, ettei vaan tau-
ti tartu. Mieleen jää erityisesti äidin 
ajattelematon kommentti ”Tämänkö 
takia minä sinut synnytin?”. Mones-
tikin tuntuu, että tärkeintä on, miten 
juuri ”minä” tämän asian koen ja mi-
ten se minuun vaikuttaa kuin se, et-
tä miltä toisesta tuntuu ja miten täs-
tä eteenpäin. Monesti suusta pääsee 
sellaista, jota ei tarkoita omasta mie-
lestään pahalla, mutta silti onnistuu 
pahoittamaan useammankin mielen 
ajattelemattomuuttaan.

Muistiini painuu ikiajoiksi murtu-
nut isä Rasmus-nalle sylissään, Ben-
jaminin lohduton toteamus siitä, mi-

Vahvaa 
näyttelijäntyötä 
Kaikki on kohta  
hyvin -näytelmässä.
Juha-Matti Koskela 
(takana) ja Severi 
Saarinen esittävät 
pääosat.

TTT: Rasmuksen ja Benjaminin tarina

Kuva TTT / Kari Sunnari

Välillä tuntui, että näin TTT:n lavalla itsenikin. Mieleeni  
tuli keskustelu oman äitini kanssa vanhempieni kotona.
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ten voi mennä kotiin, jossa odottaa 
vain yksinäisyys ja äidin jäätävä katse, 
jonka seurauksena Benjamin riisuu 
päältään vastalahjoitetun käsinkudo-
tun villapaidan. Miten julmia ihmiset 
voivat toisilleen olla juuri silloin, kun 
toista eniten tarvitsee? Olo oli käsit-
tämättömän surumielinen ja haikea. 

Voisinko rakastua ihmiseen?
Alussa Rasmuksen ja Benjaminin 
asunto on täynnä värejä, joulunpu-
naista, arkista tavaraa merkkinä sii-
tä, että täällä on elämää. Supersan-
karihahmo tuijottaa useammastakin 
paikasta. Väliajan jälkeen tunnelma 
muuttuu, kaikki on kliinistä ja sairaa-
lanvalkoista, väritöntä. Missä on Su-
permies nyt? Väliajalla oli outo tun-
nelma kahvijonossa; kuin olisimme 
muistotilaisuudessa. Käteni vapisi-

vat siihen malliin, että onnistuin kaa-
tamaan kuppiini maitoa enemmän 
kuin kahvia.

Väliajalla mieleeni nousi muisto 
vierailusta omien vanhempieni luo. 
Televisiossa oli keskusteltu homou-
desta. Isäni katseli lähetystä tyynenä 
ja kiikkui keinutuolissaan hiljalleen. 
Äitini sen sijaan lateli jatkuvalla syö-
töllä kommentteja, että en voinut ol-
la enää hiljaa ja kysyinkin häneltä, et-
tä ”Olisitko mielipiteissäsi yhtä ehdo-
ton, jos minä sattuisin olemaan lesbo? 
Olisinko mielestäsi mieleltäni ja ruu-
miiltani sairas ihminen ihan vain sen 
takia, että rakastaisin miehen sijaan 
naista?” Nousi kunnon riita. ”Jos-oli-
sin-mutta-kun-et-ole”-jankkaus oli-
si jatkunut vielä pitkään, mutta isäni 
pyysi meitä olemaan hiljaa ja vaihtoi 
kanavaa. Kokemus kävi pinnalla näy-

telmän aikana. Veisin äitini katso-
maan tätä näytelmää, mutta pelkään 
pahoin, että häntä ei kiinnostaisi.

Näin lavalla kaksi toisiaan rakasta-
vaa ihmistä. Välillä näin siellä itseni-
kin, kuuntelemassa hämmentyneenä 
äitini kommentteja ja katsomassa hil-
jaista isääni.

Teatteri on ihmeellistä, mutta 
niin on rakkauskin. Ja elämä! Naut-
tikaamme siitä täysin rinnoin ja ker-
tokaa rakkaimmillenne, että välität-
te. Ennen kuin on myöhäistä. Tämän 
kaltaisia tarinoita varten teatteri on 
tehty. Maailmaa ei muuteta kerralla, 
vaan pienin askelin. 

TALLE KILPELÄINEN
on nelikymppinen teatteribloggaaja 
Hämeenlinnasta. Talle pitää suosittua 
Teatterikärpäsen puraisuja -blogia. 
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Olin jo nuorena tyttönä kiinnostunut 
tytöistä, mutten ymmärtänyt sitä en-
nen kuin peruskoulun jälkeen. Ihas-
tuin aina poikiin, haaveilin aviomie-
hestä, lapsista ja sen sellaisesta perin-
teisestä jutusta kirkkohäineen päi-
vineen. Kiinnostukseni tyttöihin oli 
puhtaasti fyysistä ja ymmärsin oleva-
ni biseksuaali.

Parikymppisenä hain netin kaut-
ta ensimmäisen naiskokemukseni; 
se oli kokeilu meille kummallekin ja 
oli ihan kivaa. Ajattelin edelleen, et-
ten voisi koskaan rakastua naiseen – 
kunnes rakastuin ensimmäiseen tyt-
töystävääni, ensisilmäyksellä. Tuol-
loin sain vastauksia mieltäni paina-
viin kysymyksiini – miksi miessuh-
teeni eivät menestyneet, miksi ai-
na kyllästyin alkuhuuman jälkeen ja 
miksi tuntui, että jotain puuttui. 

Kuvittelin löytäneeni elämäni rak-
kauden ja suunnan, joka oli ollut hu-
kassa vuosia. Olenkin lesbo, mutta 
olin toteuttanut heteroelämää vain 
tavasta ja tottumuksesta ja siitä, että 
muuta mallia en ollut koskaan saanut. 

Missä muruseni on?
Naisten kanssa seurustelu sitten vas-
ta epäonnista olikin, verrattuna ihan 
vain tylsiin poikien kanssa vietettyi-
hin seurusteluaikoihin. Viiden vuo-
den ajan minulla oli naisystäviä ai-
na läheisriippuvaisesta alkoholistiin, 

ja aloin uskoa, että ehkä minun vain 
kuuluu elää yksin tämä elämä. Ystä-
väni ihmettelivät, miksi nämä kump-
panit kohtelivat minua niin huonosti, 
ja minä mietin, miksen ole ansainnut 
tervettä parisuhdetta, tai miksen ta-
paa ketään kaltaistani. 

Mietin, miksi ympärilläni kehit-
tyy onnellisenoloisia naisparisuhteita, 
mutta minä tapaan vain itselleni so-
pimattomia naisia. Vedänkö puoleeni 
vain ongelmatapauksia? Uskoin ole-
vani lesbo, eikä se kummunnut ryh-
mäpaineesta tai muunlaisesta halus-
ta kuulua joukkoon. Olinhan lähte-
nyt tälle tielle ihan itsekseni, kun tör-
mäsin ensimmäiseen tyttöystävääni. 
En tarvinnut piirejä myöskään lesbo-
elämässä pysymiseen, olisin vain tar-
vinnut tasapainoisen parisuhteen. En 
kaivannut miestä elämääni lainkaan.

Sä et tunne yhtään mua
Olin skenessä 2000-luvun puolella ja 
tupsahdin siihen täysin uutena kas-
vona, tyttömäisenä. Minua epäiltiin 
aina jonkun homokaverin heteroys-
täväksi, pettäväiseksi bisseksi ja ties 
miksi. Oli oikeastaan ihan sama, mil-
lainen hiusmitta tai pukeutumistyy-
li minulla oli, koska joka tapaukses-
sa menneisyydessäni oli poikaystäviä 
ja se leimasi minua pysyvästi. Olin 
hämmästynyt, miten vähemmistössä 
syrjitään vähemmistöä – sinun kuu-

lui olla joko aito lesbo tai aito homo, 
mutta bisseys oli suoraan saatanas-
ta. Olen aina ollut yksiavioinen, en-
kä minä osannut kaivata ketään tois-
ta ihmistä oman rakkaani lisäksi. Sil-
ti minun uskollisuuttani epäiltiin 
enemmän kuin koskaan sitä ennen 
tai sen jälkeen. 

Ehkä biseksuaalisuuden ongelma 
tulee siitä, että jos biseksuaalisuut-

Takinkääntämistä, vaiko rakastumisen  
ja itsemäärittelyn vapautta?
Rakastuin aviomieheeni ensisilmäyksellä, niin siirappiselta 
kuin se kuulostaakin. Tajusin sillä hetkellä rakastuvani 
persoonaan, en sukupuoleen. Minun oli aika lopettaa 
kategorisoimasta itseäni lesboksi. 
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ta on pakonomainen tarve toteuttaa 
koko ajan, on oltava poly-, avoin tai 
pettämissuhde. Jos rohkenet sanoa 
olevasi biseksuaali, sinun odotetaan 
lämmittelevän sitä toista sukupuolta 
jatkuvasti, ollessasi suhteessa toisen 
sukupuolen kanssa. Jos taas bisek-
suaalisuutta ei aktiivisesti toteuta, ja 
on yksiavioinen, on joko hetero, les-
bo tai homo. Biseksuaali on tällä ajat-
telutavalla automaattisesti epäluotet-
tava ja sitoutumiskyvytön. 

Uskallan rohkeasti olla eri miel-
tä. Minun biseksuaalisuuteni on vain 
kykyä rakastua ihmiseen tai persoo-
naan, jolloin sukupuolella ei ole oi-
keasti minkäänlaista merkitystä. Pe-
lätäänkö biseksuaaleja siksi, että tun-
tuu mahdottomalta kilpailla biseksu-
aalin huomiosta vastakkaisen suku-
puolen edustajaa vastaan? Ero suku-
puolten välillä ei loppujen lopuksi ole 

kuin fyysistä, fyysisestä eroavaisuu-
destako tuo epäilys johtuu?

Ihmisten edessä
En koskaan ollut kaapissa, ja olin sii-
täkin hämmästynyt, miten naisystä-
väni siellä kovasti viihtyivät. Minulle 
kaapissa oleminen oli jotenkin ahdis-
tavaa, ja se antoi mielestäni ulospäin 

kuvaa, että olen tekemässä jotain vää-
rää tai hävettävää. 

Ensimmäinen naisystäväni oli ko-
kenut jopa ruumiillista väkivaltaa 
lesboutensa vuoksi, ja hän sanoi, et-
tei minun kannattaisi ainakaan per-
hettäni suotta säikyttää heti alkuunsa. 
En kokenut elämistä naisen kanssa 
julkisesti millään lailla hankalaksi, ja 
perheeni otti elämänmuutokseni hy-
vin vastaan. Lähes kaikkia naissuhtei-
tani hiersi tuo kaappeilu, epäusko, si-
toutumiskyvyttömyys, päihdeaineet 
tai jokin minulle epäselväksi jäänyt 
syy, etten kelvannut pysyvään pari-
suhteeseen osapuoleksi.

Luotan sydämen ääneen
En usko, että kyse olisi sukupuolesta 
ja siitä, etten voisi löytää onnea nai-
sesta.  Jos minulle oikea nainen oli-
si tullut vastaan, olisin nyt taivalta-

massa elämääni aivan eri polkua pit-
kin. En vain tavannut sopivaa naista, 
niin yksinkertaista se on. Jos en olisi 
tavannut sopivaa miestäkään, en olisi 
nyt avioliitossa.

Viimeisen naisystäväni ja nykyi-
sen aviomieheni välissä oli pari vuot-
ta aikaa ja epäonnistuneita yrityksiä 
löytää seurustelukumppani. Kun jäl-

leen kerran ryömin turhautuneena 
pohjamudista ylös, päätin kohdistaa 
energiani omaan itseeni, uuteen työ-
höni ja rakkaaseen harrastukseeni. 
Juuri kun vähiten odotin tapaavani 
ketään, tapasin tulevan aviomieheni. 
En epäröinyt tunteitani hetkeäkään ja 
tiesin, että tämän Ihmisen kanssa ha-
luan viettää loppuelämäni.

Uskalsin tavallaan kääntää takkia-
ni taas kerran, mutta tällä kerralla en 
hylännyt identiteettiäni. Ei minus-
ta tullut heteroa siksi, että rakastuin 
mieheen. Ei minusta tullut heteroa. 
Mieheni hyväksyy minut menneisyy-
teni kera ja minulla on ensimmäistä 
kertaa vuosiin tasavertainen parisuh-
de. Kyllä minä mieluummin nahiste-
len lattialle jätetyistä likasukista kuin 
parisuhteen peruspilareista. Olemme 
onnellisia menneisyyksiemme huo-
noista kokemuksista huolimatta ja 
uskomme, että ne ovat muokanneet 
meistä molemmista tällaisia nykyver-
sioita, ja samalla kumpikin on omal-
la tahollaan saanut oppia, mitä ei ai-
nakaan elämältään halua. Meillä on 
ollut alusta asti hyvä parisuhde, enkä 
ole vastaavaa kokenut koskaan ennen 

– en miehen, enkä naisen kanssa. 

Minä sinua vaan
Kerron avoimesti seurustelleeni 
aiemmin naisten kanssa, eikä se ole 
minulle mitenkään noloa. Yksiavioi-
sena biseksuaalisuus minulle merkit-
see sitä, että kykenen rakastumaan 
kumpaan sukupuoleen tahansa, mut-
ta vain yhteen ihmiseen kerralla, en-
kä minä siitä sukupuolesta vaihtelua 
osaa kaivata. En toistaiseksi ihmises-
täkään. Niin vanhanaikainen (jollain 
tavoin) ja monogaaminen kuin olen-
kin, olen biseksuaali. And proud of it.

EDEN, 36v

”Koska joka tapauksessa 
menneisyydessäni  
oli poikaystäviä,  
se leimasi minua pysyvästi.”
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Tampere Roller Derby (TRD) on jo 
vuonna 2009 perustettu jäsenten-
sä omistama ja pyörittämä roller der-
by -seura. Roller derby on kontaktila-
ji, jossa kilpailijat rullaluistelevat. No-
peatempoinen joukkuepeli vaatii no-

peutta, ketteryyttä 
ja urheilullisuutta. 
TRD:n hallituk-
sen puheenjohtaja 
Leena Hulkkosen, 

aka Little Hooliganin, mukaan Tampe-
reen tiimi rakentuu monesta pelijouk-
kueesta:

– TRD:n muodostavat edustusjouk-
kueet Tampere Rollin’ Hos ja Tampere 
Howlin’ Rolls, kotijoukkueet Vaakon 
Nakit ja Pynsän Munkit, tuomaritiimi 
ja NSO- eli non-skating toimitsijatiimi 
Captain NSO & The StatsTroopers.

Tampere Roller Derby pelaa kor-
keimmalla kotimaisella sarjatasol-

Roller Derbyä Tampereella: 
Tunnustuksellisesti syrjimätöntä urheilua

Tamperelainen 
konkarituomari 
Chuck Horris  
valvoo peliä.

TRD harjoituspelissä Seinäjoki Roller Derbyn kanssa. Pelinrakentajan tunnistaa raidallisesta  kypäränsuojuksesta.

Seuran säännöt ovat hyvä esimerkki aukikirjoitetuista 
periaatteista sitoutua jokaisen samanarvoisuuteen.
Kun erilaisuus on voimavara, moninaisuutta 
kunnioitetaan. 
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la Roller Derby Suomi Cupissa.  
TRD:n edustusjoukkueet ja kor-
keatasoiset toimitsijat kiertävät 
myös ulkomailla.

– Lajin nimi Roller Derby juon-
taa juurensa jo 1920-luvulta, jol-
loin USA:ssa järjestettiin usean 
päivän mittaisia rullaluisteluta-
pahtumia. Näissä  oli kyse pitkän 
matkan luistelusta, ei pelaami-
sesta. Nimeä ei ole suomennettu, 
sillä lajissa käytetään muutenkin 
paljon englantia, esimerkiksi pe-
leissä kaikki kommunikaatio tuo-
mareiden ja toimitsijoiden kanssa 
tapahtuu englanniksi. Tämä hel-
pottaa paljon kun pelataan kan-
sainvälisiä pelejä, Leena kertoo.

Erilaisuus on voimavara
TRD haluaa olla kaikille roller 
derbystä kiinnostuneille turvalli-
nen ja mielekäs tila harrastaa, ke-
hittyä ja ystävystyä. 

– Emme hyväksy seuran sisäl-
lä minkäänlaista rasismia, em-
mekä homo- tai transfobiaa. Eri-
laisuus on voimavara ja kunnioi-
tamme jäsentemme moninaisuut-
ta, TRD:n hallituksen puheenjoh-
taja Leena Hulkkonen toteaa.

Syrjimättömyys lähtee ihmi-
sistä itsestään, mutta lajin katto-
järjestöllä WFTDA:lla on oma ta-
sa-arvo-ohjelmansa (gender po-

licy), joka myös auttaa seuroja 
omien käytäntöjen luomisessa. 

– Laji on suunnattu alun perin 
naisille ja siitä johtuen esimerkik-
si sukupuoli-identiteettiään väl-
jemmin ilmentäviltä henkilöiltä 
on tullut kysymyksiä voivatko he 
osallistua, joten kattojärjestö on 
halunnut luoda ohjeistuksen, jo-
ka tukee myös moninaisuutta ja 
kieltää kaikenlaisen syrjinnän. Jo-
kaisella seuralla on mahdollisuu-
det luoda omat käytäntönsä, jotka 
voivat olla kattojärjestön ohjeis-
tusta avoimempia, Leena toteaa.

Mukaan pelaamaan
TRD kouluttaa jatkuvasti uusia 
harrastajia. TRD:n lähin yhteis-
työkumppani on tamperelainen 
miesten joukkue Tampere Rollin’ 
Bros.

– Ehkä voisi myös mainita, et-
tä alkeiskurssit alkavat syksyisin, 
mutta tuomareita ja toimitsijoita 
otetaan mukaan toimintaan jat-
kuvasti, Leena vinkkaa.

Teksti MIKKO VÄISÄNEN
Kuvat TRD / HANNA KOKKONEN
 
Lisätietoja: 
www.tampererollerderby.com
ja Facebookissa 
www.facebook.com/
TampereRollerDerby

Muista myös 

Tampereen HOT -sählyryhmä  
tiistaisin klo 19  
Ikurin liikuntahallilla, Tesomankatu 33. 
Ryhmä on sekaryhmä, johon kaikki pelaajat taitotasosta  
ja sukupuolesta riippumatta ovat tervetulleita.
Harjoittelussa pääasia on yhdessä liikkuminen ja hauskanpito.
Lisätietoja lajivetäjä Sakarilta sähköpostilla tampere@hot.fi.

TRD harjoituspelissä Seinäjoki Roller Derbyn kanssa. Pelinrakentajan tunnistaa raidallisesta  kypäränsuojuksesta.

 UUSIA KIRJOJA

Juha Kilpiä: 
Nimestä minut tunnet 

Aktuaali julkaisee Nimestä minut tun-
net -kirjan tammikuussa 2015. Kirja 
kytkeytyy sukupuolen korjausproses-
sin sosiaalisten ulottuvuuksien avaa-
miseen sekä sen inhimillisyyden läs-
näoloon. Tavoitteena on liittyä ja etsiä 
omaa suhdetta, erilaisuuden ja erilli-
syyden sijasta. 

Seksuaalipedagogi (NACS), kou-
luttaja Juha Kilpiä kertoo kirjastaan 
sen esipuheessa muun muassa näin: 

”Haluan tuoda näkyviin lääketieteen 
diag noosien ja tulkintojen rin nal-
le inhimillisiä kokemuksia ja nä kö-
kul mia ihmisyydestä, sen mo ni nai-
suu desta ja omana itsenä to teu tu mi-
sen merkityksellisyydestä. Olen saa-
nut kuullut satoja ja satoja ta ri noi ta 
elämästä, unelmista, peloista, su ruis-
ta ja onnen kokemuksista liit tyen su-
kupuolen korjausprosessin mu ka naan 
tuomiin kohtaamisiin.”

Kirjan hinta on 12 euroa. 
Tiedustelut ja tilaukset: 
Juha Kilpiä, juha.kilpia@aktuaali.fi

TÄSTÄ MINÄ PIDIN! Viime aikoina 
on julkaistu paljon sateenkaarevia 
teoksia. Haluaisitko sinä kirjoittaa 
jostain toivomastasi kirjasta arvostelun 
seuraavaan Sesamiin? Ota yhteyttä 
päätoimittajaan.



12

Asetelma kuvaa hyvin temperament-
tierojamme: toinen kiihtyy nollas-
ta sataan sekunnissa, toinen punnit-
see kaasun painamisen mielekkyyttä 
ja merkityksiä tilanteissa huolellises-
ti. Siinä on välillä yhteensoviteltavaa. 

Koemme, että saimme kurssilta 
työkaluja toistemme yhä parempaan 
ymmärtämiseen. Jos pitää mainita 
tärkein asia, jonka sain kurssilta, se 
on oppiminen: uusien asioiden löytä-
minen itsestä ja puolisosta. 

Arjen keskellä kuvittelee, että tun-
tee puolisonsa läpikotaisin eikä itsel-
läkään ole enää mitään uutta annetta-
vaa. Olemme asettuneet arkisiin uo-
miin, joissa syvälliset keskustelut al-
kavat olla harvassa emmekä edes ta-
jua miettiä, saammeko itse ja saako 
puoliso sitä, mitä tarvitsee. Kysymys 
Miten päiväsi sujui? on lähinnä reto-
rinen ja vastaus yhtä retorinen Ihan 
jees. Nyt tiedän, että se ei riitä kum-
mallekaan! Pystymme parempaan! 

Tarpeiden sanominen auki
Pohdimme paljon omia tapojam-
me olla vuorovaikutuksessa parisuh-
teessa. Oli upeaa huomata, että meil-
lä asiat ovat tosi hienosti jo. Meille 
on tärkeää puhua toisillemme ja toi-
sistamme kauniisti ja kunnioittavas-
ti. Myös silloin, kun riitelemme. Yllä-
tyin, kuinka vaikeaa minulle oli ker-
toa puolisolle tarpeistani ja toiveista-
ni. Vielä vaikeampaa oli kuulla, mitä 
hän minulta tarvitsee ja toivoo. Vaik-

ka ohjaajat olivat varoitelleet meitä 
siitä, että kyseessä ei ole vaatimuslis-
ta, otin viestin silti vastaan sellaisena. 
Koin syvää epäonnistumisen tunnet-
ta: koin olevani huono puoliso, vajaa 
vaimo, kelvoton kumppani.

Jotain kummallista tai ehkä 
taianomaista siinä kuitenkin oli, et-
tä olimme pienellä porukalla keskel-
lä merta, vailla pääsyä pois. Keskit-
tymässä vain kumppaniimme ja it-
seemme. Oikeissa olosuhteissa ti-
lanne kääntyi oppimiskokemuksek-
si. Ymmärsin, et tä puolisoni tarpeet 
kertovat hänestä ja minun reaktioni 
kertoi minusta jotain tärkeää. Yllät-
täen epäonnistumisen tunne laantui 
ja pystyin kuulemaan puolisoni toi-
veita uudella tavalla. Halusin vastata 
hänen tarpeisiinsa niillä tavoilla, joil-
la minä pystyn.

Huomasin, että vaikka tiedän ra-
kastavani puolisoani, en ole aiemmin 
tietoisesti pohtinut, mitä kaikkea hä-
nessä rakastankaan. Listan tekemi-
nen oli helppoa ja olisin voinut jat-
kaa sitä loputtomiin. Parasta oli näh-
dä puolisoni kasvot ja onnen kyyne-
leet kertoessani hänelle mitkä asiat 
hänessä saavat rakkauteni kasvamaan 
koko ajan vahvemmaksi. Tuota tun-
netta haluan tuottaa hänelle lisää! 

Koen myös itse, että oli tarpeellis-
ta ja itsetuntoani vahvistavaa kuul-
la, mitä puolisoni minussa arvostaa 
ja millaisena hän minut näkee. Kuva 
on aivan erilainen: huomattavasti vä-

rikkäämpi ja positiivisempi kuin oma 
kuvani itsestäni, mutta ymmärsin, et-
tä se on aivan yhtä todellinen kuva.

Vertaisuuden tuoma yhteys
Tällaisen kurssin pitäisi olla pakol-
lista kaikille parisuhteessa oleville! 
Vaikka periaatteessa olen sitä miel-
tä, että samat lainalaisuudet pätevät, 
oli kyseessä sitten homo- tai hetero-
pari, en voi olla korostamatta kurssin 
osallistujien vertaisuuden merkitystä. 
On todella vapauttavaa jakaa asioita 
ihmisten kanssa, joille ei tarvitse se-
littää, millaista erityistä dynamiik-
kaa esimerkiksi kahden naisen pari-
suhteessa on. Tai millaisia mahdolli-
sia haasteita joudumme kohtaamaan 
esimerkiksi läheistemme taholta ja 
miten ne vaikuttavat parisuhteeseen.

Parisuhteemme oli jo valmiiksi 
vakaalla pohjalla, mutta oppiessam-
me toisistamme ja itsestämme uut-
ta, tunnemme olevamme yhä tiiviim-
pi yksikkö. Olemme parisuhteen osa-
puolina tiedostavampia ja taidok-
kaampia. Tahdomme olla yhdessä, 
vaikka aina eivät elämä ja meno ym-
pärillämme ole helppoa.

RAKKAUTTA JA VALOA!

Kirjoittaja osallistui puolisonsa kanssa 
Kataja ry:n Sateenkaariparit-projektin 
Rikasta minua -parisuhdeviikonloppuun. 
Sinuiksi-hanke tekee yhteistyötä projektin 
kanssa. Lisätietoa kursseista:  
www.katajary.fi/sivut/461-rikastat-minua

Keskellä merta, vailla pääsyä pois
Suhteen aallokosta kohti tyventä
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Ilmoitin meidät Rikasta minua -kurssille heti 
ilmoituksen nähtyäni ennen kuin muistin 
edes kysyä puolisoltani, sopiiko se. 
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Olen törmännyt kummasteleviin 
asenteisiin, kun olen kertonut, että en 
koe olevani oikein mitään sukupuol-
ta tai että kokemukseni sukupuolesta 
vaihtelee. Useilla keskustelukumppa-
neillani on ollut pakottava tarve mah-
duttaa kaikki kertomani siististi yhden 
neliön sisälle, olenhan heidän silmis-
sään fyysisesti yhtä sukupuolta. 

Se, mitä kerron, jää kuulemat-
ta. Olenkin pohtinut, onko puhumal-
la edes mahdollista välittää kokemuk-
sestani mitään ymmärrettävää tilan-
teessa, jossa keskustelukumppanilla 
tuntuu olevan sukupuolta kuvaamaan 
vain kaksi sanaa, toisensa poissulke-
vat. Mistä löytyisi se alue, jossa voi-
simme tavoittaa jotain yhteistä? 

Aukottomasta määrittelemisestä
Sukupuolista ja sukupuolten välille 
miellettyjen rajojen ylittämisestä on 
vaikea puhua, koska kukaan ei todel-
lisuudessa pysty aukottomasti mää-
rittelemään, mitä sukupuoli on. Gee-
nit, anatomiset ominaisuudet ja hor-
monit eivät yksiselitteisesti kerro, mi-
kä on ihmisen kokemus omasta suku-
puolestaan. 

Sukupuolen käsitteen määrittele-
minen on hankalaa, sillä sukupuo-
li sijaitsee mielikuvituksen, toiveiden 
ja toiminnan risteyskohdassa. Se pai-
kantuu ruumiinmuistiin ja merkitys-
ten tasolle: kehomme kantavat muka-
naan elettyjä muistoja, aistimuksia ja 
liikettä, joille annamme erilaisia sisäl-
töjä, kuten vahva, feminiininen, vie-
ras tai miehekäs. Me myös kuulem-
me ja kerromme tarinoita siitä, millai-

sia miehet tai naiset ovat, ja yhdistäm-
me kertomuksia omiin kokemuksiim-
me. Sukupuoli on tulkintaamme tästä 
kaikesta. 

Päädymme jokainen perustelluis-
ta syistä ajattelemaan sukupuoli-iden-
titeetistämme niin kuin ajattelemme. 
Se, että on olemassa paljon erilaisia 
tulkintoja, ei olekaan keskustelun este, 
vaan vaikeus on siinä, että emme osaa 
hahmottaa, missä kohtaa erilaiset ko-
kemukset leikkaavat toisiaan.

Olennainen inhimillisyys
Koska sukupuoli on enemmän fan-
tasiaa kuin tosiasia, tarvitsemme leik-
kiä ymmärtääksemme ilmiön mo-
nia tasoja. Suurin osa kokemistamme 
asioista antautuu huonosti sanoilla 
kuvattavaksi, ja sen vuoksi juuri leikin 
alueella kykenemme tavoittamaan jo-
tain siitä, minkälaisista aineksista su-
kupuoli missäkin tilanteessa rakentuu. 

Kun leikittelemme väreillä, tans-
silla ja eleillä, vaihdamme vaattei-
ta, muotoilemme tukkaa ja partaa, 
tulemme samalla tutkineeksi, mis-
sä määrin sukupuoli joustaa. Saam-
me leikissä myös kosketuksen siihen 
olennaiseen inhimilliseen kokemuk-
seen, mitä on olla tilassa, jossa ei ole 
sukupuolta. Leikki on läsnä arjessa, ei 
vain taiteessa, ja se on aina käytettä-
vissämme, kun haluamme tuoda ko-
kemaamme julki itseämme ja toisiam-
me varten. Leikin avulla uskallamme 
ulottautua hieman kauemmaksi, teh-
dä vieraasta tuttua.

ANONYYMI

Sukupuolesta ja kehon muistista

Leikki liikuttaa rajoja

Merkittävä 
lakiuudistusten 
vuosi 2014

Kauan odotettu avioliittola-
ki saatiin Tahdon-voimalla hy-
väksytyksi eduskunnassa. Eläm-
me toivossa, että translaki saa-
daan vietyä maaliin samoin kuin 
isyys- ja äitiyslait. Uudet tasa-ar-
volaki ja yhdenvertaisuuslaki as-
tuvat voimaan 1.1.2015. 

Vähemmistövaltuutetusta tu-
lee yhdenvertaisuusvaltuutettu, 
jolla on oikeus käsitellä syrjin-
tää kaikilla, myös seksuaalisen 
suuntautumisen, perusteilla. 

Uudistetussa tasa-arvolais-
sa sukupuoleen perustuvan syr-
jinnän kiellot laajennetaan kos-
kemaan sukupuoli-identiteettiin 
tai sukupuolen ilmaisuun pe-
rustuvaa syrjintää. Laki velvoit-
taa viranomaisia ja työnantajia 
myös ennaltaehkäisemään tätä 
syrjintää. 

Tilaa valtakunnallisen  
Setan uutiset sähköpostiisi 
Setan uutiskirjeessä ajankoh-
taista tietoa mm. lakimuutoksis-
ta, lausunnoista ja selvityksistä. 
Tilaukset: salla.virtanen@seta.fi

Pirkanmaan Setan nuorten 
ryhmän aktiivit osallistuivat 
rakkaudenosoitukseen 
joulukuussa 2013 Helsingissä.
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Sinuiksi-hanke kokoaa omakohtaisia 
kokemuksia, selviytymis- ja havahtu-
mistarinoita ulostulosta. Voit kirjoit-
taa nimettömänä. Tyyli ja muoto sekä 
tekstin pituus ovat vapaita. Voit liittää 
mukaan valokuvia tai piirroksia.

Kaikenlaiset kirjoitukset omaksi 
itseksi tulemista seksuaaliseen suun-

tautumiseen tai sukupuoli-identi-
teettiin liittyen ovat tervetulleita. Voit 
myös kertoa muista sateenkaarevista 
kokemuksistasi, lokeroinnista, omis-
ta määritelmistä tai esimerkiksi siitä, 
milloin kaapista on ollut hyötyä.

Kirjoitukset julkaistaan Sinuik-
si-hankkeen tietopankissa www.si-

nuiksi.fi-sivulla rohkaisuksi toisille. 
Tekstejä voidaan käyttää myös hallit-
tua ulostuloa käsittelevässä esitteessä.

Lisätietoja antaa Mikko Väisänen, 
mikko.vaisanen@sinuiksi.fi. Sinuik-
si-palvelusta saa apua seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuolen mo-
ninaisuuteen liittyvissä aiheissa.

Kerro ulostulotarinasi rohkaisuksi toisille

Iris ja Elina sanovat joka aamu töissä
”Huomenta, rakas!”
Iris ja Elina tutustuivat työkeskuksessa.

Iris Rasi ja Elina Jääskeläinen ovat seurustelleet 
kaksi vuotta. He eivät asu yhdessä, mutta he käy-
vät töissä samassa työkeskuksessa.

Kun Elina näkee aamulla Iiriksen töissä, hän 
sanoo: ”Huomenta, rakas!” Iiris vastaa samalla 
tavalla. He ovat tutustuneet toisiinsa työkeskuk-
sessa.

Elina ja Iris osallistuvat Tampereella Sateen-
kaari-kurssille, jonka järjestää Kehitysvammais-

ten Tukiliiton Mahti-projekti. He odottavat kurs-
silta monia asioita.

– Minä odotan, että saan tavata samanhenkisiä 
ihmisiä, Elina kertoo.

Iris odottaa keskusteluja, joissa seksuaalisuut-
ta käsitellään yhteiskunnallisesti ja puhutaan esi-
merkiksi syrjinnästä. Naiset kertovat, että heitä 
on syrjitty siksi, että he seurustelevat keskenään.

– Nimitellään, osoitellaan ja puhutaan selän ta-
kana, Iris kertoo.

Elina kokee, että hän ja Iris eivät saisi kosket-

Iiris ja Elina tekevät yhdessä kävelylenkkejä ja pyöräilevät. He pitävät myös jääkiekosta.
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Valokuvaaja Jyrki Kallion näytte-
ly kysyy: kuka määrittää kenet – si-
nä, minä vai yhteiskunta?  Näyt-
tely on osa Sinuiksi-hankkeen to-
teutusta ja sen voi tilata eri ta-
pahtumiin. Jos sinulla on mieles-
sä hyvä näyttelytila, ota yhteyttä: 
mikko.vaisanen@sinuiksi.fi. Valokuvia Jyrki Kallion Who is Who – who are you -näyttelystä.

Who is who -valokuvanäyttelyä voi tilata tapahtumiin

taa töissä toisiaan, vaikka muut saavat. Hän toi-
voo, että he saisivat olla samalla tavalla kuin he-
teroparit.

Iris ja Elina toivovat, että jos joku ei hyväk-
sy heitä, hän perustelisi syyt siihen. Silloin asias-
ta voisi jutella. Nimittely, osoittelu ja kuiskuttelu 
tuntuvat ikäviltä.

Elina kertoo, että hänen isänsä ja siskonsa 
hyväksyvät, että hän seurustelee naisen kanssa. 
Elinan sisko sanoo Iristä Elinan tyttöystäväksi, 
mutta äiti kutsuu Iristä Elinan kaveriksi. 

Iriksen äiti ja isä hyväksyvät Iriksen sellaise-
na kuin hän on.

– Äiti arvasi asian ennen kuin otin sen itse pu-
heeksi. Äidin mielestä on hyvä, että olen löytänyt 
jonkun rinnalleni, Iris kertoo.

Elinan ja Iriksen mielestä seurustelussa on 
tärkeintä luottamus ja toisen kunnioittaminen. 
Ihmisten pitäisi muutenkin kunnioittaa toisiaan 
eikä syrjiä niitä, jotka ovat erilaisia kuin he itse. 
Naiset arvelevat, että syrjintä ja huutelu johtuvat 
ennakkoluuloista ja vääristä käsityksistä.

Kehitysvammaiset nuoret naiset eivät pelkää 
huutelijoita, mutta silti he toivovat, että Sateen-
kaari-kurssilla keskusteltaisiin myös siitä, miten 
huuteluun ja nimittelyyn voisi suhtautua.

Teksti Tuula Puranen
Kuvat Eeva Anundi
Juttu on julkaistu myös selkolehti Leijassa.
Lisätietoja Mahti-projektista sivulla: 
www.kvtl.fi/mahti

Naiset toivovat, että heitä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin heteropareja.



Tuu mukaan!
JÄSENEDUT

Liity Pirkanmaan Setan jäseneksi. Tuet yhdistyksen 
yhdenvertaisuus- ja sosiaalityötä, vertaisryhmiä, 
koulutuksia sekä ihmisoikeustapahtumien järjestämistä.

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2015
Varsinainen jäsenyys 20 euroa
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varusmiehet ja 
siviilipalvelusmiehet: alennettu jäsenmaksu 15 euroa
Kannatusjäsenyys 100 euroa: järjestöt, yritykset ja 
yhteisöt

VOIT LIITTYÄ JÄSENEKSI 
maksamalla jäsenmaksun  
suoraan yhdistyksen tilille 
Aito Säästöpankkiin:
 FI20 4510 7820 0017 90
Maksaessasi jäsenmaksusi pankkiin, muista ilmoittaa 
viestikentässä nimesi ja kotikuntasi. Halutessasi 
jäsenpostia, muista ilmoittaa myös osoitetietosi, jotta 
postisi ( jäsenkortti ja kokouskutsut) tulevat oikeaan 
osoitteeseen. Kerro myös sähköpostiosoitteesi, niin 
saamme välitettyä tietoa ajankohtaisista asioista.

www.pirkanmaanseta.fi Kiitos tuestasi!

PIRKANMAAN SETAN  
JÄSENEDUT
< Alennus Pirkanmaan Setan tapahtumista 
 (mm. Leimareiden® sisäänpääsymaksuista.)
< Sesam-jäsenlehti (verkossa tai kotiin postitettuna)
< Äänioikeus jäsenkokouksissa  
 (esim. kevät- ja syyskokous)
< Alennettu sisäänpääsymaksu  
 Setan jäsenjärjestöjen tapahtumiin
< Beauty Putiikki Tampereella: -15 % vahauksista
< House of Simone: -15 % norm. hintaiset tuotteet
< Kallas Tattoo and Piercing  
 -5 % tatuoinneista ja -10 % lävistyksistä
< Kauneuskeidas TUYA Beautybar: - 10 % kaikista 
 normaalihintaisista tuotteista ja palveluista.
< Kalevan Kello: -20 % kaikista normaalihintaisista
 tuotteista (poislukien työt, tarjoukset ja
 vintagetuotteet). UUSI

< Koirakahvila VAINU Oy tarjoaa 
 10 % alennuksen kahvilatuotteista
< Ravintola Kahvilla: -10 % ruoka-annoksista
 & leivonnaisista sekä ”opiskelija”hinnat
 isoihin hanajuomiin
< Red Lights: -10 % perushintaisista tuotteista 

Jäsenmaksulla olet mukana auttamassa 
ihmisoikeustapahtumien onnistumista.  
Pirkanmaan pride järjestetään 6.6.2015.

Ahkera bilettäjä saa käytännössä jäsenmaksunsa takaisin 
pääsylippualennuksina. Vuoden bilepäivät voit tarkistaa  
Pirkanmaan Setan kotisivulta.
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Kevään Leimarit® 2015 
Yo-talo, Kauppakatu 10
La 31.1. Leimarit
La 7.3. FilkkariLeimarit
La 25.4. WappuLeimarit
La 6.6. Pirkanmaan Pride  
      – Leimautumispäivät
 

Leimarit®

www.pirkanmaanseta.fi



Ryhmänvetäjät kokoontuivat yhteistapaamiseen syksyllä. 
Tuellasi pystymme tarjoamaan monipuolista 
vertaistoimintaa kaikenikäisille. Ryhmät ovat avoimia 
kaikille, myös ei-jäsenille. 

Freepik / 
Ian Barnard

Vertaisten ryhmät
Pirkanmaan Setassa toimii 
useita vertaistukiryhmiä.
Ryhmiin voi tulla mukaan pitkin vuotta. 

Vertais- ja toimintaryhmiämme ovat:
Ø	Draamaryhmä kaikenikäisille
Ø	 Bi/pan+-ryhmä – myös aseksuaaleille
Ø	 Englanninkielinen kansainvälinen  
 sateenkaariryhmä (More than Rainbow) 
Ø	Hengellinen ryhmä
Ø	 Ihan koukussa -käsityöryhmä  
 yhdessä Sekavan kanssa
Ø	 Peliryhmä yhdessä Sekavan kanssa 
 (kokoontuu satunnaisesti)
Ø	 Pirkanmaan Mummolaakso  
 – aikuisten naisten ryhmä (ks. sivu 5)
Ø	 Ryhmä koirallisille sateenkaari-ihmisille
Ø	Miesten ryhmä 
Ø	Nuortenryhmä 16–21-vuotiaille
Ø	 Perjantain pulinatori – Poikkea jutulle 
 tai vaan kahvittelemaan
Ø	 Transkahvila
Ø	 Kaappilaulajat-kuoro
Ø	Mielenterveysryhmä ”Ei kaikki muumit laaksossa”
 yhteistyössä Taimi ry:n kanssa
Ø	 Tampereen sateenkaariperheet: 
 mm. alkutaival ja koululaisryhmä

TERVETULOA MUKAAN 
Ryhmät ovat avoimia kaikille.
Osallistuminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.
Tarvittaessa käymme vaikka hakemassa sinut 
sovitusta paikasta, jottei toimiston tai muun 
kokoontumispaikan kynnys ole liian korkealla. 
Ryhmäkuvaukset ja kalenterin löydät osoitteesta: 
www.pirkanmaanseta.fi

UUSI RYHMÄ?
Uusia vertaisryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, 
mikäli niille löydetään kiinnostusta ja vetäjät. 
Kysy lisää: 
toiminnanjohtaja@pirkanmaanseta.fi

Uusin toimintaryhmä kokoontuu Vainussa yhdessä koirien 
kera. Tapaamiset sisältävät kahvittelua omakustanteisesti 
(Pirkanmaan Setan jäsenet 10 prosentin alennus),  
rentoa yhdessäoloa ja vapaamuotoista keskustelua  
koirista ja muista ryhmäläisiä kiinnostavista asioista.

Yhdistyksen draamaryhmä tapaa joka viikko 
Rantaperkiön nuorisotalolla. Ryhmässä ei ole ikärajaa. 
Lisätietoja löydät yhdistyksen verkkokalenterista.
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Pirkanmaan Seta hallinnoi 
kolmivuotista tuki- ja 
neuvontapalvelua RAY:n tuella. 

Valtakunnallisen Sinuiksi-hank-
keen ensimmäinen vuosi oli työn-
täyteinen: yhteydenottoja puhe-
lin- ja verkkopalveluun on tul-
lut runsaasti, koulutuksia ja tem-
pauksia on järjestetty eri puolilla 
Suomea ja yhteistyöverkostoa on 
tihennetty uusilla toimijoilla. 

Kysytyimpiä ovat seksuaalis-
ta suuntautumista ja sukupuolen 
moninaisuutta koskettavat aiheet, 
ulostulo, sosiaaliset paineet, seu-

rustelu, seksi, ikä, terveys, syrjin-
tä, kiusaaminen tai muu huoli.

Tuki- ja neuvontapalvelu on 
saanut laajaa mediahuomiota. 
Hankkeesta on kirjoitettu yli 30 
lehdessä, Sinuiksi-palvelu on vie-
raillut tv:n Pressiklubissa ja Ajan-
kohtaisessa kakkosessa sekä use-
asti eri radioissa. Verkkonäky-
vyys on myös ollut huomattavaa.

Hanke on osallistunut yli 80 
tapahtumaan, koulutukseen tai 
tietoiskuun muun muassa Oulus-
sa, Pietarsaaressa, Turussa, Sasta-
malassa, Jyväskylässä, Helsingissä 
ja Tampereella.

Palvelu auttaa ympäri Suomen 
Tule Sinuiksi seksuaalisen suuntautumisen 
ja sukupuoli-identiteetin kanssa

Tule mukaan yhteistyöhön tai tilaa Sinuiksi kylään

Ensisijaisen puhelin- ja verkkoneuvontatyön rinnalla hankkeessa:
Ø	tehdään etsivää työtä sosiaalisessa mediassa
Ø	verkostoidutaan muiden tukipalvelujen kanssa 
 ja välitetään tietoa uudesta palvelusta 
Ø	koulutetaan ammattilaisia ja järjestötoimijoita kohtaamaan 
 vähemmistöjä luontevasti
Ø	kootaan valtakunnallinen vapaaehtoisten vertaistukiverkosto
Ø	luodaan tietopankki kartutetusta tiedosta ja kokemuksista

Sinuiksi-hanke osallistui 2014 muun muassa 
Pietarsaaren Jeppis Prideen.

Identiteettikysymysten lisäksi hankkeen 
painopistealueita ovat monikulttuurisuus, 
uskonnollinen kaltoinkohtelun kokeumukset, 
hyvinvointi, mielenterveys, seksi ja päihteet.

Marraskuussa hanke järjesti 
ensimmäisen perehdytyksen 
Sinuksi-vertaistukihenkilöille. 
Jatkossa palvelun kautta voi 
hakeutua keskustelemaan 
vertaisen kanssa puhelimessa, 
chatissa tai kasvotusten.  
Uusia koulutuksia järjestetään 
vuonna 2015.



Sinuiksi-palvelussa  
yhteydenottoihin vastaavat 
psykoterapeutti Jussi Nissinen ja 
seksuaalineuvoja Tommi P. Pesonen. 

Tarjoamme myös konsultaatiota 
ammattilaisille, järjestöille ja 
vertaistoimijoille. 
Lisätietoja: Mikko Väisänen
(kuvassa keskellä), 040 5107 488, 
mikko.vaisanen@sinuiksi.fi
www.sinuiksi.fi

Sinuiksi.fi
Kysy seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä

Askarruttaako mieltäsi oma tai läheisen seksuaalinen suuntautuminen  
ja sukupuoli-identiteetti tai muu näihin liittyvä aihe tai huoli,  
johon kaipaat luottamuksellista tukea?

Päivystys on avoinna 
maanantaisin klo 19 – 21 
ja torstaisin klo 19 – 21.
Soita tai tekstaa 044 3002 355. 

Voit lisäksi lähettää kysymyksesi 
verkkopalvelun kautta anonyymisti.
Voit lähettää sähköpostia milloin tahansa osoitteeseen: 
neuvontapalvelu@sinuiksi.fi  

Tutustu Sinuiksi.fi-sivujemme vastauspalstaan. 
Olemme myös Twitterissä @Sinuiksi ja
Facebookissa www.facebook.com/Sinuiksi

HomoUS? 

Aseksuaalisuus?  

Biseksuaaalisuus?  

Lesbous?  

IntersukupuoliSUUS?  

MuunsukupuoliSUUS? 

 Transsukupuolisuus?  

Transvestisuus?

Transgender? 

SUKUPUOLETTOMUUS? 

Queer-identiteetti?   

Kaappi? Ulostulo?  

Muiden suhtautuminen?

Sosiaaliset paineet?  

Seurustelu? Seksi?  

Ikä? Terveys?  

Syrjintä?

Yhteistyössä kanssamme mm.  
Ehyt ry, Föräldrar till hbt barn rf,  
Hiv-tukikeskus, Kataja ry,  
Malkus ry, Mahti-hanke,  
Pro-tukipiste, Positiiviset ry, 
Rikosuhripäivystys, 
Sateenkaariperheet ry, 
Sateenkaariyhteisöt ry, Seta ry,  
Setan jäsenjärjestöt (n. 23),  
Sexpo-säätiö, Transtukipiste, 
Tukinet, Uskontojen uhrien tuki ry.



NOKIA • Härkitie 8 • puh. 03 4584 0170
TAMPERE • Kauppakatu 14, puh. 03 4584 0110 • Sammonkatu 26, puh. 03 4584 0290 • Lielahti, Taninkatu 2, puh. 03 4584 0130

Hervanta, Insinöörinkatu 23, puh. 03 4584 0150 • PIRKKALA puh. 03 4584 0160 • YLÖJÄRVI puh. 03 4584 0140 • KANGASALA puh. 03 4584 0180 
VALKEAKOSKI puh. 03 4584 0200 • HÄMEENKYRÖ puh. 03 4584 0210 • PÄLKÄNE puh. 03 4584 0220 • IKAALINEN puh. 03 4584 0230 • LUOPIOINEN puh. 03 4584 0250

Mikään palvelukeskus ei korvaa henkilökohtaista palvelua
ja pankkia, jossa ihminen tunnetaan.

Siksi palvelemme sinua henkilökohtaisesti niin
puhelimessa, verkossa kuin konttorissakin.

Tule tutustumaan entistä parempaan palveluumme ja
varaa aika suoraan asiantuntijallemme osoitteessa

www.aitosp.fi /varaa-aika

Mikään palvelukeskus ei korvaa henkilökohtaista palvelua

Mikko Haverinen 
pankinjohtaja

Nokia
puh. 03 4584 0131 

ENTISTÄENTISTÄ

PAREMPAA
PANKKIPALVELUA


