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Tuija Vanamon  
kuvasi Mikko Väisänen.

PÄÄKIRJOITUS
MIKKO VÄISÄNEN

Pirkanmaan Setan ja 
Sinuiksi-palvelun toiminnanjohtaja

Siltoja rakentamassa 
yhteisössä ja yhteiskunnassa

Tämä 
Sesam-lehti on 
Pirkanmaan 
pride -erikois-
numero.  

Teimme laajan verkkokyselyn vuoden 2016 lopus-
sa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kaap-

pi-kokemuksista. Saimme yli 950 vastausta. Kaapin 
ovea raottivat koululaiset, aikuiset, eläkeläiset, jonkun 
vanhempi tai puoliso. Kysely oli hyvin utelias seksuaa-
lisen suuntautumisen, romanttisen suuntautumisen ja 
sukupuoli-identiteetin osalta. Vastauksissa näkyy it-
semäärittelyn tärkeys ja rikkaus. Aineistosta tehdään 
opinnäytteitä ja sitä hyödynnetään eri tutkimuksissa. 
Halusimme myös järjestää Pirkanmaan pridessa kes-
kustelutilaisuuden otsikolla Kelpaanko joukkoon” sil-
lä luulot, oletukset ja kokemukset mitätöinnistä olivat 
yleisiä niin niin kutsutun sateenkaariyhteisön sisällä 
kuin sen ulkopuolellakin.

Vastanneista lähes sata ei ollut kertonut itsestään 
kenellekään. Reilusti yli puolet koki, että ulostulo 
omille vanhemmille oli merkityksellisintä. Seuraavi-
na tulivat lähimmät ystävät ja sisarukset. Noin puolen 
kohdalla asia oli arvattu ennakkoon, mutta kolmas-
osalle läheisistä uskoutuminen oli tullut täytenä yllä-
tyksenä ja miltei yhtä moni oli tarvinnut tukea sula-
tellessaan uutista. 

Vastaavasti aivan liian moni on ajettu pois kotoaan, 
tullut fyysisesti pahoinpidellyksi tai julkisesti häväis-
tyksi uskouduttuaan omille rakkaimmilleen. Siten 
kaappi voi olla tarpeellinen turvapaikka. 

Aivan liian moni ei ole koskaan kuullut olevansa 
arvokas juuri sellaisena kuin on tai joksi on matkal-
la, tai että hänellä on kaikki syyt olla ylpeä itsestään, 
mutta myös oikeus rajata, kuka on hänen luottamuk-
sensa arvoinen. 

Unelmoin maailmasta, jossa ulostulo ei ole yksilön 
vastuulla, jossa yhteiskunta kaikilla tasoilla noudattai-
si yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja ja veisi maaliin 
muun muassa translain. Haave todentuisi myös sitä 
kautta, että kertoisimme lähimmillemme välittäväm-
me heistä sellaisina kuin he ovat, ehdoitta ja vailla ole-
tuksia – vain siksi, että he ovat. F

Kuva Karri Harj u
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Ilo, kiitollisuus ja huoli. Kolme pääl-
limmäistä tunnettani nyt, kun ta-

sa-arvoisen avioliittolain voimaantu-
losta on kulunut pari kuukautta. 

Tasa-arvoinen avioliittolaki on 
valtava harppaus kohti yhdenvertai-
sempaa tulevaisuutta. Tämä askel on 
välttämätön, vaikka avioliitto insti-
tuutiona ei innostaisikaan. Avioliit-
tolailla on paljon vaikutuksia siihen, 
kuinka yhdenvertaisia olemme lain 
edessä ja erilaisissa palveluissa. Toi-
saalta avioliiton avautuminen nimen-
omaan yhdenmukaistaa perhenor-
mia, jossa perheen muodostavat kak-
si avioliitossa olevaa ihmistä mah-
doll i sine lapsineen. 

Normien ulkopuolella eläminen 
antaa tilaa löytää oman tien. Se va-
pauttaa muodostaan suhteita ja per-
heitä tavoilla, joita ei ole tungettu yh-
teen muottiin. Tarvitsemme keskus-
telua muun muassa  vastuullisista 
monisuhteista ja muista tavoista luo-
da merkityksellisiä ihmissuhteita.

Tämä askel on siis käänteenteke-
vä, mutta ei suinkaan päätepiste. Us-
kon, että tasa-arvoinen avioliittola-
ki johtaa siihen, että yhä useampi voi 
olla avoimesti sitä, mitä on. Pelkää-
mättä hylkäämistä, kaltoinkohtelua 
tai syrjintää. Koen valtavaa iloa siitä, 
että tämä muutos tuo helpotusta tu-
hansien perheiden ja parien arkeen ja 

PUHEENJOHTAJALTA

JOHANNA REPO  
Pirkanmaan Setan 
puheenjohtaja 2017

Askel kohti 
yhdenvertaisempaa elämää

Annetaan huutomme kuulua
entistä kauemmas: 
Rakkaus on rakkatta!

rohkaisee vielä useampia luottamaan 
tulevaisuuteen.

Maaliskuun ensimmäisenä päivä-
nä järjestimme Työväenmuseo Wers-
taalla hääjuhlan, joka toi yhteen yli 
sata ihmistä juhlistamaan rakkaut-

myös kysymään itseltäni, onko avio-
liit  tolakitaistelun tuoksinassa muu 
yh  den vertaisuuden edistämi sek  si 
teh tävä työ kärsinyt? Vihapuhe ver-
kos sa, rasismi ja salonkikelpois tunut 
muu kalaisviha ja seksismi ovat läsnä 

ta ja yhdenvertaisuutta. Tunnen sy-
vää kiitollisuutta kaikkia niitä koh-
taan, jotka mahdollistivat tämän il-
lan kokemisen. Mikään tästä ei olisi 
ollut mahdollista ilman edellisten su-
kupolvien sitkeää työtä ja aivan lähi-
vuosien aktivismia, joka lopulta ki-
tey tyi kansalaisaloitteseen tasa-ar-
voi sesta avioliittolaista. Tampereella 
Tah don2013-kampanja käynnistettiin 
juu ri Werstaalla. Ilman tätä kampan-
jaa ja kansalaisaktivisteja tätä juhlaa 
olisi vietetty todennäköisesti vasta 
pal jon myöhemmin.

Samalla, kun mieleni täyttävät ilo 
ja kiitollisuus, tunnen myös huol-
ta siitä, millaisin sanoin ja teoin tä-
tä lakimuutosta vastustettiin. Joudun 

jatkuvasti. Ilmiöt tekevät äänekkäis tä 
yhdenvertaisuuden puolestapuhujis-
ta silmätikkuja ja hiljentävät ison 
enem mistön. 

Yhdenvertaisen avio liit tolain voi-
maantulo an taa mielestä ni kuitenkin 
lupauksen siitä, että kun hil jaisuus ri-
kotaan, muu tos parempaan on aidos-
ti mah dol linen. Se valaa uskoa teke-
mään töi tä muun muassa translain 
edistämi seksi.

Takaisin iloon siis, koska juhlaan 
on todella syytä tänä vuonna! Tämän 
vuoden Pirkanmaa pridessa juhlitaan 
ison askeleen verran yhdenvertai-
sempina. Annetaan huutomme kuu-
lua entistä kauemmas: Rakkaus on 
rak kautta! F
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Teksti HEIDI HÖLSÖMÄKI F  Kuvat MIKKO VÄISÄNEN, JAANA TERÄVÄINEN

TUIJA VANAMO HYLKÄSI HÄPEÄN
Tuija Vanamo, 60, on toteuttanut oikeaa

 

sukupuoltaan reilun vuoden verran. Ylpeästi 
ja ilolla, vaikka mieleen pyrkii toisinaan myös

 
katkeruus menetetystä ajasta.

Tuija Vanamo kävi 19-vuotiaana opiskelija-
na YTHS:llä kysymässä, miten sukupuol-

ta voisi vaihtaa – silloin ei puhuttu korjaamises-
ta: ”Tunnelma siellä meni täysin puihin, ja pää-
tin elää miehen elämää. Olen koettanut esittää 
miestä sen minkä olen jaksanut, mutta olen ollut 
innoton, mielikuvitukseton ja aikaansaamaton.”

Kaksi avioliittoa, viisi aikuista lasta, tietotek-
niikan alan työ kansainvälisessä yrityksessä. Va-
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namon elämässä on tapahtunut paljon hyviä 
asioita, mutta sukupuolensa hän on päästänyt 
esiin vain yksin ollessaan.

”Olemme olleet nykyisen vaimoni kanssa noin 
30 vuotta yhdessä eikä hän ole missään vaiheessa 
arvannut mitään. Hänen mielestään olen huijan-
nut, kun en ole kertonut, mitä sisimmässäni tun-
nen. Minulle kyse on ollut päänsisäisestä hävet-
tävästä ristiriidasta, kuolemanvakavasta asiasta. 
Olen litistänyt tunneilmaisuni muurin taakse, ja 
se on ollut vastuksena kaikelle oman minän ra-
kentamiselle, irtiotoille ja luovuudelle”, Vanamo 
kertoo.

Apua, pitääkö mun nyt esittää poikaa
Tuija Vanamo kertoo eläneensä lapsuuden oma-
na itsenään, ilman roolipaineita.

”Kokeilin äidin mekkoa ensimmäisen kerran 
5-vuotiaana. Tyttöjen kanssa olen leikkinyt aina 
vertaisena, ei ole tarvinnut esittää poikaa, ja poi-
kien kanssa leikin sen verran kuin oli käytännöl-
listä. Jonkin verran minua kiusattiin, koska olin 
erillään porukoista.”

Vasta teininä Vanamo koki uusia sukupuo-
leen kohdistuvia vaatimuksia.

”Teini-iässä pitkäaikainen lapsuuden tyttöka-
verini tuli ovelle kysymään, mitä kuuluu – olim-
me asuneet äidin työn vuoksi 1,5 vuotta muual-
la – ja silloin tuli ekan kerran se, että apua, pi-
tääkö mun nyt esittää poikaa, nyt tuli joku vaa-
timus päälle.”

Marja-Sisko Aallon tarina rohkaisi
Imatran entisen kirkkoherran Marja-Sisko Aal-
lon transprosessista kertovat nettijutut herättivät 
Tuija Vanamon vajaat pari vuotta sitten.

”Hänen tarinansa tuntui niin samanlaiselta 
kuin omani. Aloin katsoa itseäni uudesta suun-
nasta, että ehkä tämä onkin mun juttu ja mah-
dollista.”

Vanamo meni 1.2.2016 työterveyslääkärin 
puheille. Tämä otti hänet hienosti ja tosissaan 
vastaan.

”En ollut puhunut asiasta kenellekään sitä en-
nen. Se tuntui kauhean helpottavalta, paino ti-

pahti olkapäiltä”, Tuija Vanamo kertoo ja hel-
potuksen kyyneleet kohoavat nytkin hänen sil-
miinsä.  

Toukokuussa 2016 hän aloitti terapian vakaa-
na tavoitteenaan sukupuolen korjaaminen myös 
leikkauksien ja lääkehoitojen avulla.

”Terapiassa olen alkanut käännellä elämää-
ni ja purkaa lukkoja. Lukot ovat olleet niin voi-
makkaita, että se pyrkii herättämään katkeruu-
den tunteita. Miksi tällainen painolasti minulle 
annettiin?”

Samalla hän toteaa, että on ollut kaiken aikaa 
itse itsensä suurin este.

”Hylätyksi tulemisen pelko oli niin suuri. Sen 
jälkeen kun päätin heittää häpeän pois harteilta-
ni, olen kuitenkin ollut paljon kivempi ja haus-
kempi ihminen.”

Luottamus ihmisiin kasvanut
Alkuun päästyään Tuija Vanamo on ylittänyt val-
tavia esteitä tullessaan naisena ulos kaapista ker-
ta toisensa jälkeen: liiviliikkeessä ja marketeissa, 
töissä ja asiakkaiden luona, äidilleen, lapsilleen, 
ystävilleen, lääkärissä... Ihmisten tuki on yllättä-
nyt.

”Esimerkiksi työpaikalla asia on otettu hyvin 
johtoa myöten, ja asiakastilanteet on hoidettu 

”Kysyin juhlissa äidiltäni, onko 
sinulla nyt tytär vai poika. 
Hän vastasi, että olen aina 
ajatellut sinua ihmisenä.”
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hienosti etukäteen keskustellen. Jälkeenpäin jo-
kainen este on tuntunut pieneltä. Luottamukse-
ni ihmisiin on kasvanut.”

Vain kotona ja sisarusten kesken Tuijaa kutsu-
taan vielä vanhalla nimellä. Vaimon kanssa asu-
taan yhdessä, mutta suhde on kriisissä.

”Joillakin sukupuoltaan korjanneilla tutuil-
la avioliittokriisi on kestänyt viisi, kuusi vuotta. 
Vai kea sanoa, miten meidän käy, jokaisen tilan-
ne on erilainen. Lasten kanssa olemme yhtä hy-
vää pataa kuin ennenkin.”

Tuija Vanamo on laulanut pitkään tenorina 
kuuden hengen lauluyhtyeessä. Kuluneen vuo-
den aikana yhtyeestä on tullut Vanamolle toinen 
perhe. Heidän tuellaan hän esiintyi viime kesän 
Elomessuilla ja Keskiaikamarkkinoilla ensim-
mäistä kertaa julkisesti naisena.

”Yksi lauluyhtyeen jäsenistä keksi minulle ni-
met Tuija Helena, ja otan ne varmasti myös vi-
rallisesti nimikseni, kun se aika on. On parempi, 
että joku muu antaa nimen, niin ei tarvitse miet-
tiä, olisiko tuo tai tuo nimi kuitenkin parempi.”

Ekat kivat synttärit kuusikymppisenä
Kulunut vuosi on ollut Tuija Vanamolle toistu-
vaa vapautumista: Astumista vanhojen ja uusien 
tuttavien sekä vieraiden katseiden eteen naisena. 
Näkyvimmin naiseus rakentuu vaatteissa, vuo-
denaika ja vaatekerta kerrallaan.

”Menin vuosi sitten vapun tienoilla Sittariin ja 
sovitin paria kesämekkoa. Marssin niiden kans-
sa kassalle, se oli juhlavaa!”

Talvella hän pakkasi miesten vaatteet  lopul-
lisesti vintille. 

Naisena oleminen toteutuu lukuisissa yksi-
tyiskohdassa. On harjoiteltava itselle sopiva kä-
velytyyli, puhetapa, eleet, miten olla nainen juu-
ri omalla tavallaan. Ja todeksi naiseus on tullut, 
juhlassa ja arjessa.

”Ekat kivat synttärit minulla oli nyt tammi-
kuussa, kun täytin 60. Sain suunnitella juhlat it-
se. Tilasin syötävät ja kukat, kävin aamulla kam-
paajalla ja meikkauksessa, pukeuduin kauniisti. 
Juhlat olivat samalla elämäniloni julistustilaisuus 
minun ja vaimon lähisukulaisille”, Tuija Vanamo 
kertoo ja näyttää kuvia, joissa hän on pukeutu-
nut upeaan Kuka lohduttaisi Nyytiä -kuosiseen 
paljettipukuun.

Yhteiskuvassa näkyy, että hänen äitinsä oli 
sattumalta valinnut juhliin hyvin samankuvioi-

sen mekon eikä sukulaisuudesta voi muuten-
kaan erehtyä.

”Kysyin juhlissa äidiltäni, onko sinulla nyt ty-
tär vai poika. Hän vastasi, että olen aina ajatellut 
sinua ihmisenä.”

Rehellisesti transnainen
Sukupuolen korjaamiseen lääke- ja leikkaushoi-
doin Tuija Vanamo pääsee vasta parin seuraavan 
vuoden aikana, psykologisten tutkimusten jäl-
keen.

”Tutkimusaika on pitkä, koska peikkona ovat 
samanlaisia tuntemuksia aiheuttavat mielen-
terveyshäiriöt. Pitää myös elää vuoden koeaika 
tavoitellussa sukupuoliroolissa, minkä jälkeen 
aloitetaan hormonihoito.”

Vaikka Tuija Vanamon tavoitteena on naisen 
keho, täydellisiin missin muotoihin tai kasvoi-
hin hän ei usko eikä halua.

”Tuska on monilla transnaisilla kova, että pi-
täisi mennä erehtymättömästi täydestä naises-
ta. Harva mieskeho on kuitenkaan niin siro, että 
olisi täysin naiseksi muunnettavissa. Mielestäni 
on tärkeämpää saada olla oma itsensä, rehellises-
ti transihminen, ja toteuttaa itseään omista läh-
tökohdistaan.” F

”Miehenä eläminen litisti 
tunneilmaisuni muurin 
taakse.”



7SESAM www.pirkanmaanseta.fi

Eheytymistä tyrkytetään
myös transihmisille
Kokemus hylkäämisestä voi alkaa jo siitä, jos

 

lasta kielletään leikkimästä toisen sukupuolen leluilla.

Yksi tärkeä tuki Tuija Vanamolle on 
ollut Pirkanmaan Setan toiminta. 

Hän toimii yhtenä vetäjänä Hämeenlin-
nan sekaryhmässä ja Tampereen Ellun 
kanat -transvestiittiryhmässä. Setan ”tiit-
tiryhmää” murtaa seinää transvestiittien 
ja transsukupuolisten välillä.

”Transvestiittejä on pidetty erillään 
muusta transtoiminnasta, sitä ei ole pi-
detty oikeana sukupuolikokemuksena. 
Kuitenkin raja on liukuva, ja tiedän mon-
takin tiittiä, jotka ovat nyt korjaamassa 
sukupuoltaan.”

Tuija Vanamon mielestä drag-kult-
tuuri leimaa virheellisesti näkymätöntä 
harmaata joukkoa, jotka toteuttavat it-
seään omissa makuuhuoneissaan.

”Arvioidaan, että väestöstä puoli pro-
senttia on transsukupuolisia, mikä tar-
koittaa Suomessa 30 000 ihmistä! Vain 
pieni osa transnaisista näkyy. Kyse on 
oikeasti pakosta, sisällä asuu eri tyyppi 
kuin ulkomaailma sanelee, ja se ristirii-
ta on koko ajan läsnä.”

Nuoria pitää suojella hylkäämiseltä
Suhtautuminen on Tuija Vanamon mie-
lestä jakautunutta. Miehiksi pukeutuvat 
naiset eivät ole yhteiskunnassa niin suu-
ri ongelma, mutta naiseksi pukeutunut 
mies rikkoo mieskoodia, joka liittyy val-
tahierarkioihin.

”Tällä ei ole mitään tekemistä sen 
kanssa, että ihmisellä on tarve ilmaista 
itseään toisen sukupuolen kautta.”

Jotkut uskonnolliset suuntaukset tar-
joavat eheytymistä transihmisille.

”Siinä tulee pahaa jälkeä, jos nuori hy-
väksyy eheytymistavoitteen eikä pysty 

täyttämään odotuksia. Se tarkoittaa viit-
tä vaille itsemurhaa, jos olet jotain, mille 
et voi tehdä mitään.” 

Tuija Vanamo kertoo, että tutkimus-
ten mukaan maailmalla noin neljä kym-
menestä transnuoresta päätyy päättä-
mään päivänsä.

”Erityisesti jos vanhemmat hylkäävät, 
itsemurhan riski on suuri”, Vanamo sa-
noo.

Tuija Vanamo korostaa, että nuoria 
pitää suojella hylkäämistilanteilta kaikin 
keinoin. Jokaisen aikuisen ja kasvattajan 
pitää olla herkkä lapsen yksilölliselle ke-
hitykselle, ettei torjuta lapsen sisäistä tar-
vetta toteuttaa omaa sukupuoltaan.

”Kokemus hylkäämisestä voi alkaa jo 
siitä, että alle kouluikäisiä aletaan kieltää 
leikkimästä toisen sukupuolen leluilla.”

”Ihminen astuu esiin kuorestaan”
Vertaisryhmä on tärkeä yksittäisen ih-
misen vapauttamisessa. Siellä voi hakea 
rentouttavan tavan olla. Tuija Vanamo 
kokee vertaistoiminnan erittäin tärkeinä 
ja mielekkäinä.

”Tiittiryhmässä käy paljon eri-ikäisiä 
ihmisiä, ja uusia naamoja on kiva katsoa. 
Aluksi monet ovat hiljaa, mutta parin 
kerran jälkeen selkäranka suoristuu ja 
ihminen astuu esiin kuorestaan. Se pal-
kitsee aivan hirveästi”, Vanamo kertoo.

Pride-tapahtumilla on erityisen suuri 
merkitys transihmisille.

”Prideihin osallistuminen on yhtä juh-
laa! Siellä saa tavata muita eikä taivas pu-
toa niskaan. Voi olla kaapissa olematta 
kaapissa. Jokaisen ulostulon jälkeen on 
myös vaikeampi olla kaapissa.” F

”Miehenä eläminen litisti 
tunneilmaisuni muurin 
taakse.”

Naiseuden toteuttaminen 
on näkynyt Tuija Vanamon 
elämässä aiempaa parempana 
itsestä huolehtimisena 
jalkojenhoidosta 
meikkaamiseen. 

Lisätietoa sukupuolien 
moninaisuudesta: transtukipiste.fi
ja sinuiksi.fi
Tietoa translaista ja sen 
muutostarpeista: translaki.fi
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Omistaja vaihtui tammikuussa 2016, kun 
edellisen omistajan perikunta myi osuu-

tensa Mixein pitkäaikaiselle vaikuttajalle Pauli 
”Pate” Huhtalalle. Miten alku on sujunut?

”Ensimmäinen puoli vuotta oli hankalaa, 
kun ei tiennyt mistä laskuja tulee, anniskelu-
luvat piti siirtää ja hoitaa muuta byrokratiaa”, 
toimitusjohtaja Pauli Huhtala kertoo.

Mixein tiskin takana asiakkaita palvelee 
kaksi työntekijää ja viikonloppuisin hommis-
sa on myös Huhtalan puoliso. Huhtala vas-
taa paperinpyörittämisestä sekä siivous- ja re-
monttipuolesta. Järjestyksenvalvonta ostetaan 
ulkoa.

”Darkkari” ja mieskuvat pois
Aiemmin Mixei oli leimallisesti miesten paik-
ka darkroomeineen. Nyt ravintolaa halutaan 
avata kaikille avaramielisille aikuisille seksu-
aaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-iden-
titeettiin katsomatta.

”Monet luulevat vieläkin, että meillä on 
dark kari. Se lähti ensimmäisenä, samoin 
mies kuvat on poistettu. Pääsiäisenä maala-

Pauli Huhtala toivottaa 
tervetulleeksi 
kaikki avaramieliset 
asiakkaat sukupuoleen 
ja seksuaaliseen 
suuntautumiseen 
katsomatta.

sim  me yläkerran punaiset seinät harmaiksi 
ja istuimet ovat nyt hopean- ja mustanvärisiä. 
Joku asiakkaista kehuikin, että olemme siirty-
neet tälle vuosisadalle”, Pauli Huhtala naurah-
taa.

Heinäkuussa jatketaan alakerran diskon 
remontoinnilla: ”Laiteuusintoja on jo tehty, 
diskossa on uusia vilkku- ja välkkyvaloja.”

Uudistuminen on huomattu, sillä QX-leh-
ti on jo kaksi kertaa palkinnut Gay Gaalassaan 
Mixein vuoden homopaikkana sarjassa muu 
Suomi.

Ginistä Bollingeriin
Kävijäkunnan muutos ja baarielämän yleinen 
vilkastuminen näkyvät kasvaneina kävijämää-
rinä, ja myynti on kääntynyt nousuun.

”Keskiviikkoisin käy ehkä hieman vanhem-
paa väkeä. Silloin meillä on musabingo ja ka-
raåke. Perjantaina ja lauantaina käy enemmän 
kaikenikäisiä. Dragshow’t kiinnostavat myös 
valtaväestöä.”

Oluenjuonti on Huhtalan mukaan vähen-
tynyt viime vuosina tasaisesti. Mixeihin tul-

Teksti HEIDI HÖLSÖMÄKI F  Kuvat MIXEI

MIXEI LAAJENTAA ASIAKASKUNTAA
Itsenäisyydenkadulla 
sijaitseva Mixei on tätä nykyä Tampereen 
ainoa julkinen vähemmistöbaari. 



9SESAM www.pirkanmaanseta.fi

Turvapaikanhakijoiden
vertaisryhmä käynnistyi 

Teksti & kuva MIKKO VÄISÄNEN

Keväällä Pirkanmaan Setassa käynnistyi vertaisryhmä 
turvapaikanhakijoille, jotka kuuluvat seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöihin. 

Ryhmässä on ollut parhaimmillaan jopa tusinan ver-
ran osallistujia. Muutamia Afrikan maista ja Venäjältä 
tulleita lukuun ottamatta ryhmäläiset ovat pääosin Irakis-

laan mieluummin nauttimaan hienoista drin-
keistä ja viinistä.

”Gin Tonic on kestosuosikki, ja ginivalikoi-
maa on enemmän kuin ennen. Olemme muu-
tenkin satsanneet juomavalikoimaamme. Kun 
ehdotettiin Bollingerin shampanjan ottamis-
ta valikoimiin, pidin ajatusta ensin hulluna, 
mutta sitäkin menee. Toisaalta myös miedot 
juomat ovat alkaneet nostaa päätään.”

Keskellä rakennustyömaata
Hankalinta baarinpitämisessä on Pauli Huh-
talan mielestä saada ihmiset paikalle. Tähän 
vaikuttavat hänen mielestään hieman syrjäi-
nen sijainti ja Luminaryn rakennustyöt, jot-
ka vaikeuttavat toistaiseksi baarin löytämistä.

”Vanhat kävijät osaavat perille, mutta uu-
sien on hankalampi löytää meitä. Toisaalta kä-
vijämäärät ovat kaikesta huolimatta kasvaneet 
ja ratikan valmistuessa kaupunki leviää enti-
sestään tännepäin”, Huhtala sanoo myönteisis-
tä baarinäkymistä.

Viime vuosi mentiin taloudellisesti vielä ai-
ka heikosti.

”Tänä vuonna tavoitteena on sekä parantaa 
tulosta että remontoida paikkaa entistä viih-
tyisämmäksi.” F

Lisätietoa
www.mixei.com 
ja Facebookissa Nightclub Mixei

Nightclub Mixei
Itsenäisyydenkatu 7 – 9 
33100 Tampere

ta. Arabia on ryhmän 
valtakieli. 

Oikeusministeriön 
Trust-hanke on mah-
dollistanut tulkin käy-
tön, sillä emme pärjäi-
si esimerkiksi englan-
niksi. Ryhmähengen 
rakentamisessa on ol-
lut tärkeää voida käyt-
tää samaa tulkkia kai-
killa ryhmäkerroilla, 
jolloin seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja 
sukupuoli-identiteet-
tiin liittyvät sanat ta-
vallistuvat ja kääntämisestä tulee molemmin puolin luon-
tevampaa ja luottamusta herättävää.

Ryhmässä on voinut käsitellä ymmärtävässä ilmapii-
rissä kotimaassa koettuja julmuuksia, olla oma itsensä 
vailla pelkoa syrjinnästä ja saada kaivattua vaihtelua tur-
vapaikkapäätöksen pitkään odotteluun. 

Neljän kokoontumiskerran jälkeen ryhmä antoi itsel-
leen nimen Tampereen rakastajat. Vertaisryhmä toimii ai-
van kuten muutkin ryhmämme: sille on yhdessä sovittu 
omat säännöt, vaitiolovelvollisuudesta on jopa allekirjoi-
tetut sopimukset. Lisäksi tapaamisten sisällöistä sovitaan 
yhteisesti, jotta ryhmä näyttää ja tuntuu omalta ja tarkoi-
tuksenmukaiselta.

Yksi Tampereen rakastajien kohokohdista oli päästä 
vapun aatonaaton Leimareihin yo-talolle. Se oli monelle 
ensimmäinen kerta päästä bilettämään oman väen kans-
sa. Riemu oli käsin kosketeltavaa, ja nyt odotamme innol-
la seuraavia Leimareita. F

Lisätietoja Pirkanmaan Setan ryhmistä 
www.pirkanmaanseta.fi

Tampereen rakastajat.
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Miten voi kirjoittaa asiasta, jota ei ole? 
Enemmistöllä ihmisistä on sukupuo-

li, mutta kaikilla kokemusta sellaisesta ei ole. 
Oikeudellinen eli juridinen sukupuoli merki-
tään ihmiselle jo lapsena, mutta ulkopuolelta 
ei asentaa ihmiselle kokemusta sukupuolesta, 
mikäli sellaista ei koe. 

Ihmisoikeusaktivistina en pyri kieltämään 
kenenkään sukupuolta, sukupuolettomat ih-
miset ovat vähemmistön vähemmistöä. En 
voi myöskään kuvailla sitä, miltä jokaisesta 
sukupuolettomasta henkilöstä tuntuu, joilla-
kin saattaa olla jonkinlainen kokemus suku-
puolesta. Tämä on tärkeä muistaa. Sukupuo-
lettomat ihmiset eivät ole kaikki samanlaisia, 
aivan kuten esimerkiksi jokainen naiseksi it-
sensä identifioiva on omanlaisensa versio nai-
sena olemista. 

Valitettavasti Suomen laki ei tällä hetkel-
lä kunnioita sukupuolettomia, sillä jokaiselle 
valitaan syntymän jälkeen ulkopuolisen hen-

kilön toimesta sukupuolimerkintä henkilötie-
toihin, eikä siitä pääse milloinkaan eroon. Tä-
mä puolestaan rajoittaa edelleen myös esimer-
kiksi sitä, minkä nimen henkilö saa itselleen 
virallisesti vaihtaa, mikäli hän kokee sellai-
seen muutokseen tarvetta. Pakollinen kaksija-
koinen sukupuolilokerointi edistää siis syrjin-
tää sen lisäksi, että sen pakollisuus itsessään 
on jo syrjintää.  

Inhimillisyyttä ei ole onneksi rajoitettu la-
keihin. Siksi neuvonkin jokaista suhtautu-
maan sukupuolettomiin samalla tavalla kuin 
heihin, joilla on sukupuoli. Suhtaudu tuttuun 
tai tuntemattomaan ihmiseen aina kunnioi-
tuksella. Älä kyseenalaista ihmisen kokemus-
ta tai sen puuttumista. Älä hätkähdä, vaan 
suhtaudu mutkattomasti ja ihmettelemättä 
ihmiseen, joka on sukupuoleton. Sukupuole-
ton ei ole lähtökohtaisesti mitenkään vialli-
nen käyttöliittymä, vaan hän on hyvä sellai-
sena kokonaisuutena, kuin hän on. Olemme 
vain tottuneet siihen, että useimmilla ihmisil-
lä on sukupuoli, se on vallitseva normi. 

Sukupuolettoman ihmisen kohdalla koros-
tuvat mielestäni hänen persoonansa ja se, et-
tä eri sukupuoliin liittyvät stereotypiat jäävät 
helpommin pois ja hänellä on enemmän va-
pautta, tilaa olla ensisijaisesti ihminen. ”Mo-
nipuolinen, hauska ja vahva.” Muiden muassa 
näitä adjektiiveja ystäväni liittivät kysyttäes-
sä erääseen sukupuoleen. Sillä ei ole väliä, mi-
tä sukupuolta he yrittivät luonnehtia, sillä yh-
tä hyvin nämä voivat päteä ketä tahansa yk-
silöä kuvailtaessa. Sukupuoli ei määrittele eli 
rajoita sitä, minkälainen yksilö voi olla. Suku-
puolettomia ja sukupuolikokemuksella varus-
tettuja ihmisiä yhdistää yksi asia: Me kaikki 
olemme ihmisiä. Olemme satunnaisia koko-
naisuuksia eri ominaisuuksia. Sukupuoleton 
on aivan kuten kaikki muutkin, oma arvokas 
yksilöllinen kokonaisuutensa. F

Teksti VIIMA LAMPINEN, Valtakunnallisen Setan puheenjohtaja F  Kuva BARBRO AHLSTEDT

SUKUPUOLI, JOTA EI OLE

Viima Lampinen on kenties tunnetuin sukupuoleton henkilö Suomessa. 
Hänet valittiin Setan puheenjohtajaksi edustajakokouksessa 2016. 
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Siltoja rakentamassa 
– yhdessä kaikkien 
yhdenvertaisuuden

puolesta

PIRKANMAAN PRIDE
Tutustu Pirkanmaan Setan 
järjestämän pride-viikon 
päivitettyyn ohjelmaan osoitteessa: 
www.pirkanmaanseta.fi/pride/ohjelma
Löydät sivulta 
ilmoittautumislomakkeet 
mm. kaveripikadeitti-iltaan, 
Eino-teatteriesitykseen ja 
Ihan syvältä -työpajaan sekä 
tietoa Leimautumispäivien historiasta
ja yhteistyötahoista.

5. – 10.6.2017

Pirkanmaan

PRIDEPRIDE

STM TUKEE 
TOIMINTAAMME 
VEIKKAUKSEN 
TUOTOLLA.

Ohjelma 

Pirkanmaan pride
5. – 10.6.2017 Tampereella
MAANANTAI 5.6.2017
klo 18 Miesten ryhmä

Keskusteluaiheena kumppanin löytymisen haaste.
Pirkanmaan Setan toimisto, Kuninkaankatu 15 A T1, Tampere

klo 18 – 20 Sinuiksi-chat seksuaalivähemmistöille Tukinetissä
Liittymisohjeet: www.tukinet.net/rekisteroityminen.tmpl

klo 19 – 21 Sinuiksi-palvelun valtakunnallinen puhelinpäivystys
Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu – Tule sinuiksi seksuaaliseen
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kanssa, puh. 044 300 2355.

TIISTAI 6.6.2017
klo 18 Sukupuolen moninaisuus -ilta

Pirkanmaan Setan toimisto, Kuninkaankatu 15 A T1
Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson johdattelee keskustelua
mm. translakiin ja itsemäärittelyyn.

klo 18 – 20 Sinuiksi-chat sateenkaarinuorille Tukinetissä
Liittymisohjeet: www.tukinet.net/rekisteroityminen.tmpl

klo 19 Speed Friending – kaveripikadeittailua
Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Strömmer-tila
Rohkeasti mukaan tutustumaan uusiin ystäviin! Ilmoittaudu etukäteen:
www.pirkanmaanseta.fi/pride/ohjelma
ENG   Speed Friending, almost like speed dating but now we’re looking 
for an ideal friend. So come along and find your new bff!

KESKIVIIKKO 7.6.2017
klo 17 Kelpaanko joukkoon -keskusteluilta sateenkaarinormeista

Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere, 
Bertel-Sali, 2 krs (esteetön). Seksuaali- ja ihmisoikeusaktivisti, keho-
anarkisti Taru Höykinpuro johdattelee keskustelua seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöjen keskinäisistä oletuksista, lokeroista, identiteeteistä ja 
normien syntymisestä. Tuleeko olla tietynlainen, käyttäytyä tietyllä tapaa, 
ilmentää itseään ”oikein” vai onko itsemäärittelylle seksuaalisen suun-
tautumisen, kehon, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun, seksin, 
seksittömyyden sekä pari-, moni- ja ihmissuhteiden osalta aidosti sijaa?



KESKIVIIKKO 7.6.2017 JATKUU
klo 18 Sateenkaari-Karaåke

Night Club Mixei, Itsenäisyydenkatu 7 – 9, K-18
klo 19 Teatteriesitys: EINO – Henkilökohtainen sukupuolihistoria

Kaksi esitystä (ke ja to) Teatteri Siperiassa, Hämeenpuisto 28 D, Tampere
Eino on esitys eräästä sukupuolesta ja sen variaatioista.
Liput 20 euroa / 15 euroa alennus (opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, 
teatterin ammattilaiset, sivari/asepalvelus); 15 euroa alennusryhmät 
(ryhmäalennus yli 8 hengen ryhmille)
VARAA LIPPU: www.pirkanmaanseta.fi/pride/ohjelma

TORSTAI 8.6.2017
klo 14 – 18 CHECKPOINT 2.0 Hiv-pikatestaus

Hivpoint, Aleksanterinkatu 29 A 29, Tampere  
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ilman ajanvarausta.  
Anonyymi ja maksuton. Luotettava testitulos 60 sekunnissa!
Lisätietoja: miestenkesken.fi

klo 17.30 Syrjinnästä vapaa seurakunta -keskusteluilta
Suurella Sydämellä -klubi, Näsilinnankatu 26, Tampere
Onko seurakuntien toiminta turvallista kaikille mm. seksuaalisesta 
suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta?  
Keskustelussa Leena Lampela, pastori Teemu Salminen,  
pappi Kati Eloranta ja puheenjohtaja Riku Karppinen. Järjestäjät:  
Sateenkaariyhdistys Malkus ja Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta

klo 18.30 Tampereen Mummolaakso pelaa petanqueta Hämeenpuistossa
Nähdään puiston pohjoispäädyssä klo 18:30. Sateen sattuessa pidetään 
peli-ilta Pirkanmaan Setan toimistolla (Kuninkaankatu 15 A T1, Tampere).

klo 19 Teatteriesitys: EINO – Henkilökohtainen sukupuolihistoria
Teatteri Siperiassa, Hämeenpuisto 28 D, Tampere 
Toinen näytös, lisätiedot keskiviikkoillan kohdalla.

klo 19 – 21 Sinuiksi-palvelun valtakunnallinen puhelinpäivystys
Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu – Tule sinuiksi seksuaaliseen 
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kanssa, 
puh. 044 300 2355.

Siltoja rakentamassa 
– yhdessä kaikkien 
yhdenvertaisuuden

puolesta

EINO

Eino-teatteriesityksen teksti, 
konsepti ja esitys ovat 
Valto Kuuluvaisen käsialaa.

Mad House Helsinki 
-festivaalilla maaliskuussa 
2016 debytoinut kiitetty 
performanssi vierailee 
Pirkanmaan Pride-ohjelmassa.

ESITYKSET ke 7.6.2017 klo 19
 to 8.6.2017 klo 19
 Teatteri Siperia

Kuva Hannamari Johansson 

5. – 10.6.2017

Pirkanmaan

PRIDEPRIDE
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PERJANTAI 9.6.2017
klo 17 – 19 Ihan syvältä – iloinen anaaliseksityöpaja

Tampereen Hivpoint, Aleksanterinkatu 29 A 29, 
Ei esteetön. Tilaisuuteen mahtuu 20 henkeä eli 
ilmoittauduthan ke 7.6. klo 16 mennessä: 
www.pirkanmaanseta.fi/pride/ohjelma

klo 20 – 21.30 Kaappi Irti -tarinaklubi
Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kaappi Irti on 
tarinaklubi, jossa esiintyjät avaavat muistojaan itsensä 
löytämisestä ja sateenkaarevasta elämästä. 
Tekstit pohjautuvat mm. vanhoihin päiväkirjakirjoituksiin, 
runoihin ja muistoihin. Luvassa on tunnelmaa komiikasta 
ja elämänilosta suureen liikutukseen  
– tule myötäelämään monipuoliset ja aidot tarinat! 
Järjestäjä: Kaappi Irti -työryhmä

klo 22 – 04 Pride-etkot Mixei
Night Club Mixei, Itsenäisyydenkatu 7 – 9, Tampere
K-18, 3 / 5 euroa (SETAN jäsenet & opiskelijat/peruslippu) 
Etkoilla valitaan stereotyyppisin sateenkaarihahmo 2017 
Ilmoittaudu mukaan kisaan: rekry@mixei.com

LAUANTAI 10.6.2017
klo 12.30–14.30 Tampereen Sateenkaariperhetapaaminen

Huushollissa, Hämeenpuisto 10, Tampere. Rentoa 
seurustelua kahvittelun merkeissä ja Riesa-Pelle 
esiintymässä. Lisätiedot: tampere@sateenkaariperheet.fi

klo 14.30 Yhdessä olemme enemmän 
 – Pride-marssin järjestäytyminen, Tampere

Sorin aukio, Esteetön HUOM: tarkistathan ohjeistuksen 
verkosta mahdollisten muutosten varalta ennen kuin 
saavut marssipaikalle! Marssi lähtee klo 15 Sorin aukiolta 
ja etenee sieltä reittiä: Hatanpään valtatie – Hämeenkatu 
– Keskustori – Raatihuoneen edusta – Laikunlava. 
Hyvän tahdon marssilla tahdotaan edistää jokaisen 
yhdenvertaisuutta. Tervetuloa iloiseen tapahtumaan!

Siltoja rakentamassa 
– yhdessä kaikkien 
yhdenvertaisuuden

puolesta

PRIDE-MARSSIN OHJEISTUS

Pride-marssi perustuu 
kaikkien yhdenvertaisuuteen. 
Marssiin osallistuvien odotetaan 
kunnioittavan mielenosoituksen henkeä. 
Pride-marssi on julkinen kokous eli 
mielenosoitus, johon jokainen osallistuu 
omalla vastuullaan ja vastaa omasta 
omaisuudestaan. Marssin alussa ja lopussa 
on poliisiauto ja marssin rinnalla kulkee 
järjestyksenvalvojia sekä liikenteenohjaajat 
ohjaavat muuta liikennettä marssin ajan.

Osallistujien tulee huomioida 
yleiset järjestyssäännöt. Kasvojen 
täysin tunnistamattomaksi peittämisen 
(hupuilla, kommandopipolla tms.) osalta 
toivomme tiedostamaan lain kohdan: laiton 
naamioituminen. Laki kieltää naamioitumisen 
silloin, kun ilmeisenä tarkoituksena on ryhtyä 
käyttämään väkivaltaa tai vahingoittaa 
omaisuutta. Lisäksi mm. muita osallistujia 
kohtaan osoitettu loukkaava käyttäytyminen, 
teräaseet, muut kielletyt välineet ja tarvikkeet 
sekä muu asiaton käyttäytyminen on 
ehdottomasti kielletty.

OMA IHMISOIKEUKSIA EDISTÄVÄ 
ISKULAUSE MUKAAN!
Varaa mukaan halutessasi oma 
yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia edistävä 
mielenosoituskyltti tai -lippu. Yhdistyksen 
vapaaehtoiset ovat tehneet valmiiksi 
muutamia miekkarilakanoita, lippuja ja 
kylttejä, joita voi olla jaossa kulkueen alussa. 
Ilmapallot ja muut koristeet, joiden poisvienti 
on hoidettu, ovat tervetulleita. Ethän roskaa! 

Muutenkin noudatamme järjestyssääntöjä, 
sillä marssimme positiivisessa hengessä ja 
iloisella mielellä ihmisoikeuksien puolesta.

5. – 10.6.2017

Pirkanmaan

PRIDEPRIDE
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Jukka K -show

PrideLeimarit®

Miss Gay Finland

Mr Gay Finland

LAUANTAI 10.6.2017 JATKUU
klo 15.30 Päätapahtuma – Leimautumisjuhlat

Laikunlava, esteetön (alkaa marssin saavuttua paikalle)
Juontajina: Miss ja Mr. Gay Finland 2016
Ohjelmassa mm:
 Pirkanmaan Setan puheenjohtaja
 Johanna Repo avaa pääjuhlan.
 Tampereen kaupungin sateenkaarirauhan julistus: 
 Minna Minkkinen, valtuuston hlbtiq-verkoston perustaja
 Eduskunnan tervehdys: 
 kansanedustaja Olli-Poika Parviainen
 Valtakunnallisen Setan tervehdys
 Pride-bändinä: TERO HETERO

klo 18 Sateenkaarimessu, Vanha kirkko, Keskustori
Järjestäjät: Tampereen seurakunnat, 
Sateenkaariyhdistys Malkus ja Pirkanmaan Seta ry.

klo 22 – 4 PrideLeimarit®
Yo-talo, Kauppakatu 10
K-18, 5/7 euroa (Setan jäsenjärjestöjen jäsenkortilla/peruslippu)
Luvassa Jukka K -show
YO-talolla on paljon tilaa tanssahdella hyvän musan tahtiin. 
Mikäli haluat välttyä jonotukselta, saavuthan ajoissa! 
Järjestäjä: Pirkanmaan Seta ry
Lisätiedot: www. pirkanmaanseta.fi/bileet/leimarit

Muutokset mahdollisia.
Lisätiedot Pirkanmaan pride -viikosta: 
toiminnanjohtaja@pirkanmaanseta.fi
www. pirkanmaanseta.fi

5. – 10.6.2017
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LIITY PIRKANMAAN SETAN JÄSENEKSI 

PIRKANMAAN SETAN JÄSENEDUT
< Alennus Pirkanmaan Setan tapahtumista (muun 

muassa Leimarit  ja Talvikin tanssit). Ahkera 
bilettäjä saa jäsenmaksunsa miltei takaisin 
Leimareiden jäsenalennuksista.

< Sesam-jäsenlehti verkkolehtenä 
 tai kotiin postitettuna.
< Äänioikeus jäsenkokouksissa (esimerkiksi  

kevät- ja syyskokous).
< Alennettu sisäänpääsymaksu Setan  

jäsenjärjestöjen tapahtumiin.
< Ravintola Mixei tarjoaa sisäänpääsyn normi-

iltoina hintaan 3 euroa SETAn jäsenkortilla
< Beauty Putiikki Tampereella tarjoaa 15 %  

alennuksen vahauksista.
< House of Simone antaa 15 % alennuksen 

normaalihintaisista tuotteista.
< JaruKo Oy antaa 15% alennuksen puutarhan- 

hoito- ja kotitaloustöistä. UUSI!
< Kalevan Kello antaa 20 % alennuksen kaikista 

normaalihintaisista tuotteista (poislukien työt, 
tarjoukset ja vintagetuotteet).

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

< Red Lights Aikuistenavaratalo tarjoaa alennusta 
perushintaisista tuotteista 10 %.

Sinuiksi-palvelun kautta pääset keskustelemaan sek-
suaali- ja sukupuolivähemmistöön tai heidän läheisiin-
sä kuuluvan vertaisen kanssa. Mukana on eri-ikäisiä ja 

-taustaisia puhelinvertaisia, muun muassa aseksuaali, 
panseksuaali, transvestiitti, muunsukupuolinen, lesbo, 
homo, bi, sateenkaarinuoren vanhempi, transfeminii-
ni, transmaskuliini ja sateenkaarihenkilöitä, jotka voi-
vat keskustella hengellisyydestä, mielenterveydestä 
tai päih detaustasta omien kokemustensa pohjalta.

Vertainen on luotetettava vapaaehtoinen, joka on 
kokenut jotain saman tapais ta omassa elämässään.

Sinuiksi-puhelinvertaisvälitys

Haluatko jutella sateenkaarivertaisen kanssa?

Puhelin-
vertaisilla 
on vaitiolovel-
vollisuus. 

KUN HALUAT JUTELLA 
VERTAISEN KANSSA,  TOIMI SEURAAVASTI: 

Varaa puhelinaika toivomasi vertaisen kanssa 
Sinuiksi-palvelun Mikko Väisäseltä 
arkisin klo 10 – 15 välillä numerosta 040 5107 488. 
Voit myös lähettää numeroon tekstiviestin 
tai sähköpostia osoitteeseen: 
mikko.vaisanen@sinuiksi.fi.

Tutustu Sinuiksi-puhelinvertaisiimme osoitteessa:
www.pirkanmaanseta.fi/tuki-ja-neuvontapalvelu

Sinuiksi

Voit liittyä Pirkanmaan Setan jäseneksi 
maksamalla jäsenmaksun suoraan yhdistyksen 
tilille FI20 4510 7820 0017 90 Aito Säästöpankkiin.

1. Kun maksat jäsenmaksusi pankkiin, muista ilmoittaa
 viestikentässä nimesi ja kotikuntasi.  
2. Halutessasi jäsenpostia muista ilmoittaa myös 
 osoitetietosi, jotta postisi ( jäsenkortti ja 
kokouskutsut)
 tulevat oikeaan osoitteeseen. 
3. Kerro myös sähköpostiosoitteesi, niin saamme 
 välitettyä tietoa ajankohtaisista asioista.

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2017
Normaalihintainen jäsenmaksu 20 €
Alennettu maksu 15 € (opiskelijat, työttömät, varus- ja 
siviilipalvelushenkilöt, eläkeläiset, vähävaraiset jne.)
Kannatusjäsenyys 100 € (järjestöt, yritykset ja yhteisöt)

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 muun muassa  vertaisryhmiemme 
toimintaa, koulutuksia ja yhdenvertaisuustapahtumien 
järjestämistä.

www.
sinuiksi.fi
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Teksti HEIDI HÖLSÖMÄKI F  Kuva MIKKO S., FREEPIK

KARHUSAUNAT VETÄVÄT VÄKEÄ 
MAAKUNTIA MYÖTEN

”Aika usein partahemmot tunnista-
vat toisensa. Nykyisin on kuitenkin 
entistä vaikeampi erottaa, kuinka bi- 
tai gay-henkinen joku on. Sitten kun 
mies avaa suunsa ja elehtii, niin tie-
tää paremmin, mutta osa on niin he-
teromaisia, ettei tunnista millään”, 
Mikko S. kertoo.

Karhuidentiteetti on väljä. Par-
ta ja muu karvoitus kuuluvat yleen-
sä asiaan, ja vartalo saa olla tukevakin.

”Laihat ja trimmatut ovat karhu-
porukoissa vähemmistössä. Lihaksi-
kas saa olla. Osa on ihan reilusti puls-
kia chubby-tyyppejä, ja heillä on oma 
ihailijakuntansakin. Karhuissa on 

myös nahkamiehiä, heillä on hyvin 
tarkka pukeutumiskoodi”, Mikko ku-
vailee kirjavaa karhujoukkoa.

Hänen mielestään karhukulttuuri 
tarjoaa vastakulttuurin myös yleisel-
le terveyskulttuurille.

”Se on rentouttavaa. Suurin osa 
karhuista tykkää hyvästä ruoasta ja 
oluesta.”
 
Kaikille karhunmielisille
Pirkanmaan Setan karhuryhmä aloitti 
vuosi sitten toimintansa, ja se on ko-
koontunut säännöllisen epäsäännölli-
sesti. Suurin menestys tähän mennes-
sä ovat olleet karhusaunat, joihin on 
saapunut 30–40 karhuista kiinnostu-
nutta miestä Hämeenlinnaa ja Helsin-
kiä myöten. Tapaamisia on ollut myös 
toimistolla ja mölkkykentällä.

Mikko S. haluaa välttää lokeroin-
tia ja lupautui vasta pienen epäröin-
nin jälkeen paikallisen karhuryhmän 
vetäjäksi.

”Mietin, olenko tarpeeksi karhu. 
En myöskään tykkää lokeroida, tyk-
kään erilaisista ihmisistä.”

Karhuryhmäläisiä yhdistää kiin-
nostus karhumiehiin ja -kulttuuriin.

”Pirkanmaan Setan Mikko Väisä-
nen puhui ekassa tapaamisessa hy-

Muotipartoja näkyy yhä useammin kadulla. Miten homokarhumiehet 
erottaa joukosta vai erottaako? Millaista karhukulttuuri on nyt ja 
mihin sitä tarvitaan? Kysyimme Pirkanmaan Setan karhuryhmän 
vetäjältä Mikko S:ltä.
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vin siitä, että karhuryhmään saa tulla 
omana itsenään, ei tarvitse esittää mi-
tään. Tapaamisissa onkin käynyt mo-
nenikäisiä ja -näköisiä miehiä pari-
kymppisistä keski-ikäisiin.”

Pikkujoulut pidettiin Setan mies-
ryhmän yhdessä kanssa. Onko ”ta-
vishomojen” ja karhuryhmäläisten 
välillä sitten joitain eroja?

”Miesryhmässä kaikki ovat parrat-
tomia ja hoikkavartaloisia. Karhu-
ryhmässäkin on kyllä parrattomia. 
Osa karhuryhmäläisistä tykkää myös 
enemmän toiminnasta kuin puhumi-
sesta.”

Mikko itse pitää keskustelemisesta 
ja kiinnostui miesryhmässä käsiteltä-
vistä aiheista.

”Siellä puhutaan oikeista asioista, 
kuten ikääntymisestä. Voisin itsekin 

mennä joskus miesryhmään keskus-
telemaan.”
 
Facebook ja Pride yhdistävät
Identiteetit muuttuvat ja liukuvat. 
Harva vastaa puhtaasti jotain stereo-
tyyppiä, mutta alakulttuureja selvästi 
tarvitaan. Esimerkiksi karhumiesten 
suljettuun Facebook-ryhmään Bear 
With Us kuuluu noin 650 miestä.

”On hyvä, että samanhenkiset ko-
koontuvat yhteen miettimään omaa 
identiteettiään ja olemistaan. Omassa 
porukassa ei tarvitse jännittää ja saa 
olla oma itsensä. Se on tärkeää, jos 
on epävarma eikä saa perheen ja yh-
teisön kanssa olla oma itsensä”, Mik-
ko S. sanoo.

Aiemmin Mikko on osallistunut 
oman mieskaverinsa kanssa Helsin-

gin karhuryhmän tapaamisiin ja Pri-
de-tapahtumiin. Karhujen moninai-
suus näkyy muiden muassa siinä, et-
tä yhdellä karhumiehellä oli koulu-
ikäiset lapset mukana viime kesän 
Pride-kulkueessa.

”Se oli upeaa! Minulla oli kasvo-
maalit mukana, ja meikkasin heidät-
kin.”
 
Haasteena eriytyminen
Tapahtumissa hän pitää haasteena si-
tä, että karhumiehet eriytyvät omaan 
porukkaansa.

”Helsingin Pridessä jäädään Mans-
kulle omaan baariin, vaikka samaan 
aikaan olisi pääjuhlaa, drag-esityksiä 
ja muuta.”

Erityisen hienona kokemuksena 
Mikko mainitsee parin vuoden takai-
sen Tukholman Priden.

”Se oli valtava Pride-elämys. Pää-
simme mukaan Viking Bears -kulku-
eeseen kantamaan mielettömän isoa 
karhulippua. Koko Tukholma hurrasi 
ja kannusti – mummot, vaarit ja per-
heet. Sielläkin oltiin tosin koko ajan 
omassa porukassa.”

Parilla on yhteyksiä myös Viron 
aktiiviseen karhuskeneen. Tallinn 
Bearty järjestetään huhtikuisin, ja ta-
pahtumassa on tarjolla allasbileitä, 
musiikkiesityksiä, discoja, luentoja, 
taidenäyttelyjä ja bändejä. F

KARHURYHMÄ on tarkoitettu täysi-
ikäisille itsensä karhumaisiksi miehiksi 
määrittäville ja heidän ystävilleen. 
Lisätietoa: www.pirkanmaanseta.fi/
pirkanmaan-karhukopla

Omassa porukassa
saa olla oma itsensä, 
Mikko S. sanoo.
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Jenny Kangasvuo väitteli pari vuot-
ta sitten biseksuaalisuudesta Oulun 

yliopistossa. Laadullisessa tutkimuk-
sessa bi-naisten ja lesboyhteisöjen vä-
linen ristiriita nousi esiin selvästi.

”Haastattelin bi-naisia, jotka mää-
rittelivät itsensä ensin lesboksi, sit-
ten biseksuaaliksi. Kun he muuttivat 
identiteettimäärittelyään, he kokivat, 
että lesboyhteisö hylkäsi heidät.”

Osa tutkimukseen haastatelluis-
ta bi-naisista toimi lesboyhteisössä, 
mutta oli kaapissa.

”Heille biseksuaalisuus on henkilö-
kohtainen määrittely, josta ei voi pu-
hua lesbopiireissä – tai missään. Jos 
parisuhteessa molemmat naiset ovat 
biseksuaaleja, he tukevat toisiaan, 
muuten tukea ei juuri ole.”

Julki-bi saa varautua ristiriitaan
Identiteettiä määritellään sekä sisäl-
tä että ulkoapäin, jatkuvana vuoropu-
heluna. Yksi vaihtoehto on elää julki-
sesti biseksuaalina. Tämä johtaa Jen-
ny Kangasvuon mukaan usein ristirii-
toihin.

 ”Jos lesboyhteisössä elää julkisesti 
bi-naisena, tulee helposti kyseenalais-
tetuksi. Lesbon kanssa seurusteleval-
ta saatetaan kysyä: ’Miksi vielä sanot 

Teksti HEIDI HÖLSÖMÄKI F  Kuva HEINI LEHVÄSLAIHO

BI-NAISILTA PUUTTUU
YHTEISÖN TUKI

”Mikään ei ole 40 vuodessa muuttunut”, sanoo Jenny Kangasvuo 
luettuaan oheisen Se on vain vaihe -kokemuskirjoituksen.

olevasti bi, vaikka olette olleet jo noin 
kauan yhdessä?’ Ulkopuoliset tulevat 
mestaroimaan, vaikka kumppanille 
asia olisi ok.”

Biseksuaalisuus ymmärretään yhä 
vain seksuaalisuutena, kun taas ho-
moilla ja lesboilla on vahvat omat ala-
kulttuurinsa.

”Lesbous määrittelee ihmistä eri 
tavalla, se on myös elämäntapa, joka 
vaikuttaa harrastuksiin, ulkonäköön, 
baareihin... Biseksuaaleilla ei ole sa-
manlaista omaa vahvaa kulttuuria.”

Kangasvuo ymmärtää myös seksu-
aalivähemmistöihin kohdistuvat pai-
neet, ja selittää bi-syrjinnän tapana 
piirtää lesboyhteisön rajaa.

”Moni joutuu olemaan kaapissa 
työpaikoilla, kokemaan väkivaltaa ja 
syrjintää. Biseksuaalisuus rikkoo yh-
teisöä. Se koetaan trippailemisena, et-
tei olla valmiita sitoutumaan. Kuvitel-
laan myös, että bi voi vaihtaa heterok-
si kytkintä kääntämällä, mikä ei pidä 
paikkaansa”, Jenny Kangasvuo koros-
taa.

Kangasvuon tutkimuksessa osa 
naisista määritteli itsensä sekä bisek-
suaaleiksi että lesboiksi.

”Heille biseksuaalisuus on seksu-
aali-identiteetin määrittelyä ja les-

”Kuvitellaan myös, 
että bi voi vaihtaa 
heteroksi kytkintä 
kääntämällä.”
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bous taas määrittyy poliittisesti ja yh-
teisöllisesti. Osa naimisissa olleista ja 
lapsia saaneista naisista haluaa omal-
la esimerkillään näyttää, että kaikki 
bi-naiset eivät pakene heterokulttuu-
riin. Monesti naisparit vain tulkitaan 

”SE ON VAIN VAIHE”– ELÄMÄ VOI TAPPAA

Biseksuaalina en ole homoille sen enempää homo kuin heteroille olen hetero. 

Olen masentunut. Olen itsetuhoinen. Olen yrittänyt 
tappaa itseni. Päädyin yrittämään lopullisinta vaih-

toehtoa vain siksi, koska en löytänyt enää resursseja rat-
koa ongelmia, jotka olin kyllä myöntänyt, mutta jotka kas-
voivat liian isoiksi. Niin pääni sisällä kuin sen ulkopuolel-
lakin.

Ei ole ikinä oikein olla jossain tilanteessa vain, kos-
ka kuvittelet, että on pakko. ”Minun on pakko olla näissä 
töissä, minun on pakko nähdä näitä kavereiksi kutsumia-
ni ihmisiä, minun on pakko olla tässä parisuhteessa.” Pak-
ko ei ole kuin kuolla joskus.

Olen biseksuaali ja kokenut sen osalta ylettömän mää-
rän paskaa tahoilta, joilta en olisi sitä uskonut tulevan: 

”omiltani”. Pitkä parisuhteeni saman sukupuolen edusta-
jan kanssa muodosti meille tukevan jalansijan paikalli-
seen homoyhteisöön, mutta minulle sanoma oli aina sel-
keä: Koska olen biseksuaali, en ole homoille sen enempää 
homo kuin heteroille olen hetero. 

Selkäni takana puhuttiin. Aiemmat, lyhyiksi jääneet 
suhteeni miesten kanssa saivat aikaan sen, että olin mo-
nien silmissä vain muotilesbo, kokeilunhaluinen, tai jopa 
jonkin sortin hyväksikäyttäjä. Palaisin kuitenkin miehiin, 
haluaisin kuitenkin oikeasti vain imeä munaa.

Pakkosulautusta sateenkaareen
Olin ihan yhtä homo kuin ne kaikki muutkin. En ollut iki-
nä miettinyt tyttöystäväni sukupuolta, hän vain miellytti 
minua ihmisenä. Tein kaikkeni sulautuakseni joukkoon, 
onnistuinkin. Ihmiset pitivät minusta persoonana. Varoin 
kommentoimasta edes vastakkaisen sukupuolen ulkonä-

köä kehuvasti, laitoin eräänlaiset laput silmilleni. Olin nyt 
lesbosuhteessa ja tätä minun kuuluisi olla. Suljin valtavan 
osan itsestäni pois ja jollain asteella jopa pakottauduin 
unoh tamaan sen.

Aloin ahdistua. Parisuhteemme voi huonosti meidän 
keskinäisten ongelmiemme takia. Lopulta päätimme erota.

Homoyhteisö sulkeutui takanani hyvin pian. Vanhat 
ystävät eivät ottaneet yhteyttä. Huhut kertoivat eron joh-
tuneen vain minun ”lesbovaiheeni” päättymisestä.

Ilman lokeroita
Paneuduin tutkimaan itseäni. Annoin kaikkien ajatusten 
virrata, toivotin ne tervetulleiksi, aloin rehelliseksi itselle-
ni. Aika myös kului ja jostain tuhkasta alkoi nousta van-
hoista juurista uusi taimi, vanha minuus. Läheiset ystä-
vät huomauttivat, että olin erilainen, aidomman oloinen. 
Huomasin flirttailevani leikkimielisesti miehille ja naisille 
hakematta edes yhden illan juttua, mutta syleilläkseni si-
tä faktaa, että minä en ole missään lokerossa. Homosek-
suaalisuus, kuten mikä tahansa muukin asia, voi muodos-
tua ahdistavaksi lokeroksi, jos siitä luodaan henkilön ai-
noa identiteetti.

Elämäniloni palasi pikkuhiljaa, ja se loi yhteisen tien-
risteyksen nykyisen kumppanini kanssa. Olen nyt hetero-
suhteessa, mutta seksuaalisuuteni ei ole muuttunut mihin-
kään. Ahdistukseni on tosin poissa, koska löysin itseni en-
kä suostu siitä luopumaan.

Omasta itsestä ei pidä tulla estettä olla onnellinen. F

Teksti LOKEROLEIKKIIN KYLLÄSTYNYT

lesboiksi, jos biseksuaalisuutta ei toi-
tota koko ajan.”

Bi heiluttaa normeja
Biseksuaalisuus uhkaa myös hetero-
normeja. Tämä näkyi tutkimukses-

sa konkreettisesti esimerkiksi hedel-
möityshoitoihin liittyvissä pohdin-
noissa. Yksi Kangasvuon haastatte-

JATKUU
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lemista naisen kanssa seurustelevis-
ta bi-naisista piti tärkeänä määritellä 
itsensä julkisesti lesboksi. Hedelmöi-
tyshoitolaki oli tuolloin kesken, ja 
nainen koki asian sekä henkilökoh-
taisesti että poliittisesti tärkeäksi.

”Jos klinikalla määrittelisi itsen-
sä biseksuaaliksi, se voisi hankaloit-
taa prosessia. Kokematon lääkäri voi-
si kysyä, mihin tarvitset hedelmöi-
tyshoitoja, jos voit tehdä lapsia mie-
hen kanssa. Tällaisissa tilanteissa jou-
tuu miettimään, miten puhua poliitti-
sesti oikein ja toimia mallikansalaise-
na. Sekä lesboyhteisö että yhteiskunta 
saattavat kyseenalaistaa biseksuaalin 

sitoutumisen naiseen, parisuhteeseen 
ja lapseen”, Jenny Kangasvuo kertoo.

Kangasvuo ihmettelee, että bisek-
suaalisuus on yhä niin tuntematon 
asia.

”Tuntemattomuus on suurin myyt-
ti biseksuaalisuudessa. Sitä pitää koko 
ajan selittää, mikä heijastuu myös ih-
misiin itseensä. ’Bi pettää, kokeilee, se 
on vaan vaihe – tai biseksuaalisuus on 
pelkästään jotain kiihottavaa ja tirkis-
teltävää...’ Ennakkoluuloja saa kumo-
ta yhä uudelleen.”
 
Kaikki eivät ole biseksuaaleja
Jotain on Jenny Kangasvuon havain-

tojen mukaan muuttunutkin puolessa 
vuosisadassa.

”Varhaisessa vaiheessa, 1970-lu-
vulta alkaen, biseksuaalisuus toimi 
seksuaalivähemmistöpoliittise na vä-
lineenä. Sen avulla koetettiin selittää 
enemmistölle, että kaikki ovat bisek-
suaaleja ja siksi heteroiden täytyy ym-
märtää, mistä homoudes sa ja lesbou-
dessa on kyse. Vasta 1980 – 1990-lu-
vuilla biseksuaalit saivat oman äänen, 
kun toimintaan tuli mukaan ihmisiä, 
jotka määrittelivät itsensä biseksuaa-
leiksi.”

Nykyisin identiteettimäärittelyt 
ovat monipuolistuneet, ja seksuaa-

Varaa aika suoraan konttoriimme osoitteesta
aitosp.fi /varaa-aika
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lisuuden ja sukupuolen kahtiajakoi-
suus vältetään esimerkiksi pansek-
suaalisuuden ja muunsukupuolisen 
käsitteillä.

”Olisi kiinnostavaa tehdä seuranta-
tutkimus siitä, onko biseksuaalisuus 
keski-ikäisten käsite vai käyttävätkö 
nuoretkin sitä. Biseksuaalisuuden on-
gelma on, että se viitaa kahteen suku-
puoleen. Ihmiset voivat olla trans- tai 
muunsukupuolisia, tai heillä voi olla 
seurustelu- ja seksihistoriaa miesten 
ja naisten lisäksi muunsukupuolisten 
kanssa. Tällöin biseksuaalisuus sana-
na on harhaanjohtava.”

”Se on kuitenkin varmaa, ettei bi-
seksuaalisuus poistu mihinkään. Pa-
rinkymmenen vuoden päästä van-
hainkodeissa pitää varautua siihen, 
että käytävillä juoksee mummoja, jot-
ka julistavat olevansa biseksuaaleja.”

Nykyisin Jenny Kangasvuo tekee 
erilaisia kirjoitustöitä yliopiston ul-
kopuolella. Biseksuaalisuudessa riit-
täisi vielä tutkittavaa.

”Jos saan rahoituksen, olisi kiin-
nostavaa tutkia kinky- ja goottikult-
tuureja. Niissä biseksuaalisuus on sal-
littua ja moni saa yhteisön tuen sieltä. 
Samoin larppaus- ja roolipelikulttuu-
rit kiinnostavat.” F

VÄITÖSKIRJA 
BISEKSUAALISUUDESTA
Jenny Kangasvuon väitöskirja 
Suomalainen biseksuaalisuus. Käsitteen 
ja kokemuksen kulttuuriset ehdot 
valmistui 2014 (Oulun yliopisto, 
kulttuuriantropologia).
Kulttuuriantropologiassa haetaan 
kulttuurisia säännönmukaisuuksia 
sekä henkilökohtaisista kokemuksista 
että muista aineistoista.
Väitöskirjaa varten haastateltiin 
40 ihmistä, joista kolme-
neljäsosaa oli naisia.  
Haastateltavat olivat syntyneet
vuosien 1955 ja 1982 välillä.




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
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1. Nina Ranne – Amanda Pendolin, 
miten toivot itsesi esiteltävän?
Käytän kirjailijanimenäni isoäitini 
sukunimeä. Amanda Pendolin on mi-
nulle tavallaan ihan oma persoonansa 
ja Amanda kirjoittaa tätä rakkauskir-
jallisuutta.

2. Mikä on yhteytesi Pirkanmaahan ja 
sateenkaariväkeen?
Juureni ovat Helsingissä, mutta tam-
perelaistuin 90-luvulla. Asustelen ny-
kyään sinkkuna, mutta taustalla on 
pari pitkäkestoista naissuhdetta, jo-
ten sateenkaariyhteyteni on hyvin 
vahva. Mummolaakson toiminta on 
tullut tutuksi muun muassa Talvikin 
tansseissa. 
 
3. Miksi päädyit sijoittamaan 
Aavikon hehkun juuri Omaniin?
Ajattelin kirjoittaa Harlequin-tyyp-
pisen lesborakkaustarinan, sillä mie-

lestäni tätä genreä ei juu-
ri ole markkinoilla. La-
jille on tyypillistä eksoot-
tinen ympäristö, epärealis-
tiset henkilöhahmot ja tiet-
ty naiivius. Tunnen erään valoku-
vaajan, joka oli tehnyt paljon kuvaus-
matkoja kyseiseen paikkaan, ja hänen 
kertomansa maasta innostivat minut 
sijoittamaan tarinan tähän ympäris-
töön. Tämä antoi myös mielikuvituk-
selleni aika vapaat kädet, sillä en kult-
tuurillisesti ollut sitoutunut mihin-
kään omaan kokemuspintaan.
  
4. Kirjasta tehdään myös englannin-
kielistä käännöstä. 
Missä vaiheessa se on?
Kääntäjä asuu Berliinissä ja oletan, 
että kesän aikana käännös valmis-
tuu. Kustannus tapahtuu kansainväli-
sen Books on Demandin (BoD) kaut-
ta. Sieltä se leviää Amazonin, iBook-

sin ja muiden kautta 
ostettavaksi e-kirjana 

tai painettuna. Tarkoi-
tukseni on yrittää julkai-

sun jälkeen levittää tietoa 
kirjasta englanninkielisillä HL-

BT-sivustoilla Facebookissa. Kilpai-
lu on tietysti kovaa ja kirjan löydettä-
vyys on täysi arvoitus. Kaikki sateen-
kaarikansan tiedonlevitys kirjasta on 
kullanarvoista ja erittäin toivottavaa. 
 
5. Onko luvassa jatkoa?
Jatkokirja on tekeillä ja oletan, että 
syksyllä valmistuu. Tällä kertaa tari-
na on realistisempi ja henkilöhahmot 
inhimillisempiä, mutta rakkaudes-
ta on kysymys, eroottisin vivahtein. 
Tapahtumat sijoittuvat Tansaniaan ja 
päähenkilöt edustavat Tanska/Suo-
mi-linjaa.

Kysymykset HEIDI HÖLSÖMÄKI

JULKAISUT

Opas turvalliseen ulostuloon

kaikki olisimme seksuaaliselta suun-
tautumiseltamme heteroja tai suku-
puoleltamme naisia tai miehiä. Täl-
laiset lähtöoletukset ajavat osan meis-
tä kaappiin. Ne kyseenalaistavat sek-
suaalisen suuntautumisen eri muoto-
jen yhdenvertaisuuden ja sukupuo-
li-identiteettien moninaisuuden sekä 
jokaisen oikeuden määrittää itse it-
sensä, miten parhaaksi näkee. 

Tästä kaikesta johtuu, että moni 
kamppailee edelleen oman suuntau-
tumisensa ja identiteettinsä ja niiden 

Vuodenvaihteessa ilmestynyt Turval-
linen ulostulo -opas antaa näkökulmia 
siihen, miten jokainen meistä voi kä-
sitellä omaa seksuaalista suuntautu-
mistaan, seksuaalisuuttaan ja suku-
puoli-identiteettiään suhteessa itseen-
sä, läheisiinsä ja ympäristöönsä.

Kaikki meistä eivät ole saaneet riit-
tävää rohkaisua omaksi itseksi tule-
miselle. Niinpä tarvitaan apukeinoja 
itsensä löytämiseen ja ilmaisemiseen.

Yhteiskunnassa vallitsee edelleen 
olettamuksia ja normeja siitä, että me 

esille tuomisen kanssa. Opas on hy-
vä käsikirja ulostuloa harkitseville, lä-
heisille, ammattilaisille ja kaikille it-
seään sivistäville ihmisille.
 
Jussi Nissinen, Tommi P. Pesonen ja 
Mikko Väisänen: Sinuiksi tuleminen: 
turvallinen ulostulo (2016). Valtakunnal-
linen tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi
 
Opas on julkaistu verkossa: 
http://static.sinuiksi.fi/files/Sinuiksi_
tuleminen-ulostulo-opas-2016.pdf

Viisi kysymystä esikoiskirjailijalle
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KIRJA-ARVIO
 

Amanda Pendolin 
tarjoilee lesboerotiikkaa
 

”Janica tunsi Nanan kädet rinnoillaan. Hän tunsi, 
kuinka syöksyi läpi avaruuden ja tämä vain yhdestä 
kevyestä kosketuksesta. Nanan sormien viipyilevä si-
vely ja käden lämpö saivat Janican aistit heräämään.”

Amanda Pendolin on julkaissut ensimmäisen nais-
rakkautta ja -erotiikkaa sisältävän viihderomaaninsa 
Aavikon hehku. Kirjan tapahtumat sijoittuvat eksoot-
tiseen Omaniin Arabian niemimaalla. Päähenkilöinä 
toisiinsa rakastuvat intohimoisesti ruotsalainen Jani-
ca ja omanilainen Nana, joiden yhteinen tehtävä on 
tukea neuvoloiden perustamista omanilaisiin kyliin.

Tarina etenee sujuvasti ja on enimmäkseen nau-
tittavaa luettavaa. Rakkaussuhteen kehittymistä ku-
vataan uskottavasti, intohimossaan jopa realistises-
ti. Vieras kulttuuriympäristö etäännyttää lukijan so-
pivasti arjesta ja vie sänkymatkalle aisteja kutkutta-
viin paikkoihin: naisten kylpylöistä keitaille ja suur-
kaupungin upeista ravintoloista Pardos-heimon aa-
vikkokyliin.

Päähenkilöt esitetään itsenäisinä ja aktiivisina nai-
sina. Samalla heidän ulkonäköään arvioidaan kirjassa 
estoitta, tarkasti ja toistuvasti, samoinkin sanoin. Vä-
lillä tuntuukin, että kirjoittajalla on niin kiire kuljet-
taa tarinaa eteenpäin, että tekstiin kertyy toistoa, nais-
ten objektivointia ja huolimattomia lauseita. Pienel-
lä kielellisellä viilauksella romaani olisi lajissaan hy-
vää A-luokkaa.

Arabikulttuuria tuntemattoman on vaikea arvioi-
da, miten paljon mielikuvitusta Omanin ja sen nais-
kulttuurin kuvaamisessa on käytetty, eikä se liene tar-
peenkaan. Silti teosta voi monin paikoin lukea myös 
matkakirjana. HH
 
Amanda Pendolin: Aavikon hehku. 
Naisrakkautta&erotiikkaa. 2016.
Books on Demand (BoD).

Kirjaa voi tilata suoraan tekijältä: 
amanda.pendolin@gmail.com (15 euroa, sis. postikulut) tai 
verkkokirjakaupoista. Sähköinen e-kirja löytyy mm. iBooks-, 
Amazon- ja  Elisakirja-kaupoista (5,90 euroa).

Sinuiksi-vertaiset ovat Sinuiksi-palvelun 
perehdyttämiä vapaaehtoisia.

VERTAISPALVELUT

SINUIKSI-verkkovertais-
ryhmät Tukinetissä

Valtakunnallinen Sinuiksi-palvelu järjestää 
chat-vertaisryhmiä, jotta jokaisella 
sateenkaarevalla suomalaisella on 
mahdollisuus saada liveaikaista vertaistukea 
kotipaikastaan riippumatta. Sinuiksi-chattien 
tavoitteena on auttaa ihmisiä tulemaan 
sinuiksi seksuaalisen suuntautumisensa  
ja sukupuoli-identiteettinsä kanssa. 

Sateenkaarevia chat-ryhmiä on
tällä hetkellä viisi:
sateenkaarinuorille
transihmisille ja sukupuoltaan pohtiville
seksuaalivähemmistöille
hengellisyyttä pohtiville
sateenkaarisenioreille

Liveryhmiin osallistuminen on helppoa.  
Voit kirjautua Tukinetiin omalla anonyymillä 
käyttäjätunnuksella, kun olet täyttänyt 
lyhyen rekisteröitymislomakkeen.  
Saat käyttäjätunnuksen heti käyttöösi 
lähetettyäsi lomakkeen. Tervetuloa mukaan!

Tukinettiin rekisteröityminen:
www.tukinet.net/rekisteroityminen.tmpl

Tukinet-liveryhmät: 
www.tukinet.net/liveryhma/
liveryhma_ajat.tmpl



PIRKANMAAN SETAN 
VERTAIS- JA TOIMINTARYHMÄT 
Pirkanmaan Setassa toimii lähes 20 
vertais- ja toimintaryhmää kaikenikäisille 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. 
Ryhmiin voi tulla mukaan pitkin vuotta. 
Ryhmäkalenterin löydät osoitteesta: 
www.pirkanmaanseta.fi 

RYHMIÄMME TÄLLÄ HETKELLÄ
Ø Alkutaival - yhteistyössä Tampereen
 sateenkaariperheiden kanssa
Ø Assu - aseksuaalien ryhmä (palaa syksyllä)
Ø Ei kaikki muumit laaksossa -mielenterveysryhmä
 yhteistyössä Taimi ry:n kanssa
Ø Ellun kanat, Tampereen transvestiittiryhmä
 yhdessä DWC:n kanssa
Ø Hengellinen Malkus-ryhmä yhdessä Malkus ry:n kanssa
Ø Ihan koukussa -käsityöryhmä yhdessä Sekavan kanssa
Ø Lautapeliryhmä yhdessä Sekavan kanssa
Ø Miesten ryhmä
Ø More than the Rainbow: 
 englanninkielinen sateenkaariryhmä
Ø Mummolaakso
Ø Nuortenryhmä
Ø Perjantain pulinatori, avoin turinointiryhmä
Ø Pirkanmaan karhukopla -karhuryhmä Mixeissä
 (kokoontuu satunnaisesti)
Ø Sählyryhmä yhdessä HOT:in kanssa
Ø Sukupuolen moninaisuus -ryhmä
 (entinen Transkahvila)
Ø Sukupuolen moninaisuus -ryhmä 7 - 15-vuotiaille 
 Tyttöjen tuvan kanssa
Ø Sateenkaariperheiden pienten päiväryhmä 
 Tampereen sateenkaariperheiden kanssa
Ø Vastuullinen monisuhderyhmä yhteistyössä
 Polyamoria ry:n kanssa 

Tarvittaessa käymme vaikka hakemassa sinut sovitusta paikasta,
ettei kynnys ole liian korkealla. Huomioithan, että monet ryhmät pitävät kesätauon.
Lisätietoja: toiminnanjohtaja@pirkanmaanseta.fi 

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. 

Ryhmien 
kuvaukset ja kalenterin 

löydät osoitteesta:  
www.pirkanmaanseta.fi
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Suosittu
Ellun kanat –
Tampereen 
Transvestiitti-
ryhmän osallistujat
voivat ehostautua 
toimistolla 
ennen ryhmän
alkua.

Pirkanmaan Setan 
Nuortenryhmässä 
on edustettuna 
sateenkaaren 
koko kirjo.

Pirkanmaan Seta
Kuninkaankatu 

15 A T1
33210 Tampere


