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Pirkanmaan pride 2016,  
kannen kuva Karri Harju.

PÄÄKIRJOITUS
MIKKO VÄISÄNEN
Pirkanmaan Setan ja 
Sinuiksi-hankkeen toiminnanjohtaja

Ulostuloja  
– valtavirtaa ja kuplia 

Gekko ja kingqueen 
Theodora Rex
johtivat yli 2000 
osallistujaa Yhdessä 
olemme enemmän 
-marssille 11.6.2016 
Pirkanmaan pride 
-tapahtumassa. 

Tämä Sesam-numero valottaa sateenkaarielämää 
ihmisten ja asioiden kautta. Lehtemme toimitus-

sihteeri Heidi Hölsömäki vie meidät matkalle Mirk-
ka Rekolan maailmaan. Saamme lukea kuvauksia it-
seksi tulemisesta muun muassa äidin, vanhan homon, 

”myöhäisherännäisen” ja sateenkaariperheen näkökul-
mista. Yksi vapaaehtoisistamme kirjoitti tilanteesta, 
jossa apu tuli liian myöhään. Tällä kirjoituksella ha-
luamme muistuttaa, että kukin meistä elää eri todel-
lisuuksissa. Aina lähellä ei ole turvallisia ihmisiä tai 
suojaavaa pride-kuplaa, joka antaisi luvan olla totta. 
Äänenpainot ovat osin koventuneet ja valtavirtaista-
misen eteen pitää tehdä töitä. Siksi esimerkiksi trans-
laki ja äitiyslaki pitää saada kuntoon.

Julkaisimme marraskuussa kaappi-verkkokyse-
lyn. Lehden ilmestyessä vastauksia oli jo 700. Kukin 
raottaa kaapin ovea omalla tyylillään. Osalle kaappi 
on turvapaikka, jossa voidaan hyvin. Jollakulla on yk-
si luotettu, joka riittää. Osa taas on kuullut pienestä as-
ti olevansa arvokas juuri sellaisena kuin on – tai joksi 
on tulossa – eikä ole kokenut olevansa kaapissa. Tär-
keintä on, että henkilö voi hyvin ja on sinut itsensä 
kanssa. Jokaisella on myös oikeus suojata omaa yksi-
tyisyyttään.

Kokemustekstien rinnalla esittelemme Pirkan-
maan Setan ja sen Sinuiksi-palvelun toimintaa. Ylpeä-
nä kerromme, että koulutuksemme tavoittavat kaikki 
Tampereen 8-luokkalaiset. Löydät vertaisryhmiemme 
luettelon takasivulta. Meillä on ryhmiä myös verkossa, 
kuten sateenkaarisenioreiden chat-ryhmä. Tarjoam-
me tukea lisäksi puhelinvertaistemme avulla. Nyt odo-
tamme jännityksellä vuoden 2017 rahoituspäätöksiä.

Kiitämme ryhmänvetäjiämme ja vapaaehtoisiam-
me. Ansiostanne kaikki on mahdollista. Kiitos, että 
olette. F
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TUURE PITKÄNEN
Pirkanmaan Setan 
puheenjohtaja 2016

Olin varmaankin kuu- 
sivuotias, kun katsoin 

äitini kanssa illalla televisiosta 
Dynastia-sarjaa. Dynastia ja Dallas 
toivat 80-luvun suomalaiseen mak-
salaatikolta tuoksuvaan arkeen ripa-
uksen Amerikan rikkautta ja glamou-
ria. Toki samaa roolia esittävät näyt-
telijät vaihtuivat käsittämättömästi ja 
tarinat eivät juuri jääneet mieleen. Si-
nä iltana kuitenkin Dynastiassa näkyi 
jotain, jonka muistan vieläkin: Steven 
Carrington suuteli toista miestä. Olin 
vain pieni lapsi, mutta silti ajattelin, 
että tämä on jotain muuta kuin mi-
tä olen nähnyt tai mistä olen kuullut. 
Äitini vastasi ihmettelyyni sanomalla, 
että “jotkut pojat vain tykkää pojista”.

Palaan tuohon muistoon, kun 
poh diskelen sitä, mitkä tekijät ovat 
vai kuttaneet näkemyksieni muotou-
tumiseen ja miten olen tänne pääty-
nyt. Todennäköisesti olen kasvanut 
ym päristössä, jossa minua ei opetet tu 

arvostelemaan ketään 
seksuaali sen suun-
tautumisen tai su-
kupuoli-identiteetin 

perusteella. Siispä mi-
nä kirjoitan nyt tähän 

lehteen kolumnia. Samal-
la toiset suomalaiset aikalai-

seni ihan vakavissaan julistavat, että 
kokonainen väestöryhmä on kelpaa-
maton vanhemmuuteen, kos ka he 
ovat parisuhteessa samaa su kupuolta 
olevan henkilön kanssa. Miten pää-
dymme saman asian aivan eri puo-
lille?

Nähdäkseni syynä on usein se, et-
tä tiedämme toisistamme aivan liian 
vähän. Sekä yhteiskunnallisessa vai-
kuttamisessa että arjen yhdistystoi-
minnassa käy joskus niin, että näke-
mykset eivät kohtaa. Kokemukseni 
perusteella on kuitenkin harvoin ky-
se siitä, että jompikumpi osapuoli on 
tarkoituksellisesti ikävä tai haluaa ai-
heuttaa toiselle harmia. Omassa jou-
kossa (tai päässä) on helppo kehittää 
ja kypsytellä väärinkäsityksiä, jotka 
usein selviävätkin heti, kun keskus-
teluyhteys saadaan auki. Tähänkin 

liittyen ensi vuoden Pirkanmaan Se-
tan toimintasuunnitelmaan ehdo te-
taan teemaksi sillanrakentajana toi-
mi mista.

Viisi vuotta sitten lähdin Pirkan-
maan Setan toimintaan mukaan, kos-
ka halusin hyödyntää taitojani mutta 
myös oppia uutta. Saavutin molem-
mat tavoitteet. 

Nyt neljä vuotta puheenjohtajana 
on tulossa täyteen ja on aika tehdä ti-
laa muille. Ei siksi, että olisin tehtä-
vään kyllästynyt. Haluaisin panos-
taa puheenjohtajana olemiseen yh-
tä paljon kuin ennen, mutta kalente-
rini ei enää anna periksi. Suosittelen 
kyllä lämpimästi hallitukseen ja pu-
heenjohtajaksi hakemista. Tukena on 
loistava tiimi, ja olenkin saanut näis-
tä vuosista paljon. Ehkä jopa erityi-
sen paljon juuri niistä tilanteista, jot-
ka asettivat haasteita eteen. 

Seuraavalle puheenjohtajalle voi-
sin siis jättää yhden neuvon: jos jol-
lain asialla on kaksi puolta, niin se 
toinen kannattaa selvittää. F

Kiitos ja hyvää alkavaa 
vuotta kaikille!

PUHEENJOHTAJALTA

Tämän olen ymmärtänyt

Kuvat Karri Harju
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Kesäkuun 16. päivä 2013. Lapse-
ni pyytää minua saunan lauteil-

le. Siellä jutellaan monesti syvälli-
siä asioita. Tähän keskusteluun olin 
osannut varautua, sillä olimme näh-
neet jo kymmenen vuoden ajan, et-
tä meidän tyttömme on sisimmäs-
sään poika. 

Reippaasti 13-vuotias avaa kes-
kustelun, siellä saunan lauteilla. Äiti? 
Kysyy lapsi. Niin? Vastaan. Äiti, mie 
haluan olla poika, toteaa lapsi. Mie 
tiiän, vastaan. Miten niin tiiät!? Ky-
syy lapsi silmät suurina. Tiedän kos-
ka olen Sinun äiti. Äiti tietää. Isäkin 
tietää. 

Lapsi on hämmästynyt ja topakas-
ti kehottaa minua: Reagoi ees joten-
ki!!! En tiennyt, miten minun olisi 
pitänyt reagoida, mitä sanoa tai mi-

tä tehä lapseni mielestä. Mutta juuri 
noin reagoin, silloin saunan lauteilla. 
Sen jälkeen olen tuntenut monia tun-
teita, muiden muassa pelkoa, huol-
ta, onnea, iloa, ahdistusta, ylpeyttä ja 
kiitollisuutta. 

Totesin lapselle, että mie hom-
maan sinulle lähetteen, jotta päästään 
asiassa eteenpäin. 

Lapin ainut  
transnuoren äiti?
Olen siis transnuoren, nyt jo ihan 
kohta 17-vuotiaan nuoren miehen 
äiti. 

Uskoin, että ei ole toista transnuo-
ren äitiä koko Lapissa. Uskoin vää-
rin... Meitä on monta. Jokainen van-
hempi on oman tarinansa eri kohdas-
sa. Osa on uuden kirjan alkusivuilla, 

osa on käännellyt sivuja jo pidem-
mälle ja osa ei tiedä, uskaltaako ava-
ta koko kirjaa uusine asioineen. Us-
kallanko kurkata seuraavalle sivulle? 
Aivan kuin olisi hyppäämässä kohti 
tuntematonta – hurjaa! 

Käänsin sivun yhdessä lapsen 
kanssa! Nyt koko suku lukee tätä uut-
ta kirjaa! Emme melkein malta odot-
taa seuraavaa lukua! 

Lapsi on sama  
rakas, ikioma
Avain tähän oli rakkaus lapseen. Hä-
neen, jota kannoin sydämeni alla yh-
deksän kuukautta. Häneen, jonka en-
si askeleet unohdin kuvata. Häneen, 
jonka saatoin ekaluokalle. Häneen, 
jonka päättäjäisissä itkin viimeistään, 
kun suvivirsi laulettiin. Häneen, jon-

”Äiti, mie haluan olla poika”
Minun IKIOMA! – Kun oma lapsi raottaa kaapin ovea

Pirkanmaan priden pääjuhlassa Laikunlavalla nähtiin muun muassa Kaupungin naiset -lesbokuoro, Setan puheenjohtaja  
Panu Mäenpää, Theodora Rex ja diabolotaiteilija Henri Kangas. Teema oli yhdenvertainen, omanlainen, erilainen, samanlainen.

Kuvat Karri Harju

KOKEMUKSIA KAAPISTA TÄMÄKIN JUTTU ON  SINUIKSI-TIETOPANKISSA
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Tietopankissa  tietoa  
ja ulostulotarinoita  

Sinuiksi-hankkeen kotisivuille kootaan tietopankki. Tämän leh-
den Kokemuksia kaapista -ulostulotarinat julkaistaan myös 

tietopankissa. Ne ovat tärkeä osa sisältöä ja tarkoitettu rohkaisuk-
si muille. Omia tarinoita voi yhä lähettää osoitteeseen tarinat@si-
nuiksi.fi

Tietopankkiin kootaan myös muiden muassa Turvallinen ulos-
tulo -opas, tutkimuksia ja muuta aineistoa seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöistä ja heidän/meidän kohtaamisesta. Lue lisää sivul-
ta: sinuiksi.fi

Ei vain ulostulokirjoituksia,
lähetä oma tarinasi
Ulostulotarinoiden lisäksi Sinuiksi-tietopankkiin kootaan myös 
muita sateenkaariväen kokemuksia. Ohessa on maistiainen nimi-
merkin Feeniks pitkästä matkasta kohti transprosessin alkua. 

”Sanoisin kärjistettynä, että uusi elämäni on mahdollista vain, 
koska vihdoinkin sain kehon hormonaalisen toiminnan oikeak-
si, pysäytettyä sen maskuliinisen kaljuuntuvan miesolennon ke-
hityksen. Se oli hetki, jolloin saavutin »katarsian».”

”Kuinka paljon muutoksesta on hormonien tuomaa ja kuinka 
paljon sen, että koin vihdoinkin saavani apua, kehittyväni koke-
maani suuntaan, en pysty arvioimaan eikä tarvitse arvioida. Tär-
keintä on, että muutos on menossa ja olen hyväksynyt itseni. Teh-
nyt rauhan itseni kanssa. Asia, joka on varmasti vaikuttanut myös 
sosiaaliseen elämääni.” F

www.sinuiksi.fi

ka saatoin seurakunnan leireille, jon-
ka rippijuhlia juhlittiin ja jonka ylä-
koulun päättäjäisissä riemuittiin. Hä-
neen, jonka saatoin toiselle paikka-
kunnalle opiskelemaan. 

Häneen, jonka kanssa urheas-
ti käännämme uuden sivun. Hän on 
juuri se sama lapsi. Kohta aikuisuu-
den kynnyksellä... Juuri se Paula, jota 
ylpeinä kutsumme Petteriksi. Hän on 
juuri minun IKIOMA! 

Vertaistuki toisten sateenkaarilas-
ten ja -nuorten vanhojen kanssa on 
äärimmäisen tärkeää vanhemmille ja 
heidän kauttaan myös heidän lapsil-
leen ja nuorilleen. Tule sieki mukaan! 
Yhdessä ymmärtää enemmän. Yh-
dessä uskaltaa enemmän! F

Teksti ONNELLINEN ÄITI 

Leo Koivistoinen
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Vanhan homon huoli  
– muiden armoille en halua päätyä

Olen ollut raksalla töissä koko 
ikäni. Jäin eläkkeelle täysin pal-

velleena, enkä sairauseläkkeelle niin 
kuin niin monet muut. Yli viisissä-
kymmenissä aloin harrastaa liikun-
taa, välillä menen liiallisuuksiin, mut-
ta pääasiassa pyrin kohtuuteen. Täy-
tän pian 70 vuotta ja uskon olevani 
ikäisekseni hyvässä kunnossa.

Elämänlaatuni koheni, kun kym-
menen omaishoitajavuoden jälkeen 
sain äitini hoitokotiin. Loppuvaiheen 
huolenpito, yölliset herätykset ja va-
paan puute olivat viedä minun voi-
mani. Käyn katsomassa äitiä noin 
kolmisen kertaa viikossa. Nyt minul-
la on eläkkeellä aikaa itselleni. Aluksi 
siitä oli huono omatunto.

Hellä saa olla, 
jotta tuntuiskin joltain
Minulla on melko laaja tuttavapiiri. 
Kukaan meistä ei ole minkäänmoi-

nen julkihomo ja kierrämme Setan is-
kulauseet kaukaa. En näe tarvetta pi-
tää itsestäni sellaista meteliä. 

Jotkin asiat on hyvä pitää yksityi-
sinä, eiväthän ne heterotkaan pidä 
ääntä omista valloituksistaan. Monen 
kanssa on ollut jossain kohtaa jotain 
säätöä ja jotkin heilantapaiset, sellai-
set hyvät tyypit ovat jääneet tutuiksi, 
joita morjestaa salilla nähdessä. Jos-
kus meitä on ringiksi asti ja voimme 
vaihtaa kuulumisia ja kihertää kuin 
pikkulikat, jonkun salskean perään.

En perusta anonyymistä seksistä, 
koska en ole mitään kone. Kyllä koh-
telias pitää olla ja tunnistaa toinen ih-
miseksi, tarjota kahveet ennen tai jäl-
keen panon, vaikka naimisiin ei oltai-
sikaan menossa. Hellä saa olla ja huo-
maavainen, jotta tuntuiskin joltain.

Koskaan en ole seurustellut, enkä 
kutsunut ketään poikaystäväksi, mut-
ta moni on ollut pätkän matkaa va-

kikaverina. Monta miestä on nähty. 
Muistot hymyilyttää.

Pitääkö piilottaa 
ystävien kuvat
Oman äitini kautta olen tajunnut, et-
tä vanhuus voi viedä yksityisyyden 
täysin. Huoneeseen kävellään koput-
tamatta kuin kauppahalliin, puhu-
taan kuin vauvalle ja käännellään juu-
ri sen verran, ettei saa makuuhaavo-
ja. Suihkuttelua lähemmäs ihmiskos-
ketusta, saati seksuaalisuutta, ei tulla. 
Pesukerratkin saattavat jäädä viikko-
ja harvemmaksi, ellei käy muistutta-
massa ”omahoitajaa”. Ollaan kuin säi-
lössä, kunnes kuolee pois.

Äidin myötä omakin loppusuo-
ra huolettaa. Silloin tällöin tulee mie-
leen, että jos kuntoni rapistuu ja pi-
täisi laskea jokin vieras auttaja kotii-
ni, että pitäisikö silloin lavastaa koti 
sellaiseksi, ettei tule kaltoin kohdel-

KOKEMUKSIA KAAPISTA TÄMÄKIN JUTTU ON  SINUIKSI-TIETOPANKISSA
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luksi? Pitääkö piilottaa chat-kanavien 
tunnussanat, poikakalenterit ja ystä-
vien valokuvat? Valehdella, jos kysy-
tään vaimoista tai tyttöystävistä ja pe-
lätä, jos toinen ei pystykään kosketta-
maan esimerkiksi pestessä luontevas-
ti vanhaa homoa.

Pitääkö jättää kirjoittamatta kort-
sut kauppalistaan ja olla uusimatta 
viagra-reseptiä, ettei tulee paheksun-
taa, keksiä tekosyitä, jos jonain iltana 
on seuralainen eikä silloin halua, että 
joku tulee omilla avaimilla sisään.

Voiko kotonaan elää niin kuin ha-
luaa silloin kun on enemmän muiden 
armoilla ja holhouksessa. Pitääkö ikä-
loppuna voittaa itsensä, vaikka ei koe 
eläneensä kaapissa, vaan omalla lail-
laan ketään satuttamatta. Pitääkö al-
kaa perustella sitä mitä on, vaikka ei 
se sittenkään kenellekään kuulu? F

ArskA

Mixei on Suomen vanhin 
yhä toiminnassa oleva 
sateenkaariravintola. 
Sijaitsemme Tampereen keskustan  
ja rautatieaseman vieressä.  
Mixeihin ovat tervetulleita 
kaikki avaramieliset, 
täysi-ikäiset, sukupuoli-identiteetistä 
tai seksuaalisesta suuntautumisesta 
riippumatta.

NIGHTCLUB MIXEI
ITSENÄISYYDENKATU 7 – 9 TAMPERE
WWW.MIXEI.COM
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Teksti HANNA TUOMISTO F  Kuva ULPU TAANILA

NAISPARISTA PERHEEKSI
Äitiyslaki pöydällä – toisen äideistä on yhä adoptoitava oma lapsensa

Kahden naisen muodostama perhe lienee 
sateenkaariperheiden yleisin muoto. Täl-

löin lapset saavat yleensä alkunsa joko klinikal-
la hedelmöityshoitojen avulla tai tutun luovut-
tajan avulla kotioloissa. Perheen perustamiseen 
on lähdetty yhdessä ja molemmat äidit ovat yh-
tä paljon äitejä, riippumatta siitä, kumpi lapsen 
synnyttää. 

Lain edessä kuitenkin vain synnyttävä äiti 
on lapsen virallinen vanhempi ja huoltaja. Jot-
ta molemmat äidit olisivat lapsen juridisia van-
hempia, on käytävä läpi jopa kuukausia kestävä 
perheen sisäinen adoptio. Tasa-arvoinen avio-
liittolaki ei tuo tähän tilanteeseen muutosta. 

Nykyisellään, kun synnytyslaitokselta on ko-
tiuduttu, postilaatikosta tupsahtaa hieman yl-
lättävä ja hämmentävä kutsu isyydentunnusta-
miseen lastenvalvojalle. Äkkiseltään luulisi, et-
tä lastenvalvojalle voi vain ilmoittaa, että kysees-
sä on kahden äidin perhe eikä isää ole kuviois-
sa. Erityisesti silloin, kun lapsi on saanut alkun-
sa tuntemattoman luovuttajan sukusolujen avul-
la klinikalla, ei mitään isää ole koskaan ollut ei-
kä tule olemaan. Kuitenkin siinäkin tapauk-
sessa biologisen äidin on mentävä lastenvalvo-
jan luokse tekemään isyyden selvittämisen kes-
keytys. Jos lapsi on saanut alkunsa klinikalla, pi-
tää klinikalta pyytää todistus hoidoista ja niiden 
avulla saavutetusta raskaudesta.

Adoptioaika on pois vauvalta
Jotta naisparin sosiaalisesta äidistä tulisi juridi-
nen äiti ja lapsen huoltaja, on käytävä läpi per-
heen sisäinen adoptio. Tämä karulta kuulosta-

va prosessi vie aikaa ja tuo aivan turhaa murhet-
ta vauvaperheeseen. Kun äitien ja lapsen pitäi-
si tutustua toisiinsa, pesiä ja opetella imetystä 
ja vuorokausirytmiä, joutuu koko perhe samal-
la käymään adoptioon liittyvissä tapaamisissa ja 
tekemään kotitehtäviä läpäistäkseen perheen si-
säisen adoption. 

Pääkaupunkiseudulla perheen sisäinen adop-
tio tapahtuu huomattavasti nopeammin kuin 
muualla Suomessa. Lapset ja perheet eri osissa 
Suomea ovat keskenään eriarvoisessa asemassa. 

Tampereella perheen sisäinen adoptio vaatii 
vanhemmilta erilaisten taustoihinsa ja kasvatus-
menetelmiinsä liittyvien kotitehtävien tekemis-
tä sekä kaksi tapaamista Pelastakaa Lapset ry:n 
työntekijän kanssa. Toinen käynti tehdään Pe-
Lan toimistolla, toinen perheen kotona. 

Raskas ja nöyryyttävä prosessi
Vaikka perheen sisäinen adoptio on Tampereel-
la PeLan työntekijöille tuttu asia, ja ilmapiiri on 
hyvin kunnioittava ja lämmin, on koko proses-
si silti raskas ja hieman nöyryyttäväkin. Miksi 
kenenkään pitäisi adoptoida omaa lastaan eri-
tyisesti tilanteessa, jossa lapsi on saanut alkunsa 
klinikalla eikä ole olemassa isää, jonka oikeuk-
sista pitäisi huolehtia? Pienemmillä paikkakun-
nilla kunta saattaa itse hoitaa perheen sisäiset 
adoptiot, ja pahimmassa tapauksessa perhe jou-
tuu itse opastamaan kunnan työntekijöitä siitä, 
miten perheen sisäinen adoptio pitäisi suorittaa.

Kun tapaamiset PeLan työntekijöiden kans-
sa on käyty läpi, he kirjoittavat käräjäoikeutta 
varten tarvittavat paperit, jotta perheen sisäistä 
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adoptiota voidaan anoa. Vaikuttaa siltä Pirkan-
maan käräjäoikeudessa näitä päätöksiä tehdään 
tietyin väliajoin. 

Parhaimmillaan siis päätöksen voi saada vii-
kossa ja pahimmillaan paperit voivat lojua oi-
keudessa vielä yli kuukauden näiden kotitehtä-
vien ja tapaamisten jälkeenkin. Hyvin yleinen 
aika perheen sisäisen adoption läpikäymiseen 
ja päätöksen saamiseen Pirkanmaalla on muu-
tama kuukausi.

Äitiyslaki korjaisi tilanteen
Nykyisin vaadittava perheen sisäinen adoptio 
asettaa naisparin perheeseen syntyneen lapsen 
eriarvoiseen asemaan muiden perheiden kans-
sa. Keväällä kerättiin 55 707 kannatusilmoitusta 
kansalaisaloitteeseen äitiyslaista, ja asia on syk-
syllä edennyt eduskunnan lakivaliokuntaan. 

Äitiyslaki mahdollistaisi sen, että naisparille 
hedelmöityshoidoilla syntyvä lapsen oikeudelli-
sen asema olisi selvä heti lapsen syntymästä läh-
tien. Lapsen toinen äiti voisi tunnustaa lapsen 

omakseen, jos raskaus on alkanut hedelmöitys-
hoitoklinikalla parin yhteisestä suostumuksesta. 
Tunnustus otettaisiin vastaan samoin kuin isyy-
den tunnustaminen. Tunnustaminen olisi mah-
dollista ainoastaan silloin, kun lapselle ei voida 
vahvistaa isää. 

Lain tarkoitus on saattaa kahden äidin per-
heet samanlaiseen asemaan kuin heteroparin 
muodostamat perheet. Tällä säästettäisiin myös 
sekä perheen että yhteiskunnan varoja. ”Äitiys-
laki turvaa lapsen tosiasialliset perhesuhteet 
alusta asti ja on siten myös YK:n Lasten oikeuk-
sien sopimuksen mukainen. Lasten oikeuksien 
sopimuksen 2. artikla kieltää lapsen syrjinnän 
hänen vanhempiensa ominaisuuksien vuoksi. 
Vanhempien sukupuoli ei saa vaarantaa lapsen 
oikeudellista asemaa.” 

Lopullinen päätös aloitteen hyväksymisestä 
saataneen ensi vuoden puolella. F

Lisätietoa asiasta löytyy osoitteesta 
www.aitiyslaki.fi
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Tampereen Sateenkaariperheillä on 
monipuolista toimintaa niin perheel-
listymistä suunnitteleville aikuisille 
kuin lapsiperheillekin. Toissa keväänä 
käynnistettiin pienten vauva- ja taape-
roikäisten perheiden tapaamiset.

”Pienten tapaamisiin voi tulla oma-
na itsenään, vaikkei koko ajan sateen-
kaariasioista puhutakaan. Kukaan ei 
oleta, että esimerkiksi äidillä olisi ko-
tona mies”, tapaamiset käynnistänyt 
Hanna Tuomisto sanoo.

Vauvaperheet ovat kokoontuneet 
noin joka toinen viikko Setan toimis-

tolla. Tapaamisissa keskustellaan vau-
va-arkeen liittyvistä asioista vapaa-
muotoisesti ja asiantuntijat ovat opas-
taneet muiden muassa imetyksen, 
kan tamisen ja kestovaippojen maail-
maan. Lisäksi osallistutaan erilaisiin 
ta pahtumiin tai käydään vaikka puis-
toi lemassa. Suurin osa osallistujista on 
ol lut naisparien tai itsellisten naisten 
muodostamista perheistä, mutta kaik-
ki sateenkaariperheelliset ovat terve-
tulleita ryhmään. F

Teksti  HEIDI HÖLSÖMÄKI

1. Soita PeLaan ja pyydä sisäisen 
adoption paperit.

2. Tilaa maistraatista tai 
kirkkoherran virastosta 
adoptoivalle vanhemmalle 
ja lapselle otteet 
väestötietojärjestelmästä (ent. 
virkatodistus). Nämä voi tilata 
heti, kun lapsella on virallinen 
sosiaaliturvatunnus.

3. Jos kyseessä on klinikkalapsi, 
tilaa klinikalta todistus siitä, 
että lapsenne on saanut 
alkunsa klinikalla anonyymeillä 
sukusoluilla. 

4. Lähetä saamasi lomakkeet ja 
edellä mainitut paperit PeLaan.

5. Synnyttänyt äiti saa kutsun 
isyyden selvittämiseen, myös 
niissä tapauksissa, että mitään 
isyyttä ei aiota selvittää. Varaa 

aika isyyden selvittämisen 
keskeyttämiseen. Jos kyseessä 
on klinikkalapsi, ota mukaasi 
klinikalta saamasi paperi. 
Tapaamisessa lastenvalvoja 
kyselee muutaman kysymyksen 
siitä, miten lapsi on saanut 
alkunsa ja tekee paperit isyyden 
selvittämisen keskeyttämisestä. 
Käynti kestää noin 15 
minuuttia. Saat postissa tämän 
paperin isyyden selvittämisen 
keskeyttämisestä, toimita sekin 
PeLaan.

6. Odottele PeLan yhteydenottoa. 
Saat kotitehtäviä, joissa 
kysellään parisuhteestanne, 
perheestänne ja taustoistanne. 
Nämä tehtävät lähetetään 
etukäteen PeLan työntekijälle.

7. Saat käyntiajan PeLaan. 

Käynnillä ihan leppoisasti 
keskustellaan samoista asioista, 
joista saitte ensimmäiset 
kotitehtävät.  
Käynti kestää noin 1 – 1,5 tuntia. 
Jos kyseessä ei ole klinikkalapsi, 
PeLan työntekijä haluaa tavata 
myös luovuttajan.

8. Saat toiset kotitehtävät, joissa 
kysellään vanhemmuudesta ja 
lastenkasvatuksesta.  
Toimita ne ennen kotikäyntiä 
PeLaan.

9. Kotikäynnillä keskustellaan 
toisten kotitehtävien 
aihepiireistä, esimerkiksi  
lapsen kasvatuksesta.

10. PeLan työntekijä kirjoittaa 
paperit perheen sisäisestä 
adoptiosta.  
Toimitatte ne käräjäoikeuteen.

Muistilista perheen sisäiseen adoptioon Tampereella

Vaikka yllä mainittuja kohtia on monta ja prosessi tuntuu täysin turhalta, palvelu on joka paikassa ollut 
hyvin ystävällistä. Lisäksi esimerkiksi PeLan työntekijä mainitsi useaan kertaan, että keskustelut käydään 
täysin lapsen ehdoilla ja käynnillä voi imettää ja vaihtaa vaippaa ihan tarpeen mukaan.

Välillä on värikylvetty Napapiirin 
tiloissa. Sateenkaariperheiden 
toiminnasta on tietoa sivulla  
www.sateenkaariperheet.fi

Pienten tapaamisissa jaetaan arkea
KUVA PÄIVI KINNUNEN

FR
EE
PIK



11SESAM www.pirkanmaanseta.fi

Teksti & kuva MIKKO VÄISÄNEN

Tampereen kaupunki järjesti nuori-
soneuvolan johdolla kaikille 8-luok-
kalaisille Sepäse-työpajapäivän. Sepä-
se-nimi on lyhenne sanoista Seksuaa-
lisuus, Päihteet ja Seikkailu. 

Päivän aikana järjestettiin osallis-
tavia ja toiminnallisia rasteja, joiden 
aiheisiin kuuluivat muiden muassa 
päihteet, ehkäisy, seksuaalioikeudet, 
tunteet, seksuaalinen suuntautumi-
nen, sukupuolien moninaisuus, sek-
suaalinen häirintä, seurustelu, kult-
tuuri ja arvot sekä minäkuva nuo-
ren elämässä. Teemapäivä toteutettiin 
osana opetussuunnitelman mukaista 
terveystiedon opetusta.

Fiksuille nuorille mukava puhua
Yksi työpajojen vetäjistä oli yhteisö-
pedagogiksi opiskeleva Samuel Susi-
linna, joka oli jo viime vuonna muka-
na toteuttamassa Sepäse-pilottia.

”Pääsemme vierailemaan kaikil-
la Tampereen yläkouluilla ja kerto-
maan seksuaalisuuden ja sukupuol-
ten moninaisuudesta todella fiksuil-
le ja asiasta kiinnostuneille nuorille. 
Vaikka kurkkuni oli kovilla kaikesta 
puhumisesta ja kiertueväsymys pääsi 
välillä yllättämään, toivon, että Sepäse 

vakiintuu jokavuotiseksi tapahtumak-
si”, Susilinna sanoo.

Työpajoja oli kevään kuluessa eri 
yläkouluilla lähes 180. Koulutusru-
peama oli iso ponnistus Pirkanmaan 
Setalle, mutta sekä oppilaiden että 
opettajien antama palaute oli hyvää 
ja rastien pitäjät saivat tärkeää tietoa 
nuorten tiedoista ja ajatuksista.

”Meidän rastimme on saanut eri-
tyisen paljon kiitosta. Sitä pidetään 
mielenkiintoisena ja avartavana”, Su-
silinna kertoo.

Yhdistys on tyytyväinen siitä, että 
sitä on pyydetty mukaan näin isoon 
yhteistyöhankkeeseen, jossa sen on 

mahdollista tavoittaa joka vuosi ko-
ko yksittäinen ikäluokka Tampereel-
la. Vastaava malli otetaan toivottavas-
ti käyttöön ympäri Suomen, sillä sys-
temaattinen toiminta on huomatta-
vasti tehokkaampaa kuin yksittäiset, 
erikseen järjestettävät kouluvierailut. 
Sepäse on ehdolla THL:n Hyvä käy-
täntö -palkinnon saajaksi.

Teemapäivän suunnittelijoina ja 
toteuttajina olivat kaupungin eri toi-
mijat, Tampereen ammattikorkea-
koulu, Tampereen yliopiston lääketie-
teen opiskelijat, Ehyt ry, Pirkanmaan 
Seta/Sinuiksi, SPR, Tampereen Tyttö-
jen Talo ja Setlementti Naapuri. F

Kasiluokkalaiset 
moninaisuuden 
äärellä
Työpaja itsemäärittelystä, omista 
rajoista, seksuaalisuudesta ja 
sukupuoli-identiteetistä tavoitti  
kaikki Tampereen kasiluokkalaiset.

Samuel Susilinna on elementissään voidessaan  
johdatella 8-luokkalaisia ihmisten moninaisuuden äärelle.
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Keväällä julkaistiin laaja kirjalli-
suustieteellinen tutkimus Mirk-

ka Rekolan runoudesta. Katja Seutu 
esitteli tutkimustaan Tyhjä pöytä on 
tilattu helmikuussa pirkkalaiskirjaili-
joiden Roosalupin tilaisuudessa Tam-
pereella. 

”Minua kiinnosti tutkia isoa tee-
maa, joka kulkee läpi Mirkka Reko-
lan tuotannon. Ydinpoetiikka muo-
dostui jo 1960–1970-luvuilla ja ko-
kosin sen tyhjyyden tutkimuksen al-
le”, Katja Seutu kertoo.

Tyhjä pöytä on tilattu viittaa ohei-
seen Rekolan runoon. Siinä tiivistyy 

Katja Seudun mielestä Rekolan runo-
uden ydinteema.

”Runossa puhutaan vuodenaiko-
jen ulkopuolelle joutumisesta. Se on 
kokemuksellinen tila, jossa ihminen 
menettää subjektiivisuuden koke-
muksensa – kyse on myönteisellä ta-
valla tyhjyydestä, avoimuudesta, jos-
sa synnytään joka päivä uudestaan.”

Seutu tutkii Rekolan runouden 
mys tistä puolta. Teksteissä kietoutu-
vat yhteen arjen konkreettiset havain-
not ja pyhä, yliluonnollinen. Rekolal-
le olivat tuttuja niin kristilliset kuin 
buddhalaisetkin tekstit, mutta teks-

teihin hän ammensi kaikesta koke-
mastaan.

”Rekolalle runous oli koko maail-
ma. Hän kirjoitti kokemuksellisia ru-
noja antaen niiden rakentua, ja hän 
myös eli runoja todeksi. Tämä saa ai-

Teksti HEIDI HÖLSÖMÄKI  F  Kuvat LAURA VESA

 Tutkimuskohteena ystävän runous

Mirkka Rekola (1931 – 2014)
Tamperelaissyntyinen Mirkka Rekola kävi koulunsa Tampereella, mutta 
muutti 1950-luvulla Helsinkiin. Vuodesta 1966 alkaen eli lähes koko 
elämänsä hän asui Huvilakadulla.
Rekola on kirjoittanut yli 20 itsenäistä teosta ja häneltä on julkaistu useita 
kokoomateoksia. Osassa runokirjoista on kuvitus. Esimerkiksi Maskuissa 
on pieniä hykerryttäviä proosarunoja sekä Rekolan piirtämiä kuvia.
Tunnustettu ja arvostettu nykyrunoilija, joka on palkittu lukuisilla 
kirjallisuuspalkinnoilla.

Katja Seutu, 43
Syntynyt Hämeenlinnassa, asuu Helsingissä.
Filosofian tohtori kotimaisessa kirjallisuudessa 2009. Helsingin yliopiston 
kotimaisen kirjallisuuden dosentti elokuusta 2015 alkaen.
Tuore tieteellinen julkaisu: ”Tyhjä pöytä on tilattu: Mirkka Rekolan 
runouden poetiikan äärellä” (200 sivua, WSOY 2016).
Vuonna 2014 perustetun Mirkka Rekola -seuran perustajajäsen, 
ensimmäinen sihteeri-rahastonhoitaja ja nykyinen puheenjohtaja. 
Rekolan tekijänoikeuksien haltija vuodesta 2014 alkaen.

Mirkka Rekolan maailmassa  
synnytään joka päivä uudestaan.

KUVA LAURA ARVELA



Istuvat samassa pöydässä
            vuodenajat
ympäriinsä, ja nyt taas,
nyt taas ne alkavat riidellä perinnönjaosta,
joka on tehty ajat sitten.
      Turha niille on sanoa,
menkää säälliseen aikaan siitä,
vuosi ei seuraa vuotta, tyhjä pöytä on tilattu.
Eivät ne mene,
           ne vaihtavat lautasta,
ne puhuvat toistensa suuhun.
  
 (Kohtaamispaikka vuosi)
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kaan sen, että lukijat kokevat runot lä-
heisiksi ja tärkeiksi, ne siirtyvät luki-
jaan.”

Mirkka Rekola loi ensimmäisenä 
Suomessa sarjallisen aforismin tyyli-
lajin. Aforistisia runoja voi lukea se-
kä itsenäisinä runoina että osana suu-
rempaa kokonaisuutta: sivuittain, kir-
jana ja avaimina koko tuotantoon. 

”Esitän, että aforistiset runot ovat 
kuin käsikirjoja. Ne avaavat koko hä-
nen tuotantonsa poetiikkaa. Niin toi-
mivat myös hänen esseensä”, Katja 
Seutu sanoo.

Sattumaa ei ole
Katja Seudulla oli tutkijana harvinai-
nen mahdollisuus syventyä henkisen 
opettajansa ja ystävänsä tuotantoon. 
Seutu tutustui Mirkka Rekolaan jo 
19-vuotiaana, kun tämä opetti itsel-

leen poikkeuksellisesti runoutta Ori-
veden opiston kurssilaisille. 

”Hän on vaikuttanut siihen, miten 
luen runoja ja mitä arvostan.” 

Ystävyys jatkui ja syveni aina Re-
kolan elämän loppuun saakka. Seu-
tu hoiti häntä viimeiset vuodet ja toi-
mii nyt aktiivisesti Rekola-seuran hal-
lituksessa. Katja Seudun mielestä hä-
nen elämänsä ja Rekolan runouden 
suhteessa mikään ei ole sattumaa.

”Elämä on tukenut esimerkiksi tä-

täkin tutkimusprosessia hyvin konk-
reettisesti. Mirkka ehti lukea kaikki 
muut paitsi kolmannen ja seitsemän-
nen luvun. Kun kirjoitin seitsemät-
tä lukua kuolemasta tyhjyyden tila-
na, olin juuri kohdannut hänen kuo-
lemansa”, Seutu kertoo. 

On epätavallista, että tutkija tekee 
tutkimusta tutusta runoilijasta. 

”Tässä on enemmän pelissä kuin 
yleensä tutkimuksissa. Parempaan 
en pysty, ja tämän jälkeen muut tut-

Mirkka Rekola -seura
Tarkoituksena on vaalia ja tehdä tunnetuksi kirjailija Mirkka Rekolan 
elämäntyötä sekä toimia Mirkan ja hänen tuotantonsa ystävien 
yhdyssiteenä. On järjestänyt mm. runokävelyjä ja julkaisutilaisuuksia, 
postituslista ja Facebook-ryhmä. Noin 150 jäsentä, jäsenmaksu  
10 euroa. Suomen aforismiyhdistys valitsee vuonna 2017  
Mirkka Rekola -palkinnon saajan.
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kimukset tuntuvat luultavasti leipä-
työltä.”

Lohtua kielletyille tunteille
Mirkka Rekolan 1970-luvun runout-
ta leimaa kaukaisen rakkauden tema-
tiikka. Mys tiikan ja aforismien lisäk-
si Katja Seudun tutkimuksen kohtee-
na olikin Rekolan runouden emotio-
naalisuus. Se, milloin ja miten tunteet 
näky vät. Runot ovat ajattomuudes-
saan yhä ajankohtaisia.

”Esimerkiksi 1972 ilmestynyt Minä 
rakastan sinua, minä sanon sen kaikil-
le -teos ilmaisee rakkautta sekä avoi-
mesti että peittäen, mi kä johtuu osit-
tain aikakauden kult tuu risesta viite-
kehyksestä. Homoushan oli vuoteen 
1971 asti rikos”, Seutu sanoo. 

Kustantaja valitsi teokselle sen 
myyvän nimen. Seutu kertoo, että Re-

kola olisi halunnut teokselle nimeksi 
Vuodenaikojen ulkopuolella, joka oli-
si kiinnittänyt huomion teoksessa kä-
siteltävään tyhjyyden tematiikkaan. 
Rekola koki vieraaksi homouden tyr-
kyttämisen, sillä hänelle tärkeintä oli 
runojen taiteellisesti korkea taso ja il-
maisun kokemuksellisuus.  

”70-luvun teokset ovat kuitenkin 
rakkausrunojen ydintä ja ne voi lukea 
homoseksuaalisen tunteen ilmaisuik-
si. Kaikki, jotka haluavat, löytävät ja 
saavat niistä lohdutusta.”  

Elämäkerta odottaa kirjoittajaa
Mirkka Rekolan pitkäaikainen rak-
kaussuhde Mirjam Polkusen kanssa 
muuttui aikanaan ystävyydeksi. Nai-
set asuivat lähekkäin, olivat päivittäin 
tekemisissä ja auttoivat toisiaan aina 
Polkusen sairastumiseen saakka. Pol-

kusen muistisairaus merkitsi lopulta 
luopumista tärkeästä ihmisestä. Tä-
tä Rekola käsittelee kauniisti ja kirk-
kaasti viimeiseksi jääneessä runokir-
jassaan Kuulen taas äänesi (2011).

”Mirjamin sairastuttua ja kuoltua 
vuonna 2010 Mirkka menetti puhe-
kumppanin ja monella tavalla lähei-
sen ihmisen.” 

Rekola sai Seudun mielestä elää 
hyvän elämän.

”Hän julkaisi paljon ja eli valoisia 
aikoja, vanhaksi asti. Hän olisi täyttä-
nyt 83 sinä vuonna kuin kuoli.”

Mirkka Rekolan elämäkerta on 
kirjoittamatta. Katja Seutu haluai-
si ehkä vielä joskus kirjoittaa sellai-
sen Rekolan runojen lukijoiden koke-
muksista.

”Nyt on hyvä tehdä jotain muuta. 
Ehkä palaan tähän myöhemmin.”F 

MUUTTO, lyhytelokuva
Ohjaus Maija Hirvonen, Suomi 2016 / 19 min. 
 
Runoilija Mirkka Rekola on runoilija ja aforistikko,  
joka on asunut pienessä Ullanlinnan ullakkoasunnossa 
50 vuotta.  Nyt on tullut aika muuttaa pois, sillä  
pitkän sairastelun myötä liikkuminen on käynyt  
liian vaikeaksi ja asuntoon jää loukkuun. Muutto  
on runollinen dokumenttielokuva lähtövalmisteluista  
ja pakkaamisesta. Se on myös jonkinlainen  
tilinpäätös eräästä eletystä elämästä.
Käsikirjoitus, ohjaus Maija Hirvonen 
Kuvaus Maria Mononen 
Leikkaus Maija Hirvonen, Tuuli Alanärä 
Äänisuunnittelu Helsingin Elokuvaäänitys Oy 
Tuotanto Elli Toivoniemi / Tuffi Films

”Aine on muistia, me ollaan muistista, 
sanotaan nyt sitten vaikka luojan”
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Olen 39-vuotias kolmen lapsen 
äiti ja eronnut heteroavioliitos-

ta vuosi sitten. Olen aina tukenut sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
asiaa ja kokenut sen tärkeäksi. Mie-
leeni ei koskaan juolahtanut, että asia 
voisi koskettaa minua henkilökoh-
taisesti, ennen kuin olin täyttänyt 35 
vuotta. 

Kaikki tapahtui oikeastaan sala-
maniskun tavoin, kun näin tv-ruu-
dussa avoimesti lesbon julkkiksen ja 
tajusin tuntevani häneen suunnaton-
ta vetoa. Muistan tuon hetken ikäni. 
Hämmennyin, aloin tutkia asiaa ja ih-
mettelin, mistä oli kyse.

Tuntui kuin silmäni olisivat avau-
tuneet, ja näin yhtäkkiä elämän ja ih-
miset uusissa väreissä. Asiasta tuli 
niin merkittävä, että se täytti mieleni 
pitkäksi aikaa ja työtkin kärsivät.

Tuntui, että elämäni oli mullistu-
massa, ja hain netistä vertaistukea, 
mutta tuntui kuin Suomessa ei olisi 
ollut montakaan muuta samassa ti-
lanteessa. 

”Olin kuin pahainen teini”
En voinut ymmärtää, miten itsen-
sä aina heteroksi olettanut aikuinen 
nainen voisi yhtäkkiä ”muuttua” näin. 

Olin kuin pahainen teini, riemuissani 
ja kauhuissani yhtä aikaa.  Näin iha-
nia naisia kaikkialla, flirttailin ja tun-
sin ryhtini suoristuvan uuden itsetun-
temuksen voimasta.

Ajattelin asioita hieman taaksepäin 
ja aloin ymmärtää. Olinhan minä nai-
siin kiinnittänyt huomiota aiemmin-
kin, mutta en ollut tunnistanut, mis-
tä oli kyse. En nuorena seurustellut, 
koska en osannut suhtautua poikiin 
oikein mitenkään. Päädyin lähes 20 
vuoden yhteiseloon 19-vuotiaana ta-
paamani ensimmäisen poikaystäväni 
kanssa. Hänen kanssaan elämä oli ta-
saisen mukavaa, mutta kovin suures-
ta vetovoimasta ei voinut välillämme 
puhua. Meillä oli lämpöä ja molem-
minpuolista ymmärrystä, mikä olisi 
saattanut riittääkin, ellei elämä olisi 
päättänyt kohdallani toisin.

Lopulta sisäinen myllerrykseni 
kasvoi sellaisiin mittoihin, että ker-
roin miehelleni olevani biseksuaali. 
Hän sanoi tienneensä sen aina, mikä 
yllätti minut, koska itse en ollut tien-
nyt. Myöhemmin alkoi entistä vah-
vemmin tuntua siltä, että mielenkiin-
toni kohdistui vain naisiin. Oli kulu-
nut kaksi vuotta ensimmäisestä he-
räämisestäni, ja olin jo tulenpalavasti 

”TÄSTÄKÖ KAIKKI PUHUVAT” 

KOKEMUKSIA KAAPISTA TÄMÄKIN JUTTU ON  SINUIKSI-TIETOPANKISSA

ihastunut vanhaan tuttavaani, joka oli 
sattumalta palannut elämääni. 

Sisäinen pakko ajaa 
kohti totuutta
Ennen tätä ihastumista kuvittelin, et-
tä minkään ei tarvitsisi muuttua. Voi-
sin jatkaa elämääni uutta itsetunte-
musta rikkaampana. Kaikki pysyisi 
edelleen tuttuna ja turvallisena. Sil-
loin en vielä ymmärtänyt, kuinka pe-
rustavanlaatuisesta asiasta oli kyse. 

En saanut rauhaa päivin enkä öin, 
kun sisäinen pakko ajoi minua koh-
ti totuuttani. Naiset, joista minul-
la ei ollut mitään tietoa tai kokemus-
ta, täyttivät ajatukseni. Kaipuu huu-
si niin kovaa ja vaativasti, että en voi-
nut enää ummistaa korviani. Ja lopul-
ta tuli tuo yksi nainen, jota ilman en 
voinut olla. 

Totesin, että vaikka en olisi kos-
kaan uskonut eroavani, minulla ei oli-
si muuta vaihtoehtoa. Ero ja sitä edel-
tävä aika olivat raskaat, mutta saim-
me lopulta asiat järjestettyä parhain 
päin.

Rakkautta, halua, ikävää ja surua
Ajattelen itse niin, että pystyin anta-
maan heräämiselleni tilaa, kun kaik-

Tuntui kuin silmäni olisivat avautuneet, ja näin 

yhtäkkiä elämän ja ihmiset uusissa väreissä.
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ki lapseni olivat kasvaneet pikkulap-
sivuosista ohi. Tuli tilaisuus, pakko-
kin, miettiä, kuka minä pohjimmilta-
ni olen. 

Lapseni eivät vielä tiedä äitinsä 
uudesta identiteetistä ja rakkaudesta, 
mutta muuten olen kertonut asiasta 
läheisilleni ja saanut paljon ymmär-
tävää ja kannustavaa palautetta, mistä 
olen kiitollinen. Ikääntyvillä vanhem-
millani on selvästi vaikeuksia sulattaa 
asiaa, mutta hekin varmasti tokenevat 
aikanaan.

Naisystäväni kanssa olen saanut 
kokea sellaista tunteen paloa, jota 
en tiennyt olevan olemassakaan. Ko-
ko heräämiseni jälkeinen aika on ol-
lut täynnä ahaa-elämyksiä ja ”tästäkö 
kaikki puhuvat” -tunteita. Olen koke-
nut suurempaa rakkautta, suurempaa 
halua, suurempaa ikävää ja suurem-
paa suruakin kuin koko tähänastises-
sa elämässäni. 

Nyt pystyn jo ymmärtämään, että 
jokaisella vaiheella ja kokemuksella 
on oma paikkansa elämäni tarinassa. 
Olen onnellinen juuri näin. F

KIRJOITTAJA ON 
39-VUOTIAS 

”MYÖHÄISHERÄNNYT” NAINEN

2017 
Ensimmäiset Leimarit  
lauantaina 27.1.2017
Pirkanmaan pride -marssi  
10.6.2017

Lue lisää 
www.pirkanmaanseta.fi
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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.

KIITOS TUESTA!
Kiitos, että haluat tukea Pirkanmaan Setan tekemää 
työtä maksamalla jäsenmaksun. Huomaathan, 
että esimerkiksi tuki- ja neuvontapalvelumme ja 
vertaisryhmiin osallistuminen eivät edellytä jäsenyyttä. 
Jäsenmaksulla tuet mm. vertaisryhmiemme toimintaa, 
koulutuksia ja yhdenvertaisuustapahtumien 
järjestämistä.

www.pirkanmaanseta.fi

PIRKANMAAN SETAN JÄSENEDUT
< Alennus Pirkanmaan Setan tapahtumista (mm. 

Leimarit,  nuorten Halloween-bileet ja Talvikin 
tanssit). Ahkera bilettäjä saa jäsenmaksunsa miltei 
takaisin Leimareiden jäsenalennuksista.

< Sesam-jäsenlehti verkkolehtenä tai kotiin 
postitettuna

< Äänioikeus jäsenkokouksissa  
(esim. kevät- ja syyskokous)

< Alennettu sisäänpääsymaksu  
Setan jäsenjärjestöjen tapahtumiin

< Ravintola Mixei tarjoaa sisäänpääsyn normi-iltoina 
hintaan 3 euroa SETA:n jäsenkortilla

< Beauty Putiikki Tampereella tarjoaa  
15 % alennuksen vahauksista

< House of Simone antaa 15 % alennusta 
normaalihintaisista tuotteista

< Kallas Tattoo  -5 % tatuoinneista
< Parturikampaamo Estradi tarjoaa täällä 

näkyvät alennukset
< Kauneuskeidas TUYA Beautybar tarjoaa  10 % 

alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteista 
ja palveluista.

< Kalevan Kello antaa 20 % alennuksen kaikista 
normaalihintaisista tuotteista (poislukien työt, 
tarjoukset ja vintagetuotteet).

< Ravintola Kahvilla tarjoaa 10 % alennuksen  
ruoka-annoksista sekä ”opiskelija”hinnat  
isoihin hanajuomiin

< Red Lights Aikuisten tavaratalo tarjoaa alennusta 
perushintaisista tuotteista 10 %

Jos tiedät yrityksiä,  
jotka haluaisivat  
tarjota jäsenetuja  
Pirkanmaan Setan jäsenille,  
ota yhteyttä 
toiminnanjohtaja@
pirkanmaanseta.fi
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Jarno Rekonius kuvaa lehteämme varten:  
LENTSUN JA HANNELEN KIHLAJAISKUVA.
He elävät vastuullisessa monisuhteessa, vetävät ryhmiä  
ja ovat mukana Pirkanmaan setan hallituksessa.
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On helppoa tukea nuorta, jolla on 
taistelutahtoa, kapinahenkeä. 

Nuorelle, jonka asenne on ”vanhem-
pien asenteet on typeriä ja heti kun 
pääsen täältä pois aloitan oman elä-
mäni” on helppo sanoa ”no niin hy-
vä, kyllä sä jaksat ja pystyt sitten ra-
kentamaan oman elämäsi juuri itsesi 
näköiseksi”.

Mutta miten voit auttaa nuorta, jo-
ka on vakuuttunut olevansa itse vialli-
nen ja jonka suurin halu on pitää ”vi-
ka” poissa vanhempien tietoisuudes-
ta ja olla tuottamatta vanhemmille 
häpeää. Tällainen nuori ei näe kotoa 
muuttamista ja oman elämän raken-
tamista pakotienä ahdistuksestaan, 
koska ahdistusta tuottava ”vika” on 
edelleen olemassa.

Ensimmäiseen Sinuiksi-nuorten 
chatiin osallistui nuori, joka ei aluk-
si puhunut mitään. Lopulta hän sanoi 
vain ”mä varmaan nyt lähden kun 
en osaa sanoa mitään” jolloin ava-
sin hänelle yksityiskeskustelun. Tästä 
eteenpäin hän tuli jokaiseen chatiin, 
ei halunnut puhua yleisessä chatissa 
vaan jutteli minun kanssani yksityi-
sesti. Hänen oli hankala puhua asiois-
taan, toisteli vain, kuinka ”en mä tie-
dä mitä sanoa”, ”en mä osaa sanoa mi-
tään”. Pienistä tiedonmurusista hänel-
tä sai kuitenkin tiedon, että kyseessä 
on nuori ihminen, jonka vanhemmat 

ovat voimakkaan homovastaisia ei-
vätkä tiedä tämän homoudesta, ja jol-
la ei ole ketään kenelle puhua asiasta.

”Miksi sä autat mua?”
Yritin ohjata häntä puhumaan ter-
veydenhoitajalle, psykologille, tera-
peutille, vertaistukipalveluiden ko-
keneemmille auttajille, mutta kaikki 
nämä olivat hänelle ylitsepääsemät-
tömän vaikeita asioita. ”En mä tiedä 

mitä sanoa”, ”en mä halua puhua sille”. 
Jokin hänet kuitenkin sai palaamaan 
aina chatiin, vaikkei paljoa asiaa tul-
lutkaan puhuttua. Yritin ylläpitää ai-
na jonkinlaista kevyttäkin keskuste-
lua, koska arvelin hänen tulevan, kos-
ka kaipasi kanavaa olla yhteydessä 
jonkun kanssa, joka tietää hänen sek-
suaalisuudestaan.

Sitten oli pari chat-kertaa, joihin 
hän ei tullut. Hän kuitenkin palasi. 

Yksikin 
on liikaa

Hän oli ollut sairaalassa yritettyään it-
semurhaa. Tällöin ehdotin, josko hän 
lähettäisi minulle sähköpostia cha-
tin sijasta, jos olisi helpompaa kirjoit-
taa ajatuksia sinne sähköpostiin, jotta 
hän saisi tehtyä sen juuri silloin kun 
tuntuu. Tämä olikin läpimurto, ai-
nakin hetkellisesti. Hänen oli paljon 
helpompaa kirjoittaa sähköpostia, ja 
viestittelimmekin usein.

Tilanne kotona kävi kuitenkin jat-

kuvasti ahdistavammaksi. Nuori ker-
toi heräävänsä usein painajaisiin hel-
vetin liekeistä. Tilanne ei voinut pa-
rantua, koska perheellä ei ollut aa-
vistustakaan, mistä nuoren itsetuhoi-
suus kumpusi. Nuori ei tietenkään 
kertonut, koska hänelle tärkeintä oli, 
etteivät vanhemmat ja muu perhe pi-
dä häntä ”ällöttävänä”. 

Eräänä viikonloppuna selvitin hä-
nelle lähimmän turvakodin, ja turva-

Aina tarjottu apu ei riitä tai tavoita ahtaalla olevaa nuorta.

”Ehkä on hassua, että mä ajattelen 
olevani viallinen, kun en mä 
sustakaan ajattele että sä oot”
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kotia varoitettiin, että tällainen nuori 
saattaisi olla tulossa heille. Nuori oli 
jo melkein lähdössä, mutta sitten tuli 
stoppi – nuorempi sisarus oli sairaa-
na ja tarvitsi häntä. Nuori oli vastuun-
tuntoinen, huolehtiva, pärjääjä.

Ahdistus kasvaa
Loppua kohden ahdistus kasvoi, ja 
nuori kirjoitti yrittäneensä itsemur-
haa uudelleen ja uudelleen. Siltikään 
hän ei suostunut kenellekään hoito-
henkilökunnasta puhumaan, ehkäpä 
siinä pelossa, että jotenkin viesti kan-
tautuisi perheelle ja hän ”paljastuisi”. 
Yritin sanoa, etteivät he osaa auttaa, 
ellei hän kerro.

”Miksi sä autat mua?”, ”Anteeks et-
tä mä oon häirinny sua liikaa”, ”Mä 
oon viallinen, hullu” toistui viesteissä, 
vaikka välillä oli toiveikkaitakin het-
kiä. ”Ehkä on hassua, että mä ajatte-
len olevani viallinen, kun en mä sus-
takaan ajattele että sä oot” oli kirkkain 
hetki viestihistoriassamme. 

Hän oli pärjääjä, jolle sai jatkuvas-
ti vakuuttaa, että nyt saa puhua aja-
tuksista ja tunteista ihan rehellisesti, 
nyt saa myöntää tarvitsevansa apua ja 
apua myös saa.

Poissa
Viestit loppuivat. Sain hänen ystäväl-
tään tiedon, että hän on poissa. Nuori, 
huolehtiva, vastuuntuntoinen ihmi-
nen on poissa tästä maailmasta siksi, 
että aikuiset antoivat hänen ymmär-
tää olevansa vääränlainen.

Haluaisin huutaa, raivota, ravistel-
la kaikkia niitä, jotka paasaavat julki-
suudessa, kuinka homot ovat iljettä-
viä, vähempiarvoisia, epänormaale-
ja. He eivät varmaankaan tule ajatel-
leeksi, että nämä herkimmässä iäs-
sään olevat lapset ja nuoret kuulevat 

Valtakunnallinen tuki- ja neu-
vontapalvelu Sinuiksi järjes-

tää chat-vertaisryhmiä, jotta jo-
kaisella sateenkaarevalla suoma-
laisella on mahdollisuus saada li-
ve-vertaistukea kotipaikastaan 
riip pumatta. Vuoden aikana pi-
det tyihin chatteihin on osallistu-
nut yli kaksisataa ihmistä. 

Chattien tavoitteena on aut-
taa ihmisiä tulemaan sinuiksi sek-
suaalisen suuntautumisensa ja su-
kupuoli-identiteettinsä kanssa. 

Raha-automaattiyhdistyksen
(RAY/STEA) rahoitusta on haettu 
vuodelle 2017.

Keskusteluryhmiä 
eri teemoista
Sateenkaarevia chat-ryhmiä on 
tällä hetkellä viisi: sateenkaari-
nuorten chat-keskustelu, hengel-

linen keskustelu, transihmisten ja 
sukupuoltaan pohtivien keskuste-
lu, sateenkaariseniorien keskus-
telu sekä seksuaalivähemmistö-
jen keskustelu. Jatkossa on mah-
dollista lisätä ryhmiä eri teemois-
ta. Chattejä vetävät Sinuiksi-pal-
velun kouluttamat vertaisohjaajat.

Liveryhmiin osallistuminen 
on helppoa. Voit kirjautua Tuki-
netiin omalla anonyymillä käyt-
täjätunnuksella, kun olet täyttänyt 
lyhyen rekisteröitymislomakkeen. 
Saat käyttäjätunnuksen heti käyt-
töösi lähetettyäsi lomakkeen. F

Tukinettiin rekisteröityminen:  
https://www.tukinet.net/
rekisteroityminen.tmpl 
Tukinet-liveryhmät:  
https://www.tukinet.net/liveryhma/
liveryhma_ajat.tmpl

Sinuiksi-chat on
tavoittanut jo yli 200

heidän sanansa kaikista tarkimmin, 
ja pahimmassa tapauksessa muodos-
tavat niiden pohjalta minäkuvansa. 
Toivon, että joku heistä lukisi tämän, 
ja tulee ajatelleeksi. Näiden asentei-

den vuoksi nuori ihminen ei ole 
enää. Ole kiltti, ja ajattele. F

KIRJOITTAJA ON  
SINUIKSI-VERTAINEN

Sinuiksi-hankkeen vapaaehtoiset saavat työnohjausta jaksaakseen
tehdä tärkeää työtään. Turvallisen ulostulon oppaasta saa tietoa siitä, 
miten omaa lähimmäistään tai asiakastaan voi tukea.  Tärkeintä on saada 
kuulla, että hän on hyvä juuri omana itsenään.

s



Valtakunnallisessa Sinuiksi-tuki- ja neuvontapalvelussa 
pääset keskustelemaan seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöön tai heidän läheisiinsä kuuluvan 
vertaisen kanssa. 

Sinuiksi-vertaisvälitys
Haluatko jutella luottamuksellisesti  
sateenkaarivertaisen kanssa?

Oheisessa listassa on eri-ikäisistä ja -taustaisista puhe-
linvertaisistamme mukana muun muassa aseksuaali, 
panseksuaali, transvestiitti, muunsukupuoli nen, lesbo, 
homo, bi, sateenkaarinuoren vanhempi, trans  feminiini, 
transmaskuliini sekä sateenkaarihenkilöitä, jotka voivat 
keskustella hengellisyydestä, mielen ter veydestä tai päih-
detaustasta omien kokemustensa pohjalta.

Puhelinvertaisemme ovat luotettavia vapaaehtoisia, 
joilla on vaitiolovelvollisuus. Vertainen on kanssaihmi-

nen, joka on kokenut tai on läpikäynyt jotain samanta-
paista omassa elämässään.

Halutessasi jutella vertaisen kanssa toimi seuraavas-
ti: Varaa puhelinaika toivomasi vertaisen kanssa Sinuik-
si-palvelun numerosta 044 300 2355 maanantai- ja tors-
tai-iltaisin klo 19 – 21 tai arkipäivisin klo 10 – 15 nume-
rosta 040 5107 488. Voit myös lähettää numeroihin teks-
tiviestin tai sähköpostia osoitteeseen: neuvontapalvelu@
sinuiksi.fi F

Jompe:
”Parinkympin pykälän ohittanut nuo-
ri homomies. Olen elänyt jo useam-
man vuoden vakavassa parisuhteessa. 
Koen vahvasti kuuluvani homo-loke-
roon ja minulle se tuo tietynlaista tur-
vaa ja varmuutta. Keskustelen mielel-
läni ulostuloon, homoseksuaalisuu-
teen ja sen alakulttuureihin liittyvistä 
aiheista sekä kiusaamiskokemuksista 
ja mielenterveysasioista.”

Karoliina:
”Olen 71-vuotias transvestiittimies. 
Tulin kaapista vasta 3 – 4 vuotta sitten. 
Ikääntyminen on tärkeä aihe. Uskon 
ymmärtäväni myös nuoria, olenhan 
ihmetellyt itseäni murrosiästä alkaen.”

Laura: 
”Hei. Olen 37-vuotias nainen Si-
sä-Suomesta. Olen seksuaalisel-
ta suuntautumiseltani aseksuaali 
ja annan mielelläni vertaistukea 
aseksuaalisuuteen ja aromantti-
suuteen liittyvissä aiheissa, ku-
ten yhteiskunnan ja läheisten ai-
heuttamista paineista ja oikeu-
desta olla oma itsensä. Keskus-
telen mielelläni myös vetovoi-
man ja tunteiden kohdentumi-
sesta eri sukupuolen ihmisiin, ja 
sen tuomista haasteista määri-
tellä omaa suuntautumista.”

Mari:
”Olen 48-vuotias nuoren aikuisen ho-
momiehen äiti. Olen aina pitänyt it-
seäni hyvinkin avarakatseisena, mutta 
kuitenkin poikani homous herätti ai-
koinaan minussakin monenlaisia tun-
teita ja ajatuksia. Nykyään olen asian 
kanssa sinut ja koen, että oma maail-
mankuvani on entisestään avartunut. 
Minulle voit soitella, jos sinua mieti-
tyttävät lapsesi seksuaalisen suuntau-
tumisen mukanaan tuomat tunteet 
suhteessa äitiyteen, parisuhteeseen, 
lapsen sisaruksiin tai ympäristön re-
aktioihin. Kuljen mielelläni rinnallasi 
kappaleen matkaa jakaen kokemuksia 
ja ajatuksia.”

Sinuiksi-puhelinvertaisina toimivien vapaaehtoisten kuvaukset:



Moppe: 
”Heippa! Olen kohta viiskymppi-
nen nainen. Minun kanssani voi 
keskustella suomeksi ja ruotsiksi 
hengellisyydestä ja seksuaalisuu-
desta, lastenkasvatuksesta ihan 
raskauksista, synnyttämisestä ja 
imettämisestä teinikriiseihin ja 
tyhjän pesän aiheisiin asti, bi-
seksuaalisuudesta, parisuhdevai-
keuksista, kirkoista, uskonnoista, 
pakanuudesta ja bdsm-aiheista. 
Olen opiskellut seksuaalineuvon-
taa, opiskelen teologiaa. Ihmis-
ten kaikenkarvaiset halut, unel-
mat ja mieltymykset liittyen sekä 
uskoon että seksiin ovat tuttuja 
asioita. Oikeus mielen ja ruumiin 
mielihyvään ja terveyteen ovat 
minulle ensisijaista. Puhelinver-
taisena kuuntelen ja tuen.”

Lauri: 
”Olen keski-ikäinen mies, ja mää-
rittelen itseni biseksuaaliksi. Kes-
kustelen mielelläni myös hengel-
lisistä kysymyksistä, sillä omaan 
ulostulooni vaikutti keskeisesti 
uskonnollinen taustani.”

Raimo: 
”Olen 64-vuotias mies. Minulla 
on kokemusta erilaisista mielen-
terveyteen liittyvistä kysymyksis-
tä. Olen tehnyt työtä vertaistuki-
henkilönä mielenterveysasioissa 
nyt kahdeksan vuotta. Keskuste-
len mielelläni parisuhdeasioista 
oman pitkän kokemuksen poh-
jalta. Samoin minulle ovat tuttuja 
omaan seksuaaliseen identiteet-
tiin liittyvät vaiheet ja kysymyk-
set, ja myös sm, leatherman ja 
porno (oman kokemuksen poh-
jalta). Seksuaalihyvinvointiin ja 
ikääntymiseen liittyvät asiat ovat 
minulle omakohtaisesti tuttuja.”

Pirjo 40 v 
”Keskustelen mielelläni vanhempien 
kanssa, joilla on sateenkaarilapsi/-nuo-
ri. Oma nuoreni on transpoika, jonka 
kanssa olemme luoneet uutta ja toisen-
laista, mutta yhteistä tarinaamme koh-
ta neljän vuoden ajan. Hän aloitti tran-
sprosessin ollessaan yläasteella, olimme 
aavistaneet hänen tilanteensa jo noin 10 
vuoden ajan. Meille asia toi tullessaan 
monia erilaisia tunteita. Tärkeintä on ol-
lut nähdä, että omat huolet ja pelot eivät 
ole käyneet toteen ja elämä kantaa nuor-
ta hyvin. Keskustelen mielelläni myös ai-
heesta, josta ei juurikaan puhuta. Puoli-
soni tuli kaapista ulos 4 avioliittovuoden 
jälkeen ja olemme nyt avioeron jälkeen 
olleet 15 vuotta parhaat ystävät. Itselle-
ni asia oli yllättävä. Alkuhämmennyk-
sen jälkeen löysimme yhteisen tavan jat-
kaa eteenpäin vanhempina lapsillemme 
parisuhteen kariutumisesta huolimatta – 
ilman katkeruutta tai syyllistämistä.

Umma:  
”Hei. Olen 61-vuotias lesbo. Olen raitis-
tunut alkoholisti ja annan mielelläni ver-
taistukea tähän liittyvissä kysymyksissä. 
Oma kaapista ulostuloni ja oman iden-
titeetin löytyminen olivat tärkeitä uuden 
päihteettömän elämän alkamiseksi. Us-
konto ja hengellisyys merkitsevät minul-
le myös paljon, joten keskustelen mielel-
läni myös niistä. Mielenterveysongelmat 
ovat myös lähellä sydäntäni.”

Tane: 
”Olen akateemisesti koulutettu homo. 
Opiskeluaikoina kaupungissa oli aikaa 
viettää vapaamuotoista elämää, mutta 
muutettuani pienelle paikalle, jouduin 
kiusatuksi ulostuloni myötä, josta seura-
si päihteillä helpoitettu elämä. Seurauk-
sena masennus ja ahdistus, jotka edel-
leenkin vaivaa.”

Roni: 
”Olen 33 vuotta vanha, cp-vammai-
nen, pyörätuolia käyttävä homo. Olen  
toiminut vertaisena pitkään muissa 
jär jestöissä.”

Sisu: 
”Olen panseksuaalinen, transtaustai-
nen mies ja tullut kaapista varmas-
ti 100 kertaa, eikä riitä. Olen kärsi-
nyt yksinäisyydestä, masennuksesta 
ja koulukiusaamisesta. Olen käynyt 
läpi transprosessin ja tutustunut mo-
niin erilaisiin vertaistuen muotoihin 
siinä samalla. Tällä hetkellä tutkiske-
len, millaista elämä on kaiken tämän 
jälkeen.”

Ville: 
”Olen 54-vuotias ja olen ollut avolii-
tossa 16 vuotta. Olen toiminut pit-
kään vertaisena ja mielenterveyden 
moniongelmaisuus on minulle tut-
tua. Keskustelen mielelläni perhees-
sä kohdatuista haasteista, kuten nar-
sismista ja alkoholismista. Keskuste-
len myös seksuaaliseen hyvinvoin-
tiin liittyvistä ongelmista oman koke-
muksen pohjalta.”

Vikke: 
”Olen muunsukupuolinen, kokemuk-
seni sukupuolesta on liikkuva. Voin 
eläytyä ”feminiinisiin” ja ”maskuliini-
siin” rooleihin, mutta en koe olevani 
mitään sukupuolta. En tarvitse kor-
jaavia hoitoja. Muunsukupuolisuus-
teeman lisäksi keskustelen mielelläni 
hengellisistä/kristillisistä kysymyk-
sistä, koska olen pitkään joutunut et-
simään paikkaani evankelis-luterilai-
sessa kirkossa muunsukupuolisena ja 
kohtaamaan kovat normipaineet. Toi-
von vertaisena pystyväni auttamaan 
myös ruumiillisuuteen ja muunsuku-
puoliseen seksuaalisuuteen liittyvissä 
asioissa.”



PIRKANMAAN SETAN 
VERTAIS- JA 
TOIMINTARYHMÄT 
Pirkanmaan Setassa toimii lukuisia vertais- ja 
toimintaryhmiä kaikenikäisille seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kuuluville.  
Ryhmiin voi tulla mukaan pitkin vuotta.  

Ryhmiämme tällä hetkellä:
Ø Assu – aseksuaalien ryhmä 
Ø Draamaryhmä Rantaperkiön nuorisotalolla
Ø Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä  
 yhteistyössä Taimi ry:n kanssa
Ø Ellun kanat – Tampereen Transvestiittiryhmä
Ø Hengellinen Malkus-ryhmä yhdessä 
 Malkus ry:n kanssa
Ø Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa 
Ø Miesten ryhmä 
Ø Vastuullinen monisuhderyhmä yhteistyössä  
Ø Polyamoria-yhdistyksen kanssa 
Ø More than the Rainbow: Englanninkielinen 
 kansainvälinen sateenkaariryhmä 
Ø Mummolaakso 
Ø Moninaisten nuorten ryhmä Tyttöjen tuvan  
 kanssa yhteistyössä
Ø Nuortenryhmä 
Ø Perjantain pulinatori 
Ø Pirkanmaan karhukopla – karhuryhmä Mixeissä
Ø Peliryhmä yhdessä Sekavan kanssa 
Ø Sählyryhmä yhdessä HOT:in kanssa
Ø Transkahvila ja -foorumi 
Ø Yhteistyössä Tampereen sateenkaariperheiden  
 kanssa: alkutaival, koululaisryhmä ja 
 sateenkaariperheiden pienten päiväryhmä 

Tarvittaessa käymme vaikka hakemassa sinut sovitusta paikasta, 
ettei kokoontumispaikan kynnys ole liian korkealla.
Ehdota myös uusia ryhmiä, etenkin, jos olisit kiinnostunut itse 
toimimaan ryhmänvetäjänä. Suunnitteilla on esimerkiksi ryhmä 
myöhäisheränneille. Lisätietoja: toiminnanjohtaja@pirkanmaanseta.fi

Ryhmien 
kuvaukset ja kalenterin 

löydät osoitteesta:  
www.pirkanmaanseta.fi

Starline / Freepik

Pirkanmaan Setan toimisto sijaitsee osoitteessa Kuninkaankatu 15 A T1, 33210 Tampere.  
Pääset paikalle huomaamattomasti. Tarkat tulo-ohjeet löydät verkkosivultamme.
Sinuiksi-palvelulla on lisäksi vertaisryhmät Hämeenlinnassa, Seinäjoella ja Sastamalassa. 
Tutustu myös verkkovertaisryhmiimme Tukinetissä.                         www.pirkanmaanseta.fi

Suosittu
Ellun kanat –
Tampereen 
Transvestiittiryhmä 
aloitti syksyllä 2016. 

Osallistujat voivat
ehostautua 
toimistolla 
ennen ryhmän
alkua.

Pirkanmaan Setan 
Nuortenryhmässä 
on edustettuna 
sateenkaaren 
koko kirjo.

Pirkanmaan Seta
Kuninkaankatu 

15 A T1
33210 Tampere


