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Toimittajan alkusanat

Dreamwear Club DwC ry juhlii 25-vuotissyntymäpäiviään tänä vuonna 2021. Yhdistys on todellisuudessa vielä 
vanhempi, mutta tämä virallinen merkkipaalu on hyvä syy juhlistaa pitkää taivalta.

Dreamwear Club on noussut pienestä samanhenkisten ihmisten kerhosta merkittäväksi valtakunnallisek-
si vaikuttajaksi sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Vuosikymmenten aikana järjestön toiminta on 
näyttäytynyt hyvin moninaiselta riippuen siitä, mistä asemasta sitä on seurannut. Tämä historiikki pyrkii valai-
semaan näitä eri näkökulmia.

Historiikki on laadittu pääasiassa jäsenlehtien, kotisivustojen ja hallinnollisten dokumenttien pohjalta. 
Järjestön varhaishistorian kohdalla on näiden lähteiden lisäksi käytetty yhdistyksen jäsenten käyttöön laadittua 
10-vuotishistoriikkia. Tietoa on täydennetty jäsenten haastatteluilla, joista osa on liitetty mukaan suorina lai-
nauksina. Muut kirjalliset lähteet on listattu historiikin lopussa olevaan lähdeluetteloon.

Historiikin tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisuus eläytyä vanhoihin aikoihin ja muistuttaa, mi-
ten asioista silloin ajateltiin. Toisaalta se antaa tapahtumista kuvan myös heille, jotka eivät ole tutustuneet 
Dreamwear Club:iin tai transvestiittien historiaan. Tekstiä voi lukea monella eri tavalla: voi keskittyä suurempiin 
teemoihin leipätekstissä tai upota historiikin lukuisten tarinoiden tunnelmiin. Heille, joille koko järjestön histo-
ria on tuntematon, on laadittu alkuun lyhyt historiatiivistelmä, joka toivottavasti auttaa sijoittamaan tapahtu-
mat aikajanalle.

Historiikin kuva-aineisto on runsaudestaan huolimatta varsin rajoitettu, sillä transvestiiteille yksityisyyden 
suoja on erityisen herkkä asia, ja monia vanhoissa kuvissa olevia henkilöitä ei ole lainkaan tavoitettu. Kuvissa 
siis ylikorostuvat ne henkilöt, joilta julkaisuun on saatu lupa. 

Mukavia lukuhetkiä kaikille, kaikilla tavoin lukeville!

Espoossa 13. lokakuuta 2021

Anukatariina Saloheimo ja Vilma Puttonen
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Mikä Dreamwear Club?

Dreamwear Clubin historia  
lyhyesti

1990-luku: 

1991 Varsinaisen toiminnan alkaminen

1991 Ensikontakti Setaan

1993 ja 1994 Eurofantasia-tapahtumat kansainvä-
lisen toiminnan aloittajana

1993 Ensimmäinen Transhelsinki

1994 Transtukipisteen perustaminen

1996 Dreamwear Club DwC ry:n perustamisko-
kous

1997 Virallisesti yhdistysrekisteriin ja Setan jäse-
neksi

1997 “Tiitti-illat” Transtukipisteellä

2000-luku:

2007-10 Kampanjointi patologisointia vastaan

2010 Kokemuskoulutuksen alkaminen

2011 Transvestisuus poistettiin tautiluokituksesta

2012-15 Tasa-arvolain uudistukseen vaikuttamista

2016 Laaja kysely työsyrjinnästä ja aiheeseen liitty-
viä seminaareja

2017 Viharikosten vastaisen työn alkaminen

2018 DwC TransHelsinki tapahtuman vastuuta-
hoksi

2019 Nimilakiuudistukseen liittyvää vaikutustyötä

2019 Kutsu EU-komission sateenkaarioikeuksien 
konferenssiin Brysseliin

2021 Puheenjohtaja Anukatariinalle Ylpeys muut-
taa maailmaa -tunnustus

Dreamwear Club DwC ry on valtakunnallinen yh-
distys, joka pyrkii edistämään seksuaalista ja suku-
puolista tasavertaisuutta ja kansalaisten muiden pe-
rusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassa. Järjestö 
perustettiin vuonna 1997 transvestiittien ja heidän 
puolisoidensa vertaistukijärjestöksi, mutta maailma 
on muuttunut ja Dreamwear Club sen mukana: ny-
kyään järjestö tukee laajemmin erilaisten sukupuolen 
moninaisuutta edustavien ihmisten jaksamista ja val-
voo heidän etujaan. 

Vertaistuen tarjoaminen on yhdistyksen toimin-
nan keskiössä, ja Dreamwear Club:in taival lähtikin 
käyntiin tarpeesta löytää ja tavata toisia ihmisiä, jot-
ka käyvät läpi samanlaisia tuntemuksia ja ongelmia. 
Vertaistuen lisäksi järjestö on tehnyt aktiivisesti edun-
valvontaa, lobbaus- ja koulutustyötä sekä edistänyt 
yhdenvertaisuutta vaikuttamalla jopa kansallisiin sää-
döksiin ja EU-komission toimintaohjelmaan. 

Sukupuolen moninaisuudesta

Sukupuoli on jatkumo, joka koostuu erilaisista merki-
tyksistä, jotka liittyvät biologiaan, sosiaaliseen ympä-
ristöön ja kulttuuriin sekä ihmisen omaan identiteet-
tiin ja kokemukseen. Sukupuoli ei ole binäärinen, eli 
jaettavissa kahteen, toisistaan eroaviin sukupuoliin. 
Jokaisen kokemus sukupuolestaan on ainutlaatuinen, 
ja on tärkeä kunnioittaa jokaisen omaa määritelmää 
itsestään. Sukupuolen moninaisuuteen kuuluu myös 
sukupuolen ilmaisu, mikä tarkoittaa erilaisia tapoja 
ilmaista sukupuoltaan esimerkiksi ulkonäön, käytök-
sen tai pukeutumisen kautta. Se, minkälainen toimin-
ta katsotaan sukupuolittuneeksi vaihtelee eri yhtei-
söissä ja eri aikakausina.

Transvestiitti (“tiitti”) tarkoittaa henkilöä, joka 
kokee tarvetta pukeutua, laittautua tai eläytyä “toi-
sen” sukupuolen mukaisesti, ja näin ilmaista suku-
puoltaan tavoilla, joita ei perinteisesti katsota tyypil-
liseksi henkilön syntymässä määritellyn sukupuolen 
edustajille. Transvestiitti on usein sinut myös synty-
mässä määritellyn sukupuolensa kanssa, eikä koe 
näin välttämättä tarvetta lääketieteellisiin korjauksiin 
tai juridisiin muutoksiin sukupuolensa suhteen. Jokai-
sen kokemus on kuitenkin yksilöllinen ja erilainen.

Transvestisuus on osa transihmisyyden kirjoa, 
joka kattaa kaikki henkilöt, joiden sukupuoli-identi-
teetti tai sukupuolen ilmaisu eroaa siitä, mitä hänen 
syntymässä määritellyn sukupuolen edustajilta odote-
taan. Transihmisyyden kirjon sisällä on monenlaisia, 
erilaisia kokemuksia, jotka voivat muuttua ajan kans-
sa. Moni Dreamwear Clubin jäsen on löytänyt trans-
vestisuuden kautta oman transnaiseutensa.
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70-luku: Dreamwear Clubin esihistoria

Transvestiittien elämä itsenäisen Suomen alkuvuosi-
kymmeninä on jotensakin piiloon jäänyttä. Transves-
tisuus ei ollut rikos, mutta sairautena sitä pidettiin. 
Vaikka transvestiitti-käsite oli määritelty Saksassa 
jo 1910, se sai freudilaisessa teoriassa merkityksen, 
jonka mukaan se olisi traumaattisesta äitisuhteesta 
johtuva häiriö ja liittyisi seksuaaliseen haluun. Suo-
messa transihmisiä löytyy sairaaloiden kirjauksista 
jo 1900-luvun alusta, kun transsukupuolisuutta hoi-
dettiin psykopatian muotona degeneratio psycho-
pathica. 1950-60-luvuilla diagnoosi oli freudilaisen 
koulukunnan mukainen transvestitismus. Sana viittaa 
transvestisuuteen, mutta nimikkeellä hoidettiin pää-
osin henkilöitä, jotka nykyään katsottaisiin transsu-
kupuolisiksi. Transseksuaalisuus-diagnooseja alettiin 
antaa Suomessa vasta 1960-luvun loppupuolella. Täl-
löin ei aina osattu erottaa toisistaan edes seksuaali-
suuden ja sukupuolen moninaisuutta. 

Se, mitä sukupuolella tarkoitetaan, on siis his-
toriallinen ilmiö, johon vaikuttaa esimerkiksi muu-
tokset lainsäädännössä, kielessä, lääketieteessä ja 
muussa kulttuurissa. Termit ja määritelmät muuttuvat 
historian saatossa, minkä vuoksi suomalaisten trans-
vestiittien historia kytkeytyy muiden sukupuoli- sekä 
seksuaalivähemmistöjen historiaan. Transvestiittien 
elämään vaikutti paljon esimerkiksi se, että homosek-
suaalisuus oli kriminalisoitu Suomessa vuoteen 1971 
asti. Transvestisuus ei ollut itsessään laitonta, mutta 
homoseksuaalisten kriminalisointi rajasi myös tran-
svestiittien mahdollisuuksia julkiseen itseilmaisuun, 
eivätkä he tämän vuoksi erityisemmin näyttäytyneet 
muille. Muutamissa poikkeustapauksissa transvestiit-

tien tosin kerrotaan eläneen avoimesti osana kyläyh-
teisöä – ilmeisesti jonkinlaisella kylähullun statuksella.

Julkisuuteen transihmiset pääsivät vähitellen. 
1800-luvun lopulla julkaistiin suomalaisissa lehdis-
sä ensimmäiset tiedonmuruset transasioista. Tämän 
jälkeen uutisointeja tuli satunnaisesti. 1930-luvulla 
kertomus Lili Elbelle tehdystä kokeellisesta suku-
puolenkorjausoperaatiosta uutisoitiin maakuntalehtiä 
myöten ja 1950-luvulla kehonsa korjanneesta Chris-
tine Jorgensenistä julkaistiin uutismateriaalia. Ar-
tikkelit olivat perussävyltään voimakkaan sensaatio-
hakuista.

”Mies naisten vaatteissa” oli suosittu aihe 
1950–1960-luvuilla myös kotimaassa. Vuonna 1956 
Apu-lehden toimittaja Matti Jämsä osallistui pai-
kallisiin missikisoihin, mikä herätti suurta huomiota. 
Naisten vaatteisiin mieltyneistä miesoletetuista oli 
juttuja myös muissa laajalevikkisissä viikkolehdissä 
kuten Seurassa ja Hymyssä. Huomio ei kuitenkaan 
tarkoittanut sitä, että asia olisi muuttunut normaa-
liksi ja julkisuus vaarattomaksi. Huomio saattoi koitua 
jopa hengenvaaralliseksi, kuten eräälle Hymy-lehdes-
sä haastatellulle henkilölle, joka murhattiin pian jutun 
ilmestymisen jälkeen 1960-luvulla. Kaduilla kulke-
misessa oli myös riski tulla pidätetyksi, kun vähem-
mistöihin virkainnolla suhtautuvat poliisit pidättivät 
harvoja julkisesti liikkuvia naisten vaatteisiin pukeu-
tuneita miesoletettuja naamioitumiskiellon nojalla. 
Niinpä transvestiitit ja muut sukupuolivähemmistöi-
hin kuuluvat henkilöt joutuivat elämään varsin piilo-
tettua elämää. 

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen järjestäytyminen

Rajoittunut ilmapiiri ei kuitenkaan ajanut sateenkaa-
ri-ihmisiä ainoastaan kaappiin, vaan myös toistensa 
luo. Valitettavasti suomalaisten transvestiittien järjes-
täytymisestä on menneiltä vuosikymmeniltä varsin vä-
hän tietoja. Ensimmäiset tähän historiikkiin löytyneet 
lähteet vievät 1960-luvun puoliväliin, yhdysvaltalai-
sen transaktivistin Virginia Princen perustamaan 
Foundation for Personality Expression (FPE) -järjes-
töön. Yksi tämän järjestön jäsenistä oli myös suoma-
lainen transvestiitti Helen Ek. Järjestöön kuului myös 
kourallinen muita pohjoismaalaisia, joista ruotsalai-
nen Anette Hall päätti sitten koota pohjoismaisten 
oman “paikallisjärjestön”. Vuonna 1966 perustet-
tiinkin sitten FPE Northern Europe (FPE-NE), jonka 

kymmenestä perustajajäsenestä Helen oli yksi. Hänen 
lisäkseen järjestön alkutaipaleen tapaamisiin osallis-
tuivat myös suomalaiset transvestiitit Greta ja Kirsti.

Kotimaisen järjestäytymisen vanhimmat juuret 
juontavat vuoteen 1968. Silloin perustettiin uusi yh-
distys nimeltään keskusteluseura Psyke ry ajamaan 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Pe-
rustajina oli samoja ihmisiä, jotka toimivat Marras-
kuun liikkeen Työryhmä 13:ssa. Marraskuussa 1967 
perustetun Marraskuun liikkeen tavoitteena oli pyrkiä 
”järkiperäiseen ja inhimilliseen kontrollipolitiikkaan”. 
Kontrollipolitiikalla tarkoitettiin ”niiden toimenpitei-
den kokonaisuutta, joiden avulla yhteiskunta ylläpi-
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tää yhdenmukaisuutta ja valvoo poikkeavaa käyttäy-
tymistä”. Homoseksuaalien oikeuksia ajava työryhmä 
13 toimi Marraskuun liikkeen suojissa, koska noihin 
aikoihin vielä kriminalisoidun asian ajamiseksi ei us-
kottu olevan mahdollista perustaa erillistä rekisteröi-
tyä yhdistystä. Psyke ry kuitenkin perustettiin, kun rii-
tauduttiin vasemmistolaista politiikkaa voimistuvasti 
toteuttaneen Marraskuun liikkeen kanssa.

Transvestiitit tulivat puolivahingossa mukaan 
Psyke ry:hyn heti sen alkutaipaleessa. Yhdistyksen 
puuhamies ja ensimmäinen puheenjohtaja Jorma 
Elovaara oli laittanut lehteen ilmoituksen järjestön 
perustamisaikeesta: 

”Puuhailen vähemmistön järjestäytymisen pa-
rissa. harrastan myös lehden toimittamista. Ota 
yhteys, meitä on paljon. Box 13096. Hki 13.”

Sanamuoto oli salamyhkäinen, koska homoseksuaa-
lisuus oli tuolloin vielä kriminalisoitu. Viestin todelli-
sen luonteen oivalsi tuleva transvestiittiaktiivi Lars 
Svartström (Brigitte/BB) ja vastasi kirjeitse olevansa 
kiinnostunut hankkeesta. Elovaara soitti BB:lle sala-
nimellä sopiakseen perustamiskokouksesta. Tällöin il-
meni, että Elovaara ilmeisesti oletti myös BB:n olevan 
homo. Väärinkäsitys korjattiin hetimiten, mutta yhtä 
ja kaikki BB:stä tuli yksi järjestön kolmesta perusta-
jajäsenestä Elovaaran sekä Rafael Kontulan lisäksi. 
Yhdistyksen säännöt laadittiin niin, että niihin jäi sopi-
vasti tulkinnanvaraa jotta ne menisivät yhdistysrekis-
terissä läpi. Näin myös kävi, ja Psyke ry oli virallisesti 
perustettu.

Psyken kerhotila sijaitsi aluksi Laivanvarustajan-
kadulla, josta se siirtyi myöhemmin Kalevankatu 45:n 
kellariin, jossa sillä oli paljon erilaista toimintaa. Tä-
män lisäksi yhdistys järjesti ravintoloissa tansseja sa-

teenkaarikansalle. Näihin tanssi-iltoihin osallistui pal-
jon myös lesboja sekä transihmisiä. Omat ravintola- ja 
baaritilat olivat tärkeitä myös sen vuoksi, että vielä 
60-luvulla naiseksi katsotut tarvitsivat miesseuralaisen 
ravintolaan ja mieheksi katsotuilta henkilöiltä vaadit-
tiin ravintoloissa puvuntakki ja kravatti. Luonnollises-
ti nämä vaatimukset rajoittivat myös transvestiittien 
mahdollisuuksia käydä ulkona. Turvallisille tanssi-illoil-
le oli siis tarvetta, mutta valitettavasti nekään eivät 
aina menneet niin kuin juhlijat olisivat halunneet:

Hymylehden toimittaja soluttautui helsinkiläi-
sessä Lucci-ravintolassa 5.4.1969 pidettyihin 
Psyken tansseihin, ja hänen kokemuksistaan 
saatiin lukea toukokuun lehdestä. Toimitta-
ja kuvailee ”miehisiä latteakeuhkoisia tyttö-
tyttöjä”, asiallisilta virkamiehiltä näyttäviä tai 
vaihtoehtoisesti punastelevia ja kikattavia 
”poikapoikia” sekä niitä, joilta löytyi pili kaikki 
mutta jotka käyttivät hametta ”muuten vaan 
mukavikseen”. Välillä toimittaja maalailee, mi-
ten lainsuojaton rakastelu tiivistyi kynttilöiden 
valossa, kun orkesteri viritti tanssiinkutsun 
ja jengi painui karkeloimaan parta partaa tai 
hame hametta hangaten. Julkisen inkvisiitto-
rin roolilleen uskollisena Hymy-lehti mainitsee 
jutussa vieraita nimellä tai siten, että he ovat 
helposti tunnistettavissa.

Lähde: Homohistoriallinen Helsinki 3: Käy tans-
simaan. Hulivilipoika-blogi 5.6.2014

Kyseinen lehtiartikkeli aiheutti paniikin Lucci-ravinto-
lassa ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen illat lo-
petettiin. Onneksi uusi paikka löytyi Senaattori-klubil-
ta ja niin kutsutut Sirkan tanssit jatkuivat vielä pitkälle 
70-luvulle. 

96-lehti yhdisti yksinäisiä

Psyke alkoi julkaista 96-lehteä keväällä 1969. Lehti oli 
pitkään ainoa, joka julkaisi homojen ja lesbojen kon-
takti-ilmoituksia. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kiel-
si 1960-luvun lopulla kaikenlaiset ilmoitukset, joissa 
vihjattiin homoseksuaalisuuteen. Vuoteen 1999 asti 
voimassa ollut homoseksuaalisuuteen kehottamisen 
kielto vaikutti todennäköisesti siihen, että myös trans-
ihmisten ilmoituksia julkaistiin nihkeästi. 

96-lehteen perustettiin BB:n pyynnöstä palsta trans-
vestiiteille, jota hän kuvaa seuraavasti:

Toinen meille erittäin tärkeä asia on lehtemme 
”96”, jossa meillä on vuoden ensimmäisestä 
numerosta alkaen ollut oma transvestiittipals-
tamme BRIGITTE. Tälle palstalle on jokaisella 

transvestiitilla mahdollisuus kirjoittaa ja lähet-
tää valokuvansa, joka mahdollisuuksien mu-
kaan julkaistaan. Palstamme tarkoitus on antaa 
informaatiota toiminnastamme, meistä itses-
tämme ja suhtautumisestamme ympäristöön 
sekä ennen kaikkea auttaa niitä transvestiitteja, 
jotka eivät tiedä, että meitä on runsaasti, saa-
maan kontakteja muihin.

(96-lehti 1/1971)

Palstalla käsiteltiin muun muassa pukeutumis- ja tyyli-
asioita, mutta myös muita tärkeitä aiheita. Joulukuus-
sa 1969 nimimerkki Birgitta kirjoittaa osuvasti trans-
vestiittien sen aikaisesta tilanteesta ja miten sitä voisi 
parantaa:
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Haluan tässä julkituoda muutamia seikkoja 
transvestiiteista (= halu pukeutua vastakkaisen 
sukupuolen vaatteisiin), jotka voivat olla joko 
miehiä tai naisia.

Vastaavasti miehiä on prosentuaalisesti enem-
män, jotka haluavat olla tavalla tai toisella nai-
sia. Osa on sellaisia, jotka tuntevat vetoa vain 
muutaman kerran olla silloin tällöin naisten 
vaatteissa.

Eräät heistä toteuttavat halunsa ehkäpä vain 
kerran tai vaikkapa viikon tai kuukauden pääs-
täkin. Kaikille yhteistä on ainakin se, että tun-
tevat kovasti mielihyvää pukeutuessaan ihaniin 
naisten hepeniin. Minä itsekin olen tuntenut 
vastustamatonta vetovoimaa naisten vaatteisiin 
jo  10-11-vuotiaasta saakka.

Transvestiitti voi olla joko hetero, homo,- tai bi-
seksuaalinen. Itse lukeudun ensiksi mainittuun 
ryhmään. Transvestiittina oleminen tuottaa 
usein monelle hankaluuksia asunto- ym. seik-
kojen asiaan ratkaisevasti vaikuttaessa.

Minun asiani ovat kyllä sikäli hieman parem-
min, että toveripiiristäni useimmat, joille olen 
aiemmin kertonut ja jotka ovat sitten nähneet 
minut transvestiittina, ovat hyväksyneet minut. 
Siitä on mm. osoituksena se, että siskonikin 
jopa meikkaa minut, jos sattuu silloin luonani 
olemaan, kun olen transvestiittina.

Mutta naisistakin on muutamia, jotka haluaisi-
vat olla miehiä, ts. transvestiitteja. Prosentuaali-
sesti heitä on kuitenkin häviävän pieni osa.

Nyky-yhteiskunnassa, muodin muuttamassa 
maailmassa, on naisille suotu vaatteiden valin-
nassa suuri vapaus miehiin nähden. Naisethan 
voivat pukeutua housupukuihin tai hameisiin 
mielensä mukaan ihmisten silti heitä mitenkään 
ihmettelemättä. Ja se, jos mikään niin minua 
risoo, ettei miehille anneta valinnanvapautta 
vaatteiden suhteen. Tiedän, että tämä on mah-
dotonta toiveajattelua, mutta kuitenkin mei-
dänlaisten pitäisi saada osallistua yhteiskuntaan 
ihmisinä.

Me transvestiitit olemme kyllä pieni vähemmis-
tö kansasta, mutta toivoisimme silti, että yh-
teiskunta voisi hyväksyä meidät myös ihmisinä 
niin, että meillä olisi oikeus olla oma itsemme ja 
voisimme liikkua vapaina kansalaisina ihmisten 
silti meitä panettelematta ja tuijottamatta. Yksi 
hyvä esimerkki puritaanisuudesta on se, että 
emme voi päästä ravintolaan.

On se tosiaankin naurettavaa, sillä kukapa ei 
haluaisi viettää joskus iltaa muutamien ”kans-
sasisariensa” kera jossain idyllisessä ravintolas-
sa. Hehän voisivat esim. tilata pöydän omana 
ryhmänä, koska se ei silloin varmasti häiritsisi 
muitten iltaa ja ilonpitoa. Toivoisi mielellään 
sen asian tapahtuvan, että ihmiset hyväksyisi-
vät meidät transvestiitteina. Se olisi merkittävä 
askel tulevaisuuteen. Elämme nyt 70-lukua, 
moraalisesti vapaampaa aikaa, ja toivoisi esi-
merkiksi julkisten tiedotusvälineiden parempaa 
suhtautumista asiaan. Televisio ja radiohan ovat 
suurimpia tiedotusvälineitä, jotka voisivat ottaa 

Transvestiitteja Psyken 
uudenvuodenjuhlissa 1971. 
Kuva: Hans-Pjotr 96-leh-
dessä
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asian ”omakseen”, ts. informoida kansalaisia. 
Ohjelmana olisi vaikkapa muutamia transvestii-
teista koottuja haastatteluja, joissa he voisivat 
selventää ja selvittää näkökohtia ja näkökanto-
ja heille läheisistä asioista.

Eräs meille tärkeistä pääasioista olisi saada ker-
hohuoneisto ja toimintaa, paikka, joka kokoaisi 
meidän kaltaiset yhteen, saamaan illanviettoja 
ja keskusteluja aikaan.

Jo olisi tosiaan aika herätä, tuntea oma itsensä 
sekä toimia asian hyväksi, meidän kaikkien etu-
jemme puolesta. 

(96-lehti 1/1971)

Rohkeat ensiaskeleet julkisuuteen

Birgitta kirjoittaa tekstissä tarpeestaan saada tran-
svestiiteille enemmän hyväksyntää muilta ihmisiltä. 
Hänen toiveensa on, että tämä “merkittävä askel tu-
levaisuuteen” voitaisiin ottaa median avulla, jolloin 
transvestiit voisivat saada julkisuutta ja muut saisivat 
tutustua heihin. Julkinen elämä ei ollut monelle help-
poa tai mahdollista muun muassa naamioitumiskiel-
lon vuoksi. Kielto sai BB:nkin pysymään kotonaan 
60-luvun loppupuolelle asti, kunnes luki lehdestä seu-
raavasta tapauksesta:   

MIESKIN voi kävellä naisen vaatteissa. Tämän 
on todennut eduskunnan oikeusasiamies ker-
tomuksessaan vuodelta 1967.

Päätös koski miesvankia, joka halusi lähteä van-
kilasta samoissa naisen vaatteissa kuin missä 
hän oli vankilaan tullut.

Kertomuksessa sanotaan, että eräs mieshen-
kilö, joka ilmeisesti sielullisen poikkeavuutensa 
johdosta oli ainakin 10 vuoden ajan jatkuvasti 
pukeutunut naisten vaatteisiin, oli sinä aikana 
ollut kolme kertaa sovittamassa vapausrangais-
tusta.

Joka kerta hän oli anonut oikeusministeriön 
vankeinhoito-osastolta lupaa saada vapautues-
saan pukeutua niihin naisten vaatteisiin, jotka 
hänellä oli ollut yllään vankilaan saapuessaan.

Ennen ratkaisua vankeinhoito-osasto oli pyy-
tänyt lausuntoa lääninvankilan johtajalta, joka 
lausunnossaan esitti, ettei anomukseen ole 
syytä suostua, koska kaupungin järjestyssään-
tö kieltää naamioituneena esiintymisen ja vanki 
oli tehnyt rikoksia käyttäen hyväkseen naisen 
asua.

Vankeinhoito-osasto oli kuitenkin joka kerta 
hyväksynyt anomuksen.

HS 4.12.1968

Jutun luettuaan päätti BB lähteä siltä istumalta ulos 
ja alkaa kulkea Helsingin kaduilla omana itsenään. BB 

ei enää piilotellut, vaan myös otti julkisuuden omak-
seen. Vuonna 1969 hän päätti järjestää mediatempa-
uksen, jossa hän saapui armeijan kertausharjoituksiin 
univormunaan lyhyt kirkkaankeltainen takki, korko-
saappaat, minihame ja päässään pitkä valkoinen pe-
ruukki. Suojellakseen itseään hän otti seurakseen Hy-
my-lehden toimittajan ja kuvaajan. 

Toimittaja kirjoitti tapahtumasta otsikolla: “Kor-
pisoturi vm/69 meni minimekossaan kertausharjoi-
tuksiin”. Jutussa kuvataan tempausta lehden ominai-
sella tyylillä:

Korpraali Lars Svartström. 29, on suomalai-
nen sotilas vm/69. Tekisi mieli sanoa, että hän 
on rohkein sotilas tänä vuonna tässä maassa. 
Ei sen vuoksi, että hän on kookas – 181 cm – 
eikä senkään vuoksi, että hän on Askin tallin 
keskiraskas kasvatti, vaan sen takia, että hän 
ilmoittautui reservin kertausharjoituksiin nimet-
tömissä. Tätä lukiessanne hän on luultavasti ali-
kersantti.

Artikkelin kuvissa BB seisoskelee edellä kuvatussa uni-
vormussaan muiden harjoituksiin osallistujien ja kan-
tahenkilöstön seassa odottelemassa kuljetusta yksik-
köön. Kuvateksti kuvailee tunnelmia: 

Tässä vaiheessa häntä vähän tuijotettiin ja ka-
verit naureskelivat partaansa. Lars Svartström 
on siihen tottunut eikä välitä pienestä. Yleisesti 
ottaen kaverit suhtautuvat Larsiin varsin asialli-
sesti.

Lopulta kaikki meni ilman kummempia kommelluk-
sia: BB kyyditettiin majurin puheille, joka kyseli tiu-
kasti, mistä oli kyse. Tähän hän vastasi, että oli vain 
saapunut kertausharjoituksiin. Asia oli sillä loppuun 
käsitelty, ja itse harjoitukset toki sujuivat armeijan har-
maissa. Lehti tiesi jopa kertoa, että muiden joutuessa 
laukkutarkastuksiin BB:n laukku jätettiin meikkeineen 
ja parfyymeineen rauhaan.
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Hymyn jutussa esiintyvä leirin lääkärin komment-
ti kertoo asian herättämästä huomiosta, joka tuntuu 
nykyajan näkökulmasta naurettavalta ja samalla kui-
tenkin oivaltavalta: 

Pastorin kanssa tekemämme tutkimuksen jäl-
keen emme voineet todeta hänessä mitään lää-
ketieteellistä vikaa. Jos jokainen tavallisuudesta 
poikkeava tyyppi olisi sopimaton tähän yhteis-
kuntaan, niin luultavasti joka toinen tai joka 
kolmas meistä olisi niin sanottu poikkeava.

Julkisuuden merkitys todistettiin jälleen, ja BB:n roh-
kea tempaus oli tärkeä sysäys transvestiittien järjes-
täytymiselle: Hymy-lehti julkaisi artikkelissaan BB:n 
postilokero-osoitteen, jonne alkoi pian tulla yhtey-
denottoja muilta transvestiiteilta. Tästä seuranneen 
kirjeenvaihdon myötä perustettiin kerho, joka opittiin 
tuntemaan Jasmiini-klubina. Klubin toimintaan osal-
listuivat myös FPE-NE:ssä mukana olleet Helen, Greta 
ja Kirsti, vaikka järjestöjen välille ei syntynyt virallisia 
kontakteja.

Jasmiini-klubi antoi transvestiiteille mahdolli-
suuden tutustua toisiinsa ja viettää aikaa yhdessä. 
Toiminnalla oli myös tarkoitus “muokata yleistä mie-
lipidettä”. Esimerkkinä tästä BB kritisoi 96-lehdessä 
ankarasti kuuluisan psykiatrin Kalle Achten vanhan-
aikaisia väitteitä, joissa hän vielä vuonna 1971 sotki 
homoseksuaalisuuden ja transvestisuuden toisiinsa. 

BB kuvaa toimintaa vuoden 1971 alussa seuraavasti:

Samalla kuin toivotan kaikille Hyvää Uutta 
vuotta, lienee paikallaan luoda lyhyt katsaus 
kuluneeseen vuoteen ja lyhyesti tarkastella, 
mitä vuosi merkitsi meille transvestiiteille. Tär-
kein asia on kieltämättä ollut kerhohuone, jon-
ka saimme käyttöömme toukokuusta ja joka 
on avoinna kaikille Psyken jäsenille. Syyskoko-
uksessa päätimme kokoontua torstaisin sikäli, 
kuin kukin kiireiltään ehtii.

Kontaktia on otettu myös Tanskaan ja Ruotsiin. 
Etenkin ruotsalaiset näkyvät olevan hyvin ak-
tiivisia ja ennen Joulua meillä oli ilo toivottaa 
Yvonne Tukholmasta tervetulleeksi vieraak-
semme. Tähän mielenkiintoiseen tilaisuuteen 
oli saapunut jopa Kirsti, joka asuu pyöreästi 
noin 100 km Helsingistä.

Aktiivisimpia kerhossa kävijöitä ovat olleet Gre-
ta, Hannele ja Marianne.

Kerhohuoneen saanti merkitsi toiminnallemme 
siirtymistä uuteen aktiiviseen vaiheeseen ja sa-
malla perustan, josta voimme ponnistaa ja läh-
teä kehittämään toimintaamme eteen päin.”

(96-lehti 1/1971)

Jasmiini-klubilaisten 
Brigitten (BB) ja Kirstin 
jälleennäkeminen Wuol-
teella syksyllä 2014. Kuva: 
Anukatariina
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1900-luvun lopun Suomessa eläminen oli monelle 
transvestiitille yksinäistä aikaa. Jasmiini-klubin toi-
minnan kuihtuminen jätti transvestiittien järjestäy-
tymiselle aukon, jota Dreamwear Club syntyi täyttä-
mään 1990-luvulla. Yhdistyksen alkujuuret juontavat 
Joensuuhun, jossa Dreamwear Clubin äidit Pirjo ja 
Helga asuivat, ja jonne tieto Jasmiini-klubista ei ol-
lut koskaan saapunut. He ottivat ensimmäisen kerran 
yhteyttä kanssasisariinsa ja heidän kumppaneihin jo 
1980-luvulla. 

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan lasketaan alka-
neen vasta vuonna 1991, jolloin Pirjo ja Helga järjesti-
vät tapaamisia ja yhteisiä viikonloppuja muiden tran-
svestiittien kanssa. 

Helga kertoo alkuajoista:

Joskus 1970-luvulla oli eräs yksinäinen ujo nei-
to, joka ei oikein itsekään tiennyt, miksi mekos-
sa oli niin paljon mukavampaa. Eikä taatusti us-

Psyken tanssien lisäksi Jasmiini-klubin väki rupesi 
käymään ravintoloissa myös omalla joukollaan. Erityi-
sen ystävällisesti heidät otettiin vastaan Timo T. Kau-
kosen ravintoloissa Saslikki ja Troikka. Klubin toimin-
ta lopahti jo vuonna 1971, kun BB ei löytänyt itselleen 
jatkajaa vetäjäksi. BB ja Jasmiini-klubin ydinporukka 

liikkuivat kuitenkin tästäkin eteenpäin yhdessä Hel-
singin ravintoloissa. Psyke ry:n toiminta jatkui vuo-
teen 1988 saakka, mutta sen toiminnassa painottui 
aiempaa enemmän viihdyttäjän rooli. Seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöjen poliittisissa kysymyksissä aktii-
viseksi toimijaksi tuli vuonna 1974 perustettu Seta.

90-luku: Dreamwear Clubin perustaminen

Merja ja Ulla Pirjon ja Helgan luona ky-
lässä Joensuussa ennen DwC:n perusta-
mista 1990: Täällä syntyi ajatus yhdis-
tyksen perustamisesta. Kuva Helgan 
arkistosta

1991 kutsu ensimmäiseen transves-
tiitti-viikonloppuun.
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kaltanut siitä kenellekään hiiskua mitään, joten 
ei voinut aavistaakaan, että oli paljon muitakin, 
vaikka olihan heitä pirteissä ja pelloilla ympäri 
maata...

10 vuotta myöhemmin selvisi, että ilmiön nimi 
on transvestisuus ja neidosta oli tullut rouva.  
Vaimon kanssa mekkoilu oli jo ihan jees, mut-
ta sitten eräänä päivänä tämä osapäivärouva 
oikein istui miettimään, olisiko mahdollista to-
teuttaa itseään isommalla joukolla.

Ja niinpä keväällä 1990 lähti tämä ensimmäi-
nen käsinkirjoitettu kutsu pienelle tuttavapiiril-
le, jonka kanssa oli muutama vuosi harrastettu 
kirjeen ja kuvien vaihtoa. 

Nykynuorisolle kerrottakoon, että nettiä ei ollut 
vielä edes kiiltona nörttien silmissä! Siis ajatel-
kaa: Paperipostia! Ei virtuaalia, ei digitaalia...

Se ujo neito 1970-luvulta. 
Kuva: Helga

Ensimmäisen TransHelsinki-ta-
pahtuman ohjelma.
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Dreamwear Club teki jo alkuajoista lähtien tiivistä yh-
teistyötä muiden transjärjestöjen sekä Seta ry:n kans-
sa. Ensikontakti Setan kanssa syntyi vuonna 1991 
Tampereen Mixeissä pikkujoulujen jatkoilla, kun siellä 
tavattiin Setan tuolloinen työntekijä Tiina Miettinen. 
Miettinen oli mukana Eurofantasia-tapahtumassa 
1993, jossa syntyi idea TransHelsinki-tapahtuman pe-
rustamisesta. Ensikontakti Trasek ry:n kanssa saatiin 
puolestaan Kekäleniemen tapaamisessa 1992. Hyvin 
pian tapaamisten jälkeen, vuonna 1993, alettiin kaa-
vailemaan TransHelsinki-tapahtumaa yhdessä järjes-
töjen kesken.

Vuoden 1994 keväällä avattiin Transtukipiste (nyk. 
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus), jonka 
toiminnassa Dreamwear Club oli alusta alkaen kiin-
teästi mukana. Yhdistys sai käyttää tukipisteen tiloja 
Helsingissä, jossa se järjesti kahvi-iltoja, jotka korvasi-

vat Transtukipisteeltä puuttuvat transvestiiteille suun-
natut vertaistukipalvelut. Yhdistys oli mukana myös 
tukipisteen ohjausryhmässä. Yhteistyö ei kuitenkaan 
loksahtanut kohdalleen täydellisesti, ja Dreamwear 
Club:in vuoden 1994 jäsenlehdessä ilmaistiin huoli 
siitä, onko tukipisteellä mitään annettavaa transves-
tiiteille. Lopulta tultiin kuitenkin siihen tulokseen, että 
tarjonta on riittävää, ja että Dreamwear Club voi hoi-
taa siinä ilmenevät puutteet itse. 

Transtukipisteen tulevaisuus osoittautui huo-
lenaiheeksi myös vuonna 1996. Jäsenlehdessä kir-
joitetaan, kuinka osa Trasek ry:n aktivisteista vaati 
tukipisteen senaikaisen toiminnan lakkauttamista 
ja tukipisteen siirtämistä Trasekin määräysvaltaan. 
Dreamwear Club:in jäseniä huoletti kyseisen ryhmän 
vaikutusvalta Setassa ja sen pelättiin uhkaavan myös 
transvestiittien palveluita.

Setan Tiina Miettinen (kesk) ja FPE-NE Norgen 
Jenny Sand (oik) joka järjesti Eurofantasia 93 
-tapahtuman. Kuva: Helga

Huoli transtukipisteen tulevaisuudesta johti lopulta 
Dreamwear Club ry:n perustamiseen. Virallinen yhdis-
tystoiminta oli nähty pitkään tarpeettomana byrokra-
tiana, eivätkä jäsenet halunneet jäsenlistojen pääty-
vän patentti- ja rekisterihallitukseen, jossa ne olisivat 
kaikkien nähtävillä. Yhdistyksen virallinen rekisteröi-
minen tarkoitti kuitenkin sitä, että päästiin liittymään 
Setan jäsenjärjestöksi ja vaikuttamaan asioihin sisältä 
päin. Tämä vaikutusvalta koettiin tärkeäksi Transtuki-
pisteen epävarmoina aikoina. 

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin lauan-
taina 5.10.1996 hotelli Helkan kabinetissa. Paikal-
la oli yksitoista jäsentä. Ensimmäiseksi hallituksek-
si nimettiin Helga (pj), Janita (siht) Helena (vpj) ja 
Merja. Setan asioihin päästiin myös vaikuttamaan ja 
Dreamwear Clubilla on ollut edustajia järjestön hal-
lituksessa useampaan kertaan: Ulla vuosina 1999-
2000, Erika 2001-2002 ja Thea 2003-2004. 

Virallinen perustaminen
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Dreamwear Club ry:n 
perustavan kokouksen 
pöytäkirja 

Dreamwear Club ry:n ensimmäinen 
hallitus 1996: Jaana (siht), Merja, He-
lena (vpj) ja Helga (pj). Kuva: Helgan 
arkistosta
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Vertaistuki on ollut Dreamwear Clubin toiminnassa 
yksi laajamittaisimmista ja tärkeimmistä osa-alueista. 
Transvestiitit joutuvat usein elämään yksin identiteet-
tinsä kanssa, ja vertaistukitapaamiset antavat heille 
tärkeän mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja tulevai-
suuden näkemyksiä sekä kokea yhteenkuuluvuutta 
toisten kanssa.

1990-luvun alussa Transvestiittien vertaistukitoi-
mintaa järjestivät Seta ja jotkin sen paikalliset jäsen-
järjestöt. Tämän lisäksi Sexpo ry piti yllä keskustelu- ja 
terapiaryhmää transvestiiteille lyhyen aikaa vuodesta 
1993 alkaen. Vielä 1993 katsottiin, että Dreamwear 
Club:in tapaamiset ja Setan järjestämä transvestiittien 
vertaistuki olivat erillistä mutta toisiaan täydentävää 
toimintaa. 

Varsinainen, säännöllinen vertaistukitoiminta 
aloitettiin Helsingissä yhteistyönä Transtukipisteen 
kanssa. Toiminta alkoi Mannerheimintiellä, josta se 
siirtyi Transtukipisteen muuton myötä vuonna 1997 
uuteen osoitteeseen Hietalahdenkadulle. Hietalah-
denkadulla saatiin käyttöön erillinen pukeutumishuo-
ne, jossa kahvi-iltaan saattoivat valmistautua nekin 
transvestiitit, joilla ei ollut kotonaan mahdollisuutta 
laittautua haluamallaan tavalla. Kahvi-iltojen lisäksi 
pukeutumishuonetta saattoivat käyttää kaikki Trans-
tukipisteelle virka-aikaan osuneet tiitit. Pukeutumis-
huone on ollut yhdistyksen käytössä tuosta asti uusis-
sakin Transtukipisteen osoitteissa.

Transtukipisteen muuttokuor-
ma Mannerheimintieltä Hieta-
lahteen 1995. Kuva: Helga

Vertaistukitoiminta: “Se tunne kun kehräät kuin 

kissa sisälläsi, en ole yksin!”

Anette muistelee ensimmäistä Hietalahden iltaan 
menoaan 2021:

Olimme pukeutuneet Leilan kotona ja lähdim-
me sieltä Hietalahteen hänen autollaan. No pe-
lotti, kun siellä oli jotkut katujuhlat. Leila park-
keerasi auton ja sanoi että: “Nyt on mentävä. 
Eikun ulos autosta!” Porukat katselivat minua, 
minä asfalttia edessäni ja sanoin Leilalle: “Nyt 
nopeasti sisään tuonne!”

Ne transvestiitit, jotka uskaltautuivat julkisesti 
ulos, uskoivat julkisuuden tuottavan positiivis-
ta vastakaikua. Kokemuksia tulikin kaikenlaisia, 
joita Anette muistelee jälkeenpäin:

Erikan kanssa peruukki-illasta takaisin kävel-
lessämme käsikynkkää ja nauraen, kaksi paris-
kuntaa tuli vastaan. Miehet jäivät tuijottamaan 
kahta blondia ja vaimot alkoivat huutaa miehil-
leen että: “Onkos noi niin ihania?”

Kerran Kaisaniemen bileisiin mentiin Leilan kyy-
dissä, kun kolme raggaria pysäytti kulkumme: 
Katsoivat autoon ja vinkkasivat silmää: “Nää 
‘Tytöt’ saa mennä!”

Monelle kynnys osallistua vertaistukitapaamisiin on 
erittäin korkea, vaikka tapaamisiin ei ole tarvinnut 
köpötellä korkokengissä, vaan tarjolla on mahdolli-
suus laittaa ulkonäkö halutuksi paikan päällä. Usein 
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Helgan menojalka vipattaa ennen 
illan rattoja Transtukipisteellä Hie-
talahdenkadulla 2000 ja Helena 
jo odotteleekin Lost and Foundis-
sa. Kuvat: Anne

pelkona on se, että joku tuttu näkisi matkalla tai 
Setan ovella, vaikka kukaan tuskin todellisuudessa 
huomaisi, minkä toimiston ovisummeria on sattunut 
painamaan. Turvallisuuden takia onkin tullut tavaksi 
vastata ovisummerin soittoihin varsin huonosti tun-
netulla “DwC”-nimellä “Setan” sijasta. Osa on myös 
pelännyt törmäävänsä ei-toivottuihin tuttuihin Se-
tan tiloissa. Tämäkin pelko on osoittautunut yleensä 
turhaksi, sillä kahvi-iltojen aikaan tilassa on paikalla 
lähinnä Setan työntekijöitä, ihmisoikeustoimijoita ja 
muita vertaistukitapahtumiin osallistujia. 

Jännittävät tunnelmat ovat yleisiä, ja osallistumi-
nen vaati monelta paljon rohkeutta. Anukatariina 
muistelee ensimmäistä kertaansa kahvi-illassa vuon-
na 2008:

Olin vihdoin kerännyt rohkeuteni ja suuntasin 
kohti Setan toimistoa asiaan kuuluvat varusteet 
isossa kassissa. Auton parkkeeraus miehenä ei 
ollut ongelma, mutta ovisummerin painaminen 
nosti kylmän hien otsalle: Näkeekö kukaan, 
mitä nappia painan ja onko kukaan kuulemas-
sa, kun sieltä vastataan Seta...? No, ei ollut 
kukaan näkemässä eikä kuulemassa. Hississä 
mietin vielä, mitä tekisin, jos toimistolla tulisi 
vastaan kollegoja tai opiskelijoita, joilla olisi ol-
lut sinne opintomatka. En ehtinyt vedenpitävää 
suunnitelmaa rakentaa, mutta eipä sitä olisi tar-
vittu – kello kuuden jälkeen heitä siellä tuskin 
näkyisikään.

Anne siellä kyllä oli, ja hän otti minut ystäväl-
lisesti vastaan. Hän oli netistä tuttu, mutta en 
ollut häntä luonnossa koskaan tavannut. Hän 
kyseli minun kuulumisiani, kertoi vähän tiloista 
ja tulevasta illasta ja ohjasi minut tarvikekassei-
neni pukeutumishuoneeseen.

Aloin muuntautua mieslookista naisellisemman 
näköiseksi, ja vähän ajan kuluttua huoneeseen 
tuli toinenkin henkilö samassa tarkoituksessa. 
Juttelimme siinä vähän, mutta jännitys ja kes-
kittyminen vielä alkeellisilla taidoilla veivät jos-
sain määrin puhehaluja. 

Kun sitten olin saanut laittauduttua, avasin 
oven käytävälle. Vatsassa oli perhosia, mutta 
ne olivat taatusti iloisen sorttisia. Korkokengil-
lä kopsottaessani tunsin leijuvan ainakin 30 cm 
lattian yläpuolella: Nyt olen valmis kohtaamaan 
maailman omana itsenäni!

Tässä rohkeassa hengessä Hietalahden illoista tuli ta-
vaksi lähteä jatkoille Lost & Found -ravintolaan An-
nankadulle ja myöhemmin Tukipisteen alakertaan 
avattuun Hemingway’s-baariin. Baarin henkilökunta 
katsoi Dreamwear Club:in väen jo kanta-asiakkaik-
seen ja ihmetteli kovasti, minne he katosivat, kun 
vuonna 2005 edessä oli jälleen muutto. Palattiin taas 
Mannerheimintielle, mutta tällä kertaa eri osoittee-
seen. Tilat vaihtuivat vielä kertaalleen, kun Seta vuok-
rasi nykyisen toimitilansa osoitteesta Pasilanraitio 5. 
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“Tiitti-illoista” lämmintä yhteisöllisyyttä

Alussa vertaistuki-illat olivat yleisiä trans-iltoja kaikille 
transihmisille. Hietalahden jälkeen huomattiin kuiten-
kin, että kaikki transvestiitit eivät tunteneet oloaan 
näissä illoissa kotoisaksi. Taustalla oli lisäksi näkemys- 
ja mielipide-eroja joidenkin transsukupuolisten kans-
sa. Erimielisyyttä ilmeni esimerkiksi suhteessa julkisuu-
teen: Transsukupuoliset olivat tuolloin hyvin laajasti 
sitä mieltä, että julkisuus pelkästään lisäisi syrjintää, ja 
siksi olisi parempi olla herättämättä huomiota. Monet 
heistä pitivät parhaimpana vaihtoehtona vaieta trans-
taustastaan ja pyrkiä kenenkään huomaamatta luis-
kahtamaan koetun sukupuolen sosiaaliseen elämään, 
niin sanottuun stealthiin. Transvestiiteilla puolestaan 
oli jo aluksi selkeä linja siitä, että kannustettiin trans-
ihmisiä ulos ja näkyville, jotta kansa tottuisi heihin 
normaalina osana elämänpiiriä.

Ristiriitoja syntyi myös erilaisten rajojen suhteen: 
Osa vertaistuki-iltoihin osallistuvista transvestiittien 
puolisoista koki epämukaviksi tietyt puheenaiheet, 
jotka puolestaan moni transsukupuolinen koki itsel-
leen tärkeiksi. Illoissa kohtasivat siis erilaiset turvalli-
sen tilan näkemykset, minkä vuoksi Dreamwear Club 
aloitti Transtukipisteellä vuonna 1997 omat ”tiitti-il-
lat” transvestiiteille ja heidän läheisilleen. 

Ristiriidoista huolimatta Dreamwear Club:in 
omissa kahvi-illoissa on aina ollut hyvä ja lämmin hen-
ki. Rento ja salliva ilmapiiri on nimenomaan ollut syy 

sille, että joukkoon alkoi liittyä myös muita kuin trans-
vestiitteja. Monet heistä, jotka tutustuivat toimintaan 
transvestiitin identiteetin kautta, mutta joiden tie 
johti lopulta transnaiseuteen, ovat jääneet mukaan 
toimintaan. Iltoihin eksyy ajoittain myös transnaisia ja 
-miehiä sekä muunsukupuolisia, joista on tullut vakio-
vieraita ainakin joksikin aikaa. Jotta kaikki mahtuisivat 
mukaan, keskusteluja pyritään ohjaamaan niin, ettei 
tulenaralle alueelle jouduta.

“Kahvi-illaksi” kutsuttuja vertaistuki-iltoja pidet-
tiin aluksi joka kuukauden toisena maanantaina. Niis-
sä on ollut tapana, että uudet kävijät otetaan vastaan 
henkilökohtaisesti ja heille esitellään tilat ja toiminta-
kulttuuri. Kukin saa tulla sellaisena, kuin itse parhaak-
seen katsoo, eikä pakollista pukukoodia ole. Jotta 
tila pysyisi turvallisena, käytetään harkintaa sellaisten 
henkilöiden kohdalla, jotka tulevat paikalle selkeästi 
uteliaisuuden ajamina. 

Tavallisesti tuki-illoissa keskustellaan vapaasti ai-
heista, jotka sattuvat kiinnostamaan paikalla olijoita. 
Keskustelut polveilevat naisellisuuteen ja transihmi-
syyteen liittyvistä aiheista vaikkapa tietotekniikkaan 
tai ilmailuun. Jäsenet voivat jakaa kiinnostuksen 
kohteitaan tai osaamistaan myös itse järjestämissään 
työpajoissa. Tiittien luovuuden on annettu kukkia, ja 
joinakin iltoina on päästy todistamaan erilaisia taiteel-
lisia esityksiä tai osallistumaan yhteismusisointiin.

Tekokynnet kaverille 2017. 
Kuva: Anukatariina
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Tigan tissityöpaja 2017. 
Kuva: Anukatariina

Pikkujoulumusiikkia 2016 Maimun runohetki 2017. Kuvat: Anukatariina  
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Mukavan yhdessäolon lisäksi kahvi-iltojen tärkeä 
osa on ollut henkilökohtainen vertaistuki. Alkuaikoi-
na Dreamwear Club:in tukihenkilöillä oli omat hen-
kilökohtaiset tuutoroitavansa, mutta nykyään tukea 
annetaan tapauskohtaisesti. Viime aikona tukea on 
annettu muun muassa maahanmuuttajataustaisil-
le henkilöille, jotka saattavat samanaikaisesti joutua 
pelkäämään sekä valtaväestön että oman kulttuurin 
edustajien reaktioita transvestisuuteen. Kahdenkes-
kisissä keskusteluissa on mahdollisuus saada tukea 
kaikenlaisiin elämäntilanteisiin ja itseä askarruttaviin 
kysymyksiin.

Osalle kahvi-illat ovat voineet olla ensikosketus 
omaan transvestiitti-identiteettiin. Näille ensikerta-
laisille on annettu perusvinkit meikkaukseen ja usein 
myös tehty myös ensimmäinen meikki. Pukeutumis-
huoneessa on puolestaan päässyt kokeilemaan, miltä 
tämä uusi henkilö voisi näyttää. Uudessa ulkonäös-
sä ulos meneminen on voinut olla korkean henkisen 
kynnyksen takana, jolloin muilta on saanut rohkaisua 
ja tukea tämän ensiaskeleen ottamiseen.

Kahvi-iltojen lisäksi alkuaikoina järjestettiin joka 
kuun neljäntenä tiistaina “hömppätiistai”, mikä tar-
koitti yleensä tuote-esittelyä joko Transtukipisteellä 
tai yksityistilaisuutena esittelijän liiketiloissa. Hömp-

pätiistain vetäjänä toimi HeSeta:ssa toimiva kosme-
tologi Tuula Lampi, joka oli tehnyt joillekin tiiteille 
jopa neulaepilaatioita. Vuonna 2001 Lampi lopetti ve-
täjän hommansa, minkä jälkeen illat eivät olleet enää 
jaoteltu teemoittain, vaan tuote-esittelyjä ja tavallisia 
tapaamisia saattoi olla kumpana iltana tahansa. Tämä 
ratkaisu mahdollisti heidänkin osallistumisen, joilla oli 
maanantait kiinni muissa asioissa. Järjestely osoittau-
tui hyväksi, ja siitä on pidetty kiinni tähän päivään asti.

Dreamwear Clubin illoissa on käynyt myös pal-
jon vierailijoita. Esimerkiksi Setan ja Transtukipisteen 
työntekijät ovat tulleet esittäytymään ja kuunnelleet 
vierailijoiden ajatuksia ja toiveita. Vierailuilla on myös 
esitelty Setan ja Transtukipisteen hankkeita, jotka voi-
sivat kiinnostaa kohdeyleisöä. Näiden “virallisten” 
vierailuiden lisäksi on keskitytty pinnallisempiin vaan 
ei vähäpätöisempiin aiheisiin, kuten meikki-, peruuk-
ki-, vaate- ja kenkäesittelyihin. Kyseisten vierailuiden 
aikana osallistujat ovat voineet turvallisessa ympä-
ristössä kokeilla tuotteita ja saada opastusta niiden 
käyttöön. Hömppäiltojen malliin on myös tehty aika 
ajoin vierailuja eri liikkeisiin, ja joistakin kauneusalan 
toimijoista on tullut eräänlaisia kummeja yhdistyksen 
jäsenistölle. Tällainen on ollut erityisesti kampaamolii-
ke Shaggy Head.

Susanna opastaa Tuula Marikaa thereminin soiton saloihin 
tammikuussa 2020.    

Laskiaisriehaa kahvi-illassa helmikuussa 2020. Kuvat: 
Anukatariina
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Shaggy Headin Päivi ja Maree-
na Annen henkisenä tukena 
1999. Kuva: Tiga

Suomikallion peruukit Pasilassa 2015 ja Oriflamen meikkiesittely 2016. Kuvat: Anukatariina

Kansainvälisen poliisiverkoston (Rob Verf Hollannin 
PinkBluesta ja Bee Bailey Englannin National Trans Police 
Associationista) salainen yllätysisku DwC:n pukeutumisti-
laan kesällä 2017. Kuva: Seta

Pukeutumistilan kalustamista Pasilan uusiin tiloihin vuon-
na 2017. Kuva: Hanna-Maria
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Kahvi-illoissa vallinnut yleisesti turvallinen, leppoi-
sa ja toisia kunnioittava ilmapiiri on mahdollistanut 
sen, että moni miehen näköinen vierailija, joka on 
ensimmäisellä kerralla tarkkaillut tilannetta vähän 
pelokkaana, on jo seuraavalla kerralla rohkaistunut 
ottamaan omia varusteitaan mukaan. Muutaman 
kerran jälkeen hän on voinut saapua paikalle jo val-
miiksi omaksi itsekseen pukeutuneena ja valmiina 
lähtemään suureen maailmaan kanssasisarten tuke-

mana. Toiset saattavat löytää uusia puolia itsestään 
ja sukupuolestaan Dreamwear Club:in tapaamisten 
myötä, eikä ole ollut harvinaista, että arkana tiittinä 
tutuksi tullut henkilö kertookin jonkin ajan kuluttua 
aloittaneensa taipaleen kohti juridista naiseutta. Osa 
heistä löytää tähän uuteen elämänvaiheeseen sopi-
vat sosiaaliset kuviot, mutta merkittävä joukko pysyy 
edelleen mukana tässä leppoisaksi kokemassaan ys-
täväpiirissä. 

Valmis lopputulos. Kuva: 
Anukatariina

Puolisot tiittien ja toistensa tukena

Transvestiitin ja puolison välinen suhde on ollut aina 
tärkeä aihe Dreamwear Club:issa, ja puolisot ovat 
olleet mukana tapaamisissa alusta lähtien. Puolisolle 
kumppanin transvestisuus ei ole aina helppo asia si-
säistää. Parisuhteen luottamus voi joutua koetukselle 
erityisesti silloin, jos transvestisuus on salaisuus, joka 
paljastuu vasta suhteen alettua. Molemmat osapuo-
let voivat kokea riittämättömyyden tunnetta, ja vää-
rinkäsitysten mahdollisuudet ovat suuret. Puoliso ei 
välttämättä ymmärrä transvestisuutta ja asian hyväk-
syminen saattaa viedä aikaa, sillä onhan transvestiitti-
puoliso usein jotain muuta, kuin mitä mieheltä puoli-
sona perinteisesti odotetaan.

Salaisuuden paljastuminen voi olla iso shokki, jo-
ten hienotunteisuus ei kerrottaessa ole varmastikaan 
pahitteeksi. Välillä transvestiittien kyvyt ottaa huo-
mioon puolison reaktiot ovat olleet varsin vaillinaisia. 
Kerrotaan, että 90-luvulla eräs tiitti sai mielestään 
mainion idean tuoda puolisonsa bileisiin, jonne hän 

sitten ilmaantui yllättäen mekossa. Puolisolta ei heru-
nut tästä tempauksesta kiitosta.

Alkushokin jälkeen on mahdollista löytää kuiten-
kin yhteisymmärrys, kuten eräs puoliso kertoo jäsen-
lehden perhenumerossa: 

Kun puolisoni lopulta seitsemän vuoden yhdes-
säolon jälkeen eräänä marraskuun lopun sun-
nuntaiaamuna kirjallisesti kertoi minulle ole-
vansa transvestiitti, olin vihainen ja tunsin itseni 
petetyksi. En kuitenkaan siitä syystä, että mi-
nulla olisi jotain transvestisuutta vastaan – vaan 
siksi, että luottamukseni oli petetty. Mieheni oli 
jättänyt kertomatta minulle yhden elämänsä 
tärkeimmistä seikoista. Kuinka näin voi tehdä?

Nyt tiedän, kuinka vaikeaa transvestiittimiehen 
on arvata, ettei puoliso, jonka luulee tuntevan-
sa, suhtaudukaan asiaan negatiivisesti. Ja voi 
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olla niinkin, että aluksi ajatuksen torjuva puoliso 
vähitellen oppii hyväksymään miehensä sellai-
sena kun hän on, mutta se voi viedä pitkänkin 
ajan. Transvestiitin on hyvä ajatella, että asian 
hyväksyminen, jonka on itse tuntenut kauan ja 
monien vuosien tai jopa vuosikymmenten jäl-
keen hyväksynyt, vie myös vastapuolelta aikaa.

 (Jäsenlehti 3/2014)

Jos edellä kuvatut karikot onnistutaan ohittamaan, 
antaa parisuhde transvestiitin kanssa ainutlaatuisia 
kokemuksia ja mahdollisuuksia löytää uusia puolia 
myös itsestä. Eräs puoliso kuvaa jäsenlehdessä tätä 
kokemusten rikkautta hyvin kypsällä tavalla:

“Punatut (miehen) huulet suudeltaviksi eivät ol-
leet tavoitteeni parisuhteessa. Sellaiset sain ja 
voin kysyä miten tässä näin kävi. En ole lesbo 
enkä edes biseksuaali vaikka olen sitä matkan 
varrella joskus toivonut ja toivoa elätellyt. Olen 
löytänyt naisissa parhaimmillaan sitä mitä itse-
kin haen elämältä, pohtimista, erittelyä, etsi-
mistä.

Elämäni miessuhteet eivät olleet kovin pitkäikäi-
siä eivätkä tyydyttäneet minua henkisesti ja so-
siaalisesti. En etsinyt avioliittoa ja perhekulisseja 
vaan jotain enemmän. Hengen ja ajatuksen, va-
paan liikkeen ja elämän monimuotoisuuden to-
deksi elämistä. Saatoin hullaantua, tuntea suur-
ta intohimoa mutta henkinen kohtaaminen jäi 
saavuttamatta. Intohimo laimeni ja sammui, 
jäin yksin lakanoille vaikka vuoteessa makasikin 
kaksi ihmistä.

Sitten kohtasin transvestiittimiehen. Vihdoin 
ihminen jolle en ollut liikaa tai liian vähän, en 
erilainen tai vaikea. En tiennyt tuntevani ketään 
trans-henkilöä. Tämä puoli ihmistä oli minulle 
tuttu lähinnä drag-taiteena ja joinakin onnet-
tomina ihmiskohtaloina, mihin liittyivät alkoho-
li, huumeet ja paljon sekoilua. En ollut etsinyt 
ystäviä tältä suunnalta, en tuntenut tätä erilai-
suutta. Sukupuolisuuden moninaisuus oli mi-
nulle mielenkiintoinen teoriassa ja olin tuntenut 
siihen mielenkiintoa yliopistollisena oppiainee-
na, ylimalkaan elämän kiehtovana moneutena. 
Mutta että omassa kodissa ja yhteisessä sän-
gyssä? Kadulla kulkiessa, kaupassa, vierailuilla?

Naiseksi muuntautuminen ei suinkaan ole vain 
pukeutumiskysymys, vaan piilotettu nainen 
ottaa miehen paikan koko persoonassa. Täy-
dellinen muutos samanaikaisesti hämmensi ja 
riemastutti.

Hylkivän ja hyväksyvän tunneskaala sukupuolen 
ilmaisemisen tuttuuden ja outouden, sovinnai-

sen ja epäsovinnaisen janalla oli myllerryksessä. 
Kohtasin biologisen sukupuolen moninaisuu-
den, perinteisten roolimallien liikkuvuuden, 
sukupuolen ja seksuaalisuuden kytkökset ja 
kytkemättömyydet käytännössä enkä vain teo-
riassa.

Muuntautuminen ei suinkaan koskettanut vain 
toista meistä vaan sai aikaiseksi muutoksia 
myös minussa. Olin löytänyt oman ”nais”-pa-
rini, osaavan, pohtivan ja hengeltään vapaan 
ihmisen. Tai pikemminkin elimme jotain muuta, 
kahden toisistaan selkeästi erotetun välimaas-
tossa, rajapinnalla, eroilla ja samuuksilla leik-
kien.

Lähtökohdiltani en ole kasvanut sukupuoliroo-
lien liukuvuuteen vaan korostuneesti kahden 
toisilleen vieraan olion jännitteiseen maailmaan, 
jossa tunnetaan nainen naisena ja mies miehe-
nä. Huvittavia ja epäilyttäviä ne jotka eivät tä-
hän kuviopariin istu. Naiset saattavat pitäytyä 
heikompina ja pienempinä kuin ovatkaan, jotta 
eivät saattaisi miestään epämiellyttävään ase-
maan, tai sitten pelkkää mukavuudenhaluaan. 
Katseen suunnanmuutos voi olla pelottavaa.

Miesvaimoni myötä elin todeksi vähemmän 
esittämääni, piilotettua naista itsessäni. Olin 
tietoisesti karttanut perinteisiä naisen merkke-
jä. Meikkaus, juhlahepeneet, korkokantaken-
gät eivät kuuluneet minun varusteisiini. Nyt tu-
lin kaapista ulos ja nautin täysillä kävelyopeista, 
pukeutumisesta ja esilläolosta. Nautin ruumiis-
tani ja nautin myös esittäessäni vaimoni mies-
tä, naisherraa. Rentouduin seksuaalisesti leikki-
mään, haluamaan ja olemaan halun kohde.

Enemmistöön itsensä sijoittava kuvittelee ole-
vansa osa jotain yhteistä ja yhteisesti jaetta-
vaa. Monet kuitenkin piilottavat itsestään kuka 
minkäkin asian ollakseen osallisina vallitsevissa 
kulttuurikäytännöissä. Etnisiin ja sukupuolivä-
hemmistöihin lukeutuvat kyseenalaistavat tie-
toisesti itsensä ja avoimen itsensä esittämisen. 
Mikä erilaisuudessa ja sen avoimessa ilmentä-
misessä uhkaa enemmistöä?

Kirjavaa, vallatonta, omapäistä joukkoa on vai-
kea hallita? Enemmistön käsite keikkuukin savi-
jaloilla? Yksilöä sen sijaan uhkaa sairastuminen 
ja masennus mikäli hän joutuu piilottamaan 
itsestään niin olennaisen asian kuin sukupuo-
lisuutensa.

On iso askel astua yhteiskuntaan transvestiitti-
na ja vain harvat sen julkisilla areenoilla tekevät. 
On iso askel astua yhteiskuntaan transvestiitin 
puolisona ja vain harvat meistä sen julkisilla 
areenoilla tekevät. On rikkaus jakaa tämä asia 
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puolison ja ystävien kanssa, nähdä sukupuoli-
suuden/ihmisen/elämän moninaisuus ja omalta 
osaltaan elää sitä yhteiskunnassa näkyväksi.

Nimim. Moni-Nainen”

 (Jäsenlehti 3/2014)

Dreamwear Club:issa on huomioitu puolisoiden huo-
let ja toiveet, ja heille on tarjottu mahdollisuus myös 
keskinäiseen vertaistukeen. Vanhoilla kotisivuilla ker-
rottiin puolisoiden tukipalveluista seuraavalla tavalla 
vuonna 2001:

“Teille, hyvät transvestiittien puolisot, on myös 
tarjolla apua tai tukipalveluja.

Mikä ikinä mieltäsi askarruttaakin transvestiitin 
puolisona elämisessä tai vain halutessasi ver-
taistasi juttuseuraa toisen naisen kanssa asian 
tiimoilta, ota yhteys henkilöön X. 

Hän vie asiaa kohdallasi eteenpäin ja etsii asui-
naluettasi lähimmän ”tukinaisen”, jonka kanssa 
voit olla henkilökohtaisessa yhteydessä.

Kaikki yhteydenotot ja muutkin tukipalvelut yh-
distyksessämme ovat luonnollisesti luottamuk-
sellisia, eikä käydyt keskustelut leviä asiattomiin 
korviin.”

Ensimmäinen puolisoiden oma tapaaminen pidet-
tiin viikonloppuseminaarin yhteydessä Tampereella 
vuonna 1999. Siihen osallistui kymmenen henkilöä. 
Vuonna 2000 Transtukipisteellä aloitettiin puolisoi-
den terapiaryhmäksi kutsutut tapaamiset tukipisteen 
työntekijän johdolla, mutta ryhmä kokoontui vain ly-
hyen aikaa. Vuosina 2000 ja 2001 järjestettiin erilliset 
parisuhdetapahtumat. Puolisoita käy jonkin verran 
myös kahvi-illoissa. Erilaisissa tapaamisissa on ollut 
mahdollisuus keskustella puolisoiden ja tiittien välisen 
suhteen erityisyydestä: sen hyvistä puolista ja kipupis-
teistä. 

Eräs puoliso kertoo ensimmäisestä kahvi-illas-
taan vuonna 2010:

Ensimmäinen yhteinen kahvi-ilta olikin sitten 
jo pari viikon päästä Setan toimistolla Pasilas-

sa. Paikalla oli muutama transvestiitti, ei muita 
puolisoita. Keskustelu kahvi-illassa oli iloista ja 
leppoisaa. Meiltä kyseltiin kaikenlaista ja monet 
ihmettelivät rohkeuttani tulla näin pian muiden 
transvestiittien joukkoon.

Sain myös kuulla etteivät monetkaan vaimot 
ja avopuolisot suhtaudu asiaan yhtä myötä-
mielisesti. Yleisin suhtautumistapa tuntui ole-
van: ”Saat olla transvestiitti, kunhan et tee sitä 
minun silmieni alla.” Joillakin vaimo ei ole hy-
väksynyt asiaa lainkaan ja kahvi-iltaan piti tulla 
salassa. Tällainen suhtautuminen tekee trans-
vestiitin tietysti kovin surulliseksi. 

Puolisot ovat järjestäneet itselleen tapaamisia 
Dreamwear Club:in kevät- ja syystapaamisten yhtey-
dessä. Tässä kertomus kevään 2010 tapaamisesta: 

“Hauholle Dreamwear Clubin kevättapaami-
seen oli saapunut useampia puolisoita ja siellä 
oli vapaamuotoisten keskustelujen lisäksi varat-
tu aikaa puolisoiden omalle tapaamiselle. Ver-
taisryhmässä käsittelemme omia henkilökoh-
taisia tarinoitamme transvestiitin puolisoina ja 
tästä elämänmuodosta nousevia tunteitamme 
- niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Joillakin 
puolisoilla miehen naisidentiteetin hyväksymi-
nen on kestänyt kauemmin, toisilla se on käy-
nyt nopeammin, mutta kaikki miehensä mu-
kana Hauholle lähteneet ovat kuitenkin jollain 
tavalla sopeutuneet asiaan. Hauholla minulle 
selvisi kuitenkin yllätyksekseni, että muutamat 
hyväksyvät puolisot pitävät transvestiitin ”ulkoi-
lua” vaarallisena. Heidän mielestään kotona voi 
olla naisena, mutta ulos ei saa mennä.”

Puoliso voi olla parhaimmassa tapauksessa tärkeä 
tuki ja turva, joku, jonka kanssa jakaa kaikenlaiset ko-
kemukset. Kun puolisot hyväksyvät toisensa sellaisina 
kuin he ovat, voi syntyä jotakin kaunista. Yksi mie-
leenpainuvimmista hetkistä ovatkin olleet ihka oikeat 
tiittihäät, jotka järjestettiin kesällä 1999. Rakkauden 
juhlistaminen morsiuspuvussa on monen tiitin unel-
ma, ja alttarille astelikin kaksi morsianta somien päi-
vänvarjoneitojen muodostaman kunniakujan läpi – jo 
kauan ennen tasa-arvoista avioliittolakia. 
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Kahden morsiamen hääpari morsiusnei-
tojen kunniakujalla. Kuva: Tiga

Helsingin kahvi-iltoja on vedetty vuosien saatossa 
lämmöllä ja intohimolla. Alkuaikoina vertaistuki-il-
tojen vetäjinä toimivat ihan aluksi Transtukipisteen 
työntekijät, mutta varsin varhain Seta alkoi kouluttaa 
tukihenkilöiksi pitempään mukana olleita Dreamwear 
Clubin aktiiveja. Tukihenkilökoulutusta annettiin vuo-
sina 1996 ja 1997 muun muassa Mäntyharjun Ter-
vaniemessä, professori Martti Lindqvistin kotona. 
Myöhemmin Seta on kouluttanut tukihenkilöitä omis-
sa tiloissaan.

Erika toimi Helsingin emäntänä vuosina 2000-
2002. Hän muistelee noiden aikojen moninaisia teh-
täviään:

“Pidin tavoitteenani olla aina ajoissa paikalle, 
joten joskus olin availemassa ovia jo kello vii-
den jälkeen. Illathan olivat virallisesti kello seit-
semästä yhdeksään, mutta oma iltani venyi hy-
vinkin pitkälle. Transtukipisteelle noina vuosina 
lopulta hankittiin astiapesukone, joten ei enää 
ollut tarve omin kätösin tiskata astioita, kunhan 
ne laittoi koneeseen.

Muutamat kahvittelijoista lähtivät nauttimaan 
oluet lähiravintoloihin – osa taas jäi vielä ju-
tustelemaan. Itse en ehtinyt (tai edes kyennyt) 
iltaa jatkamaan, mutta joskus olen käynyt lä-
hikapakassa Lost&Found, jossa myös järjestin 
muutamana vuonna tapaamismahdollisuuden 
TransHelsinki tapahtuman yhteydessä – kovin 
suurta suosiota tuo ravintolailta ei saanut, mut-
ta kuitenkin paikalle löysi muutama tiitti pro-
vosoimieni ystävieni lisäksi. 

Lisäksi pidin ”etkot” Transtukipisteellä Heseta:n 
Naistenbile-iltoina, jotka tuolloin olivat Ravin-
tola Kaisaniemessä kerran kuukaudessa. Illat 

alkoivat siis kohdallani jo yleensä lauantai-il-
tapäivällä (joskus jo klo 15), jolloin tarjolla oli 
mahdollisuus tilata kosmetologi meikkaamaan 
kaunottaret entistä kauniimmiksi– niin pää-
kaupunkiseudulta kuin kauempaakin tulevat. 
Muun muassa Turun ja Naantalin seudulta tuli 
vakiosti  väkeä Transtukipisteelle etkoille, josta 
sitten porukalla (useita autoja) siirryimme kel-
lo yhdeksältä  bilepaikalle. Turun porukoille oli 
myös järjestetty kotiinkuljetus, joten joskus osa 
heistä nautti alkoholia myös Setan tiloissa, josta 
en erityisesti pitänyt. Parhaimmillaan väkeä ky-
seisinä iltoina oli reilut toistakymmentä.

Ilmoittelin, että etkot Naisten Iltaan ovat silloin 
kun olen itsekin lähdössä bileisiin, mutta tosi-
asiallisesti, muun bileväen lähtiessä juhlimaan, 
lähdin raahustamaan kotiin perheen pariin.“

Thea ja Gitta emännöivät Hietalahdenkadulla ja 
Mannerheimintie 170:ssä.

Thea ja Gitta 130-vuotispäi-
villään 2012, jolloin Thea 
hajotti kaappinsa kerta-
rysäyksellä sukulaisille ja 
tuttavilleen. Kuva: Thean ja 
Gittan arkisto

Helsingin emännät kautta aikain
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Anne oli emäntänä pitkän rupeaman Hietalahdenka-
dun ajoista aina vuoteen 2009.

Hanna-Maria oli kahvi-iltojen vakiovierailija jo Hieta-
lahdenkadun aikoina, eikä edes muista, milloin luis-
kahti siitä emännöimään. Niitä puuhia hän hoitelee 
innolla ja rakkaudella edelleen.

Tuula Marika on hoidellut emännän tehtäviä vuo-
desta 2001 lähtien. Tuula Marika on erikoistunut eri-
laisten tietovisojen pitämiseen ja yksilöllisen tuen an-
tamiseen kahvi-iltojen ohessa.

Anukatariina löysi itsensä keittiöpuuhista jo ensim-
mäisellä kahvi-iltavierailullaan 2008 ja on toiminut 
emäntänä vuodesta 2010 lähtien.

Ariella toimi emäntänä vuosina 2013-2015

Anne Wuolteella 2010. Kuva: Kim Summers Hanna-Maria herkkuja asettelemassa Pasilassa. Kuva: 
Anukatariina

Tuula Marikan korkean teknologian kynsistudio. Kuva: 
Anukatariina
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Helsingin ulkopuolinen vertaistukitoiminta

Dreamwear Clubin toiminta ei ole rajoittunut ainoas-
taan Helsinkiin, vaan vertaistuki-iltoja ja muita tapah-
tumia on järjestetty ympäri Suomea. Eri kaupunkien 
vertaistuki-iltoja on järjestetty paikallisten sateenkaa-
rijärjestöjen kanssa niin, että paikallisjärjestö on tar-
jonnut tilat ja usein myös vetäjäapua. 

Turussa aloitettiin transvestiittien kahvi-illat jo 
vuonna 1982 yhteistyössä Psyke ry:n Turun järjestön 

kanssa. Iltoja veti jo silloin Monica Heinonen. Psy-
ke vaihtui pian Turun seudun Setaksi ja vuonna 2013 
ryhmän nimi muutettiin vetävämpään muotoon: Tu-
run Minkit. Ryhmää veti tuolloin Tiina Nikander, ja 
Monicakin palasi toiseksi vetäjäksi. Tapaamisia on pi-
detty joka kuun viimeisenä perjantaina.

Tampereelle päätettiin vuonna 2002 perustaa 
vertaistukiryhmä, joka kokoontui parillisten viikkojen 

Anukatariina ja pöydän antimet 2011. Kuva: Anukatariina Ariella valmiina ottamaan vieraat vastaan. Kuva: Anuka-
tariina

Turun Minkit vierailulla peruuk-
kiliikkeessä 2016. Vetäjät Tiina 
vasemmalla ja Monica keskellä. 
Kuva: Kristiina XL 



28

perjantaisin. Monimuotoinen Tampere -järjestön “tiit-
titytöt”-ryhmä kokoontui vuosina 2005-2006, kun-
nes se yhdistyi tiitti- ja dragryhmäksi vuonna 2006. 
Vuodesta 2007 eteenpäin tapaamisia pidettiin TreSe-
ta:n kanssa yhteisen transryhmän puitteissa. Pirkan-
maan Setan ja Dreamwear Clubin yhteisprojektina 
perustettiin vuonna 2016 tiittipainotteinen Ellun Ka-
nat. Ryhmän vetäjinä ovat toimineet Mikko Ala-Ka-
pee, Susanna Siren ja Tuija von Konow.

Oulussa vertaistukitoimintaa muistelee Seta-ak-
tiivi Kika Kallen-Autio:

Oulun Setan päivystyspuhelimeen tuli säännöl-
lisesti tyttöilyyn liittyviä yhteydenottoja ympäri 
maakuntaa jo 90-luvulla. Joskus vuosikymme-
nen lopulla järjestettiinkin sitten muutama ai-
heeseen liittyvä kokoontumistilaisuus, mutta 
niihin uskaltautui niin vähän osallistujia, ettei 
tapaamisia järjestetty tuolloin sen enempää. 
Samaan aikaan Dreamwear järkkäs Hesassa 
90-luvulla mielettömiä bileitä Kaisaniemessä. 
Ne oli sellaiset must bileet.

Tarinaa jatkaa ohjaajana toiminut Riia Marika:

Itse tulin toimintaan mukaan osallistujana, kun 
tiittejä palveleva ryhmätoiminta alkoi syyskuus-
sa 2004 Oulun Setan transryhmä- nimellä Ou-
lun Aids-tukikeskuksella. Jo ensimmäisen talven 
aikana lipsahdin ryhmän emännäksi. Kevääl-
lä 2005 ryhmässä saatiin meikkausopastusta 
Body Shopin kosmetologin vieraillessa kokoon-
tumisessa hyvin varustellun meikkipakkinsa 
kera. Pari kuukautta myöhemmin, Body Shop 
järjesti sulkemisajan jälkeen tiloissaan ryhmän 
osallistujille räätälöidyn yksityisen asiakasillan 
tuote-esittelyineen ja alennettuine hintoineen.

Tapaamiset jatkuivat transryhmä- nimellä Tuka-
rin tiloissa kevääseen 2006 asti. Keväällä 2006 
ryhmässä piipahtivat pohjoisen hiihtolomamat-
kallaan Dreamwear Club:in silloinen puheen-
johtaja Helga sekä konkarijäsenet Thea ja Git-
ta. Uuden talvikauden alkaessa syksyllä 2006 
ryhmä jakaantui transryhmäksi ja tiittiryhmäksi 
ja Seta sai omat tilat, jossa tiittiryhmä kokoon-
tuikin vielä seuraavan vuoden kevääseen 2007 
asti. 

Ensimmäisen talven kokoontumisissa saat-
toi runsaimmillaan olla paikalla kymmenenkin 
henkilöä, keskimääräinen kävijämäärä oli kui-
tenkin 4-5. Kevään 2007 ryhmissä osallistujat 
olivat harventuneet pariin vakiokävijään ja ryh-
män kokoontumisia päätettiin olla jatkamatta 
enää seuraavana syksynä.

Setan päivystyspuhelimeen tuli myöhemminkin 
tasaisin välein kyselyitä transvestiiteille kohdis-
tetusta toiminnasta ja vuoden 2013 alussa ryh-
mälle ilmaantuikin innostunut vetäjä, Marika 
Tiittinen, ja ensimmäinen transvestiittiryhmän 
kokoontuminen pidettiin pitkästä aikaa. 

Syyskuussa 2013 ryhmässä vieraili Mary Kay:n 
edustaja antamassa meikkiopastusta ja esittele-
mässä tuotteita. Seuraavaksi päiväksi oli järjes-
tetty yksityisopastuksia halukkaille. Talvikauden 
lopulla 2014, peruukkiliike Kinnunen tarjosi 
ryhmälle peruukkiesittelyn ja -tarjouksia tilois-
saan. Kesällekin oli järjestynyt toimintaa, kun 
valokuvaaja Martu Väisänen antoi kesäkuussa 
poseerausopastusta ja koko porukka kävi har-
joittelemassa kuvissa oloa Hupisaarten puistos-
sa saaden tilaisuudesta ammattilaisen ottamia 
kuvia itsestään.

Meikkausopastukseen oli käytössä varsin kattava tarvike-
valikoima. Kuva: Riia Marika

Ellun Kanojen ilmoitus Facebookissa syksyllä 2016
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Talvikauden aikana ryhmä kokoontui kymme-
nen kertaa esimerkiksi pikkujoulujen merkeissä. 
Jäsenet saivat lisäksi meikkausopastusta Tyyli-
koulu Wellhottarissa marraskuussa.

Kokoontumiset jatkuivat syksyllä 2015 ja mar-
raskuussa ryhmä sai vieraakseen Dreamwear 
Club:in puheenjohtajan Kristiina XL:n. Vuoden 
2016 alussa kokoonnuttiin viisi kertaa. Seuraa-
va talven aikana, ryhmä kokoontui edelleen sa-
massa paikassa kymmenen kertaa ja kävi lisäksi 
toukokuussa 2017 ostos- ja sovitteluvierailulla 
Kipkop Store -kenkäliikkeessä. 

Vuosien 2013-2017 ryhmien kävijämäärä pyöri 
yleensä kahdesta viiteen osallistujassa. Viimei-
sen talven aikana ryhmän osallistujamäärä pu-
tosi jälleen vain pariin vakiokävijään, jotka eivät 

varsinaisesti kokeneet enää tarvitsevansa ver-
taistukiryhmää ja niinpä ryhmän toiminta pää-
tettiin jälleen lopettaa toistaiseksi. Seuraavan 
vuoden kesällä ryhmä järjestettiin vielä kerran 
yksittäisenä ohjelmanumerona Oulun Pride-ta-
pahtuman yhteydessä heinäkuussa 2018 Oulun 
Setan toimistolla.

Muilla paikkakunnilla on ollut vaihtelevasti transryh-
miä, joissa Dreamwear Clubin jäsenet ovat vierailleet 
ja joskus myös toimineet vetäjinä, mutta yhdistyksellä 
ei ole ollut virallista vetovastuuta. Ryhmiä on järjes-
tetty vaihtelevasti ainakin Jyväskylässä, Rovaniemellä, 
Kuopiossa, Joensuussa, Hämeenlinnassa, Salossa ja 
Lahdessa, jossa Dreamwear Club oli auttamassa toi-
mintaa uudestaan alkuun keväällä 2018.

Reissunaisia ja tapahtumia isolla joukolla

Vuosien saatossa Dreamwear Club on järjestänyt mo-
nenlaista tapahtumaa ympäri Suomea ja yhdessä on 
lähdetty ulkomaillekin. Yhdistyksen alkuaikoina mat-
kustaminen kuului toimintaan kiinteämmin, ja lähiai-
koina on pysytelty enemmän kotoisissa tunnelmissa. 
Vuonna 1993 lähdettiin yhdessä Eurofantasia-tapah-
tumaan Tanskan Ebeltoftiin. Tapahtumalla oli mer-
kittävät seuraukset, sillä hienosti hoidettu seminaari 
innoitti TransHelsingin syntyyn. Eurofantasiaan mat-
kustettiin vielä seuraavanakin vuonna, mutta tämä jäi 
tapahtuman viimeiseksi vuodeksi. 

Suurimmaksi osaksi on matkustettu kuitenkin 
tuttuihin paikkoihin Suomen sisällä. Erilaiset viikon-
lopputapahtumat ovat mahdollistaneet eri kaupun-
geissa asuvien tiittien tapaamiset, joten niillä on ollut 
suuri merkitys Dreamwear Clubin muodostumisessa 
– olihan Joensuun tapaaminen vuonna 1990 koko 
yhdistyksen toiminnan lähtölaukaus. 

Nummelan Aurinkopenkereessä tavattiin vuosi-
na 1997 ja 1998, ja sieltä aikakirjoihin jäivät legen-
daariset missikilpailut. Anne raportoi ensimmäisestä 
Aurinkopenger-tapahtumasta jäsenlehdessä 2/1997:

Aurinkopenger-niminen yritys järjesti 23.–
24.8.1997 vuorokauden mittaisen opetus- ja 
koulutustapahtuman erään nummelalaisen 
perheen luona dreamwearilaisille transvestii-
teille ja heidän kumppaneilleen. Mukaan tuli 
reilut kymmenkunta osapäivätyttöä ja muuta-
ma aivan ensikertalainenkin ja uskonpa heidän 
saaneen aikamoisen annoksen rohkeutta ja it-
sevarmuutta tapahtumasta.

Päivän, illan ja yön aikana käytiin läpi jokaisen 
tytön ulkoasua – vaatteita, peruukkeja, meikke-
jä ym. ulkoista olemusta leikkimielisesti arvos-
tellen. Jokainen sai kuulla ”kunniansa”, mutta 
ilman loukkaavia äänenpainoja. Läpi käytiin 
myöskin meikkausta, haettiin oikeita meikkivoi-
teita jne. Loppuillan saunomisen jälkeen (osa 
saunoi välissä) aika kului jutustellessa niitä näi-
tä tyttöilyyn liittyviä asioita sekä valittiin ”Miss 
tipu 1997”, koska paikka oli ollut ennen kaiketi 
kanala. Miss tipu oli itseoikeutetusti tietenkin 
Melissa, joka myös videoi illan tapahtumia. 
Aamiainen maistuikin sitten lyhyiden yöunien 
jälkeen ulkona isäntäperheen seurassa.

Huvittelun lisäksi Dreamwear Club:in toimintaan on 
kuulunut tapaamisia, joiden pääpaino on ollut tera-
peuttisella vaikutuksella. Yhdistys on ollut 1990-lu-
vulla järjestämässä voimavaraleirejä Transtukipisteen 

Eurofantasia 93:n juhlaillallisilla, DwC:n blondi Merja 
keskellä. Kuva: Helga
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ja Trasekin kanssa. Näitä leirejä järjestetään edelleen, 
mutta Dreamwear Club on jättäytynyt niistä pois. Yh-
distys on järjestänyt myös parisuhdetapaamisia kaksi 
kertaa. Näistä ensimmäinen pidettiin vuoden 2000 
huhtikuussa Tampereen seudun Murikka-opistolla ja 
toinen vuonna 2001 Noukanniemessä. 

Murikka-opistolla sattui tilanne, jossa eräs ei-toi-
vottu tuttu tunnisti yhden osanottajista. Epämukava 
tilanne lisäsi tarvetta löytää uusi tapaamispaikka, joka 
olisi sopivan kokoinen ja sopivan rauhallinen, ettei 
tällaista tapahtuisi uudelleen. Ankaran etsinnän jäl-
keen sopiva paikka löytyi: Wuolteen kartano Hauhol-
ta. Siellä pidettiin syystapaaminen ensimmäisen ker-
ran vuonna 2001.

Wuolteen kartano sijaitsee Hauholla Iso-Roineen 
rannalla vehreällä rinteellä. Päärakennus huokuu 
mennyttä loistoa ylväine saleineen ja romanttisine 
huoneineen. Siellä on moderni kokoustila erillises-
sä rakennuksessa sekä monien suosima rantasauna. 
Alue on eristetty ohikulkijoilta, jolloin arimmatkin tiitit 
saattoivat viettää koko viikonlopun omana itsenään 
ilman pelkoa paljastumisesta. 

Wuolteen kartano tarjosi puitteet monenlaisille 
tapaamisille. Usein niissä tutustuttiin omaan naisel-
lisuuteen tyylikurssien, meikkauspalveluiden ja -kon-
sultointien parissa. Kartanoon kutsuttiin myös paljon 
erilaisia vieraita: julkisuuden henkilöitä, poliitikkoja, 
viranomaisia, tutkijoita, terapia-ammattilaisia sekä 
esittäviä taiteilijoita. 

Wuolteen kartanon päärakennus. Kuva: Kim Summers

Sirpa Pietikäinen Wuolteen 
syystapaamisessa 2011. 
Kuva: Kim Summers 

Minna-Maaria kertoo asioiden oikean laidan tulevalle 
valtionvarainministerille Wuolteella 2013.

Kuvat: AnukatariinaTarja Filatov Wuolteella 2013
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Tasa-arvovaltuutettu Pirkko 
Mäkinen keskustelussa 
Thean ja Mimmin kanssa 
Wuolteella 2012. Kuva: 
Anukatariina

Tyylikonsultti Leena Sarvi perehdyttämässä Saijaa catwalk-
kävelyn saloihin Wuolteen salissa keväällä 2011. Kuva: 
Anukatariina
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Sari Puolimatka ja Marinka 
Nyqvist perehdyttämässä 
juhlakansaa itämaisen 
tanssin saloihin syystapaa-
misessa 2013. Kuva: Kim 
Summers 

Meikkaus- ja kampauspal-
velut ovat olennainen osa 
kevät- ja syystapaamisia. 
Kuva: Kim Summers

DwC Band Wuolteella 
toukokuussa 2012, solis-
tina Elise Oittinen. Kuva: 
Sini-Tuulia
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Kipusisko Merja-Juhani vauhdissa 
Wuolteella 2003. Kuva: Anne

Elsin ihastuttava ja vauhdikas Mikki-hiiri on taas merihädässä Wuolteella kevääl-
lä 2010. Kuva: Sini-Tuulia

Helga ja Wuolteen emäntä 
Leena Sivén vuoden 2016 
kevättapaamisessa. Kuva: 
Kim Summers
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Kevättapaamisen osanot-
tajia Wuolteen kartanon 
aulassa vuonna 2016. 
Kuva: Kim Summers

Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä 
Maarit Huuska Wuolteella keväällä 2016. 
Kuva: Anukatariina
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Vierailijoina ovat olleet myös Setan sekä Trans-
tukipisteen työntekijät ja hallituksen jäsenet, joiden 
kanssa Dreamwear Clubin jäsenet pääsivät käymään 
keskustelua suurella joukolla. Monelle kuitenkin kaik-
kein tärkeintä on ollut saada vaihtaa kuulumiset van-
hojen kavereiden kanssa ja tavata uusia tuttavuuksia. 
Tapaamisten yhteydessä on tehty vierailuja lähiseu-
dulle ja käyty spontaanisti näyttäytymässä paikallisilla 
ostospaikoilla ja tanssilavoilla.

Välillä Wuolteen kartanon idylli kuitenkin rikkou-
tui. Erään kerran tapahtumaan ilmestyi paikallinen, 
naiseksi laittautunut henkilö, jonka arveltiin haluavan 
tutustua yhdistyksen toimintaan ja toisiin tiitteihin. 
Illan myötä ja päihtymyksen lisääntyessä hänen kiin-
nostuksensa ei pysynyt kuitenkaan enää normitiitin 
tavoin itsessään, vaan kädet alkoivat käydä muiden 
helmojen alla. Häirikkö poistettiin juhlapaikalta, jol-
loin hän päätti, estelyistä huolimatta, poistua tontil-
ta omalla autollaan. Pako ei kuitenkaan onnistunut, 
vaan vieras osui toisiin autoihin ja lopulta juuttui 
paikalleen. Paikalle kutsuttiin poliisi, ja seuraavana 
aamuna häirikön vaimo sai hakea miehensä paikal-
lisesta putkasta meikit naamassaan ja mekko yllään. 
Koska kyseinen häirikkö ei valitettavasti jäänyt viimei-
seksi, päätettiin kevät- ja syystapaamiset rajata vain 
yhdistyksen jäsenille.

Wuolle pysyi tapaamispaikkana syksyyn 2017 
saakka. Paikka täytti toiveet taloudellisesti, visu-

aalisesti, sosiaalisesti ja ruokatarjonnan puolesta, 
mutta tyytymättömyyttä alkoi ilmetä ravintolalas-
kutuksen epäselvyyksiin, sillä tapaamisten jälkeen 
maksukehotukset päätyivät usein vääriin osoitteisiin. 
Tyytymättömyyttä aiheuttivat myös rakennuksen si-
säilmaongelmat. Vuonna 2015 nimettiin etsintäpartio 
metsästämään uutta tapaamispaikkaa, mutta sopivaa 
tilaa ei tuntunut löytyvän. Lopulta päätös oli kuiten-
kin tehtävä, kun Wuolle meni myyntiin ja paikan ta-
pahtumakäyttö lakkautettiin joiksikin vuosiksi.

Uudeksi paikaksi valittiin lopulta Vähäjärven 
kuntoutuskeskus Alvettulan kylässä muutaman kilo-
metrin päästä Wuolteelta. Sielläkin oli aluksi sisäil-
maongelmia, mutta huoneiden ilmanlaatu oli kuiten-
kin kohtuullinen. 

Jäsenet olivat kuitenkin tyytymättömiä Vähäjär-
ven laitosmaisuuteen, ja näin Vähäjärvi jäi vain kol-
men kerran paikaksi. Sieltä oltiin muuttamassa tien 
toiselle puolelle Lautsian lomakeskukseen vuoden 
2020 syksyksi, mutta korona esti tuon tapaamisen 
järjestämisen. Lomakeskuksen sopivuutta tapaamis-
paikaksi epäiltiin, sillä pelättiin, etteivät lomakeskuk-
sen muut vieraat malttaisi pysyä pois Dreamwear 
Clubin alueelta. Tapaamispaikkaa haluttiin myös siir-
tää keskemmälle Suomea, jotta sinne olisi helpom-
pi saapua kauempaakin. Nämä toiveet huomioiden, 
vuoden 2022 kevättapaaminen onkin tarkoitus pitää 
Jämsän Morvassa.

Jaana Julia, Anukatariina 
ja Yvonne tanssimatkalla 
Tuuloksen lavalla kevätta-
paamisen yhteydessä 2013. 
Kuva: Jenni Pupunen
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Oikeaakin tanssia harrastet-
tiin Oktoberfest-tunnelmis-
sa syystapaamisessa 2019. 
Kuva: Anukatariina

Vähäjärvellä muotinäytös-
kin näytti menevän tanssik-
si kevättapaamisessa 2018. 
Kuva: Anukatariina
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Viikonlopputapaamisia:

• Kekäleniemi 1991 ja 1992
• Jyväskylä 1994
• Helsinki 1995
• Noukanniemi, Vaajakoski 

1995, 1996 ja 1998
• Orilampi 2001

Ulkomaanmatkat:

• Tukholman vierailu FPES:in  
luo 1995 ja 2011

• Berliini 1998
• Las Palmas 1999

Dreamwear Club:in jäsenet ovat tavanneet aktiivisesti erinäisissä tunnelmissa 
vuosien mittaan:

Merja, Jaana 
ja Helga Jyväs-
kylässä 1994. 
Kuva: Helgan 
arkistosta

FPES vastavierailulla Setalla 28.1.2011. Kuvassa 
oikealta emännät Ines ja Patricia ja vieraat Jeanette, 
Christina, Cilla, Liza, Tinahåkan. Kuva: Jane Jansson

Patricia, Mimmi ja Jaana Tukholman kaduilla kevättalvella 
2011. Kuva: Minna-Maaria

Matkakuvia 
Helgan  
arkistosta

Yksi legendaarisista epävirallisista kiinnostuksen aiheis-
ta: Ladyt ja maamoottorit. Kuva: Anne

Muita tapaamisia:

• Mansikkakarnevaalit Joensuussa 1994 
• Pikkujoulut Raisiossa 1992, Jyväskylän Ilokivessä 

1994 ja 1995 ja Tampereella 2000
• Uusivuosi Paasitornissa Helsingissä 1996
• Transihmisille suunnattu itämaisen tanssin kurssi 

TTP 2002-2006
• Meikkipäivä Makerissa 2007 ja 2011
• Suuri määrä epävirallisia ja pienimuotoisia 

tapaamisia ympäri Suomea
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Juhlahumua ja jännitystä: Bileet kohtaamispaikkana

Erilaiset bileet ovat olleet tärkeä kohtaamispaikka, ja 
yöelämä on tarjonnut monelle huumaavia kokemuk-
sia vuosien varrella. Vuosina 1996-2003 järjestettiin 
ravintola Kaisaniemessä Glamour-bileitä, joissa tiitit 

pääsivät loistamaan asuillaan. Näiden legendaaristen 
bileiden perässä saavuttiin Helsinkiin kauempaakin – 
siitäkin syystä, että ulkoilu oman paikkakunnan ulko-
puolella oli usein helpompaa ja turvallisempaa. 

Glamourkimara vuosilta 1998-2000. Kuvat: Anne ja Tiga

Kanssasisarien tuki oli tärkeä osa onnistunutta iltaa, 
ja bileissä käyminen saattoi tällöin olla todella huima 
ja voimauttava kokemus. Eräs henkilö kuvaa jäsenleh-
dessä, miten tajunnanräjäyttäviin tunnelmiin juhlissa 
voitiin päästä:

Kerran Annelta puhelimessa tyttöilyyn liittyvistä 
asioista kysellessäni, tulin luvanneeksi saapua 
vaimoni kanssa Glamour-bileisiin. Oli helppo lu-
vata, joo tottakai tullaan, no broblemo.

Puhelimen sulkiessani tajusin ensimmäiset vai-
keudet, eihän mulla ole ulosmenovaatteita, 
Vaimoni vaatteita tutkiskellessani löytyi jo pu-
sero, mutta hameen jouduin tekemään itse 
ja kauppareisuilta alkoi löytyä yhtä sun toista. 
Sitten meinasi tulla lopullinen este koko hom-
malle, kuntoilutreeneissä murtui isovarvas, eikä 
yksikään siro korkokenkä mahtunut jalkaan. Al-
koi hillitön kenkäkauppojen kiertely ja löytyihän 
viimeinkin yhdet 41 numeron nilkkurit, jotka 
saatoin hyväksyä.

Ok, homma alkoi olla paketissa, mutta sitten 
pari päivää ennen H-hetkeä alkoi hirveä paniik-
ki kasvaa. Mitä sä oot menossa tekemään, ih-
misten pariin naisen näköiseksi naamioitunee-
na, EIIIII. Oli pakko soittaa Annelle ja Helgalle ja 
kysellä, ootteko varmasti tulossa juhliin - jos ei 
niin ei mekään. Mutta tulossa ollaan joten sekin 
takaportti pamahti kiinni.

Ei muuta kun menoksi, pikkusekoilujen jälkeen 
viimeinkin hotellissa, suihkuun, olutta, meik-
kaamista, olutta, pukeutumista, olutta, olut-
ta. Katselen hermona kelloa, Helga ja Helgan 
puoliso olivat lupautuneet ottamaan meidät 
kyytiinsä samalla kun hakevat Janitan hotellista 
n. 20.00.

Huoneen puhelin pärähtää ja Helgan puoliso 
ilmoittaa että ovat tulossa huoneeseemme, 
nyt alkaa paniikki rynniä päälle, ei kukaan muu 
kuin vaimoni ole koskaan nähnyt minua laittau-
tuneena näin. Oveen koputetaan, enkä pysty 
liikkumaan, pyydän vaimoani avaamaan, oloni 
kevenee hiukan kun näen iloisesti hymyilevän 
naisen astuvan sisään.

Kysyn, että olenko hirveän näköinen, johon 
Helgan puoliso vastaa, että ei kun ihan hyvä. 
Samassa astuu Helga huoneeseen upeassa ilta-
puvussaan. On jännittävä tavata livenä henkilö, 
jolle n. vuosi sitten änkyttelin puhelimeen fak-
toja itsestäni. Yhtäkkiä huomaan rauhoittunee-
ni huomattavasti. Mehän jutellaan kuin ois tun-
nettu aina. Kysyn, että joiskohan lasillisen vielä, 
johon Helgan puoliso vastaa, että ei, kun nyt 
lähdetään. Matkalla hissille ei ole katselijoita, 
haluaisin harppoa pitkiä askelia, mutta aika ka-
pea hameeni estää harppomisen tehokkaasti.

Hissi laskeutuu ala-aulaan, jossa pari mies-
tä juttelee lastensa kanssa. Hehän tuijottavat 
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meitä,per...., ai niin, ainahan miehet tuijottavat 
naisia. OK, rauhoitun, mutta olen helpottunut, 
kun pääsen autoon ”turvaan”.

Auto kulkee Helsingin yössä ja pulssini on vain 
180, mutta alkaa jälleen nousta, kun Kaisa al-
kaa näkyä. Nyt mun on mentävä tonne. Siellä 
on pirusti ihmisiä. Mitäs jos ne ei diggaa mun 
ulkomuotoa, rohkeasti sisään vaan. Yritän olla 
normaalisti, en vauhkoile, katselen ympärilleni. 
Hei toi nainen ton peilin edessä katsoo mua 
silmiin ja hymyilee, yritän hymyillä takaisin ja 
katson muualle. Olen hämilläni, ei mulle käy 
useinkaan näin.

Kävelemme baariin ja tuntuu tosi hyvälle, vaik-
kakin pumppu hakkaa niin pirusti. Tilataan 
juotavaa ja lähdetään kävelemään sinne, mis-
sä muutkin DWC:läiset ovat. Hei yritä nyt edes 
kävellä vähän naisellisemmin. OK yritän, mutta 
ensimmäiseen 10 cm pudotukseen olen kaa-
tua. Huh, huomaskohan kukaan, tunnen pu-
nastuvani.

Pää pystyyn nyt. Helgan ja puolisonsa perässä 
baarista oikeanpuolimmaisesta ovesta etuoi-
kealle, juuri niin kuin Anne oli kertonut. Näin 
jälkeenpäin ohjeet olivat täydelliset, mutta kul-
jin kuin huumattu, tajuamatta suuntia tai mi-
tään.

Vihdoinkin perillä ylätasanteella, seisoin paikal-
lani ja aloin varovasti tarkastella ympäristöä. 
Huomasin hymyileviä kasvoja ja tunsin olevani 
turvassa kanssasisarieni parissa. Aloin tasaan-
tua ja ei kun tervehtimään siskoja. Annen tun-
sin heti ja taisin sanoakin niin. Fiilis oli ihana, 
olin puhunut hänen kanssaan puhelimessa ja 
nyt livenä yhtä helppoa, upeeta.

Istuimme pöytään ja heti alkoi juttu luistaa. En 
ole ikinä tavannut näin ihania ihmisiä minkään 
muun ”harrastuksen” tiimoilta. Ainut asia min-
kä olisin halunnut muuttaa tänä ihanana yönä, 
on kello. Miksi sen pirun pitää pitää kiirettä, 
kun on kivaa. Kun palasimme hotelliin, moik-
kasin yöportierille jo aika itsevarmana.

Ai niin mitäs mun vaimo tykkäsi? Tykkäsi tosi 
paljon ja kehui että mahtavaa porukkaa. Nyt 
vaan odotellaan innolla seuraavia juhlia että 
pääsis tutustumaan lisää ja tietysti TYTTÖILE-
MÄÄN.”

(Jäsenlehti 2/2000)

Kuten edellisessä tekstissä eräs innostunut tiitti ker-
too: bileet ovat olleet tärkeitä paikkoja tutustua mui-
hin ja päästä “tyttöilemään” yhdessä. Bileet eivät ole 
kuitenkaan valitettavasti aina pelkkää huoletonta 

juhlahumua. Yhdistyksen toiminnan yhteydessä jä-
senistö on kohdannut silloin tällöin sävyltään vaihte-
levaa huutelua kadunmiesten taholta, mutta fyysiset 
hyökkäykset ja niillä uhkaamiset ovat olleet erittäin 
harvinaisia. Vuoden 1995 TransStockholm-tapahtu-
man yhteydessä Dreamwear Club:in valtuuskunta 
joutui hyökkäyksen kohteeksi Tukholman yössä, kun 
sateenkaari-ihmisten suosiman ravintola edessä päi-
vystäneet rettelöitsijä yritti repiä heiltä hiuksia päästä. 
(Jäsenlehti 2/95)  

Juhlien järjestäminen ole myöskään sujunut 
aina ongelmitta Suomessa. Vielä 1990-luvulla osal-
la ravintoloista oli nihkeä suhtautuminen transihmi-
siin, eivätkä he olleet aina tervetulleita järjestämään 
tapahtumia. Kun TransHelsingin yhteydessä järjeste-
tyille juhlille etsittiin ensi kerran tapahtumapaikkaa, 
peruutti ravintola Kaisaniemi jo sovitun varauksen, ja 
ravintola Botta puolestaan asetti kohtuuttomat vaa-
timukset sopimukselle. Yksi näistä älyttömistä vaa-
timuksista oli poistaa ravintolan nimi tapahtuman 
mainoksesta! Bilepaikka löydettiin lopulta Transtuki-
pisteen tuella Setan ylläpitämästä DTM:stä. (Jäsenleh-
ti 4/96)

Nämä TransHelsingin iltajuhlat olivat Dreamwear 
Clubin alkuaikoina yksi keskeinen paikka tavata toi-
sia tiittejä sekä muuta sateenkaarikansaa. Niiden 
vetovoima rupesi kuitenkin pikkuhiljaa hiipumaan, 
kun niiden luonne muuttui enemmän nuorisobileiksi 
järjestäjäsukupolven vaihtuessa 2010 luvulta lähtien. 
Lopulta ne kuivuivat kokonaan kasaan: Viimeisen ker-
ran bileet järjestettiin vuonna 2016, joiden ohessa pi-
dettiin Dreamwear Clubin julkiset 20-vuotisjuhlat. 

Kolmas legendaarinen kokoontumispaikka oli HeSe-
tan ja Transtukipisteen yhdessä järjestämät Gender 
blender -bileet vuosina 1996–2002. Nimensä mu-
kaisesti juhlien teemana oli sotkea sukupuolen ilmai-
sun tapoja. Vastaavanlaisella teemalla oli Helsingissä 
järjestetty bileitä jo 1980-luvulla, kuten niin kutsutut 
futuristi-bileet, jonka tunnusmerkkejä olivat synteetti-
nen musiikki ja osallistujien hyvin androgyyni ulkoasu. 

Iloinen jälleennäkeminen 
vuosien jälkeen: Janita ja Anne 
TransHelsinki 2012:n iltajuhlas-
sa. Kuva: Anukatariina
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Tämä sukupuolirajoja rikkova trendi jatkui pitkälle 
1990-luvulle, ja sen keskeinen kannattelija oli 1991 
toimintansa aloittanut Plastic Pony -muoti- ja perfor-
manssiryhmä. Dreamwear Clubin väki kävi haistele-
massa tunnelmia tuon ryhmän illassa vuonna 1994, 
mistä anonyymi kirjoittaja kertoo jäsenlehdessä:

Siellä oli kyllä outoja otuksia joka lähtöön niin, 
että tunsimme itsemme ihan harmaavarpusiksi. 
Vaikka oltiinhan mekin tälläydytty parempaan 
pyhämekkoon itsekin. Tilaisuuden luonteesta ei 

oikein saatu kunnollista tietoa etukäteen, olisi-
han sitä voitu olla hiukka repäisevämpiä mekin. 
Mutta hällä väliä, tunnelma oli ainakin välitön 
ja menoa kesti koko illan sekä estradilla että 
yleisön joukossa.

Dreamwear Clubin jäsenet osallistuivat Gender 
blender -bileisiin innolla, mutta sukupuolten sekoi-
tuksen idea ilmeni heillä transvestiiteille normaalilla 
tavalla, eikä paikalle tultu mekossa ja parrassa tai tri-
koissa ja Janne-saappaissa. 

Kuvia Genderblender-bileis-
tä Kaisaniemessä vuosilta 
1999-2001. Kuvat: Anne 
ja Tiga

Teatterivierailut

Teatterivierailut ovat olleet hyvin keskeinen osa 
Dreamwear Clubin vertaistukitoimintaa ja julkisuus-
kuvaa. Vierailut ovat antaneet mahdollisuuden koh-
data muita ihmisiä sivistyneessä ympäristössä, ja 
kookkaat, upeasti pukeutuneet daamit ovatkin olleet 
hyvin tietoisia herättämästään huomiosta. 

Teatteriesitykset on valittu usein trans- tai drag-
teeman perusteella. Vuonna 1996 käytiin katsomassa 
Kansallisteatterissa dragryhmä Super Dames:in Piukat 
paikat, vuonna 2007 Jarkko Valtee & Osku Heiska-
nen -show ja Lainahöyhenissä vuonna 2008. 

Jossain vaiheessa huomattiin, että teatteria on 
muuallakin kuin Helsingissä, ja että vieraalla paik-
kakunnalla nekin tiitit, jotka liikkuvat pääkaupunki-

seudulla piilossa, voivat olla vapaasti omia itsejään. 
Näin alkoivat Turun ja Lappeenrannan teatteriviikon-
loppuperinteet. Teatteriesityksen lisäksi ohjelmaan on 
kuulunut paikallisten muoti- ja kauneuspalveluiden 
tarkastaminen sekä ruokaileminen hyvässä seurassa. 
Vaikka teatterissa ei ole aina tarjolla tiittejä erityisesti 
kiinnostavia aiheita, se ei ole haitannut tahtia. 

Lappeenrannan seremoniamestarina on ollut en-
nen kaikkea Mimmi ja pohjatöitä on ollut tekemässä 
myös Minna-Maaria. Lappeenrannan vaateliikkeissä 
on kohdeltu tiittejä kuin prinsessoja, ja näiden vie-
railujen jälki näkyy liikkeissä varmasti koko vuoden. 
Tiittien viikonloppureissut ovat olleet myös hyvää sie-
dätyshoitoa pienen kaupungin kaduntallaajille.
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Lappeenrannan tapaamiset ovat olleet vähän harven-
tuneet viime vuosina, mutta Turussa teatteriviikonlop-
pu on ollut vuodesta 2013 likimain vuosittainen pe-
rinne lukuun ottamatta  koronan aiheuttamaa taukoa 
vuonna 2021. Ensimmäisen viikonlopun järjesti Gise-

la ja sen jälkeen ne ovat olleet Monican organisoimia. 
Turun viikonlopputapaamisissa on ollut viime vuosina 
tiivistä yhteistyötä paikallisten burleskiryhmien kans-
sa. Perjantai-iltaisin on ollut esityksiä, joihin jäsenem-
me ovat osallistuneet.

Kauneudenhoitoa ja kuohuvaa Lappeenrannassa Joulu-
kuussa 2010. Kuva: Anukatariina

Ladyt Lappeenrannan teatterissa joulukuussa 2010. Kuva: 
Anukatariina

Tiia ja Monica pickup-tyttöinä burleski-illassa 
Turun viikonlopputapaamisessa tammikuus-
sa 2019. Kuva: Anukatariina

DwC:n väki tähtien seurassa Tanssiteatteri Erin Julia & Julia -näytöksen 
jälkeen marraskuussa 2014. Kuva: Kim Summers
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Dreamwear Club paperilla, verkossa ja 

puhelinlinjoilla

Jäsenlehti

Dreamwear Clubin jäsenlehti alkoi ilmestyä vuoden 
1994 kesällä. Lehden nimenä oli aluksi Jäsentiedote, 
mutta se sai jo samana vuonna nimekseen Dreamwear 
jäsenlehti. Seuraavana vuonna “jäsenlehti” jäi pois 
nimestä. Lehden ensimmäisenä toimittajana oli Hel-
ga. Lehti oli silloin vielä kopiokoneella tehty monis-
te, kunnes toimittajan työt siirtyivät Annelle vuonna 
1997. Anne toi toimitustyöhön taitto-ohjelman vuon-
na 1998 ja vuonna 1999 siirryttiin monisteesta pai-
nettuun versioon. Jäsenlehteä jaettiin vain jäsenille ja 
sidosryhmille. 

Jäsenlehdessä on käsitelty vuosien varrella erilai-
sia aiheita, jotka liittyvät naiseuteen ja tiittielämään. 
Artikkeleissa on puitu ulkona liikkumisen ongelmia ja 
puolisoiden suhtautumista sekä jaettu vinkkejä tur-
vallisiin ostopaikkoihin. Jäsenet ovat myös ahkerasti 
kommentoineet lehdessä median transaiheita. Lehti 
on ollut tärkeä väylä jakaa ensimmäisten tiittikoke-
musten iloa ja jännitystä sekä ottaa yhteyttä muihin. 
Mukana on ollut myös jäsenistön tuottamaa fiktio-
ta, eli yleensä huumorilla höystettyä fantasiaa tiittien 
seikkailuista reaalimaailmassa. Huumori on ollut kei-
no käsitellä vaikeita aiheita, kuten vuonna 1994 kir-
joitettu tarina osoittaa: 

- Terve, mitä jätkä?

Käsi läiskähtää Sarin selkään, hän herää… pai-
najaiseen: Hän kärähti. Takana seisoo Seppo ja 
Tuomas… työkavereita keksitehtaalta.

- ai terve! Sari hymyilee, mutta se on virnistys.

- mitä sää täällä teet, ostelet rintaliivejä?

Sari tietää ostosretkien riskit. Nytpä sitten alat 
selitellä, sillä selitystä kaverit selvästi odottavat.

- joo, …vaimolle lahjaksi (selitys 1).

- ai, ei me tiedettykään, että sulla on vaimo!

- öh, tai siis ex-vaimolle (selitys 2)

- onpa sulla lämpimät välit ex-vaimoon!

- on oikeastaan pakko, on yhteinen lapsi (selitys 
3).

- OHO, olipa yllätys, mikset kertonut…

Kaverit tenttaa ja on uteliaita. Sari keksii seli-
tykset 4 ja 5, mutta sitten tajuaa, että homma 
alkaa karata käsistä ja saa vaihdettua puheen-
aihetta.

Sari lupasi tarjota oluet, ja johan unohtui ex-vai-
mo lapsineen. 

- terve jätkät!

Siis ei voi olla totta, lisää työkavereita, Marko 
ja Kari.

- oltiin ostamassa Jarin ex-vaimolle rintaliivejä!

Tuon kuuli myyjäkin, nolo juttu. Sari saa kertoa 
selitykset 1-5 uudelleen. Oluella ei ole hauskaa, 
puhutaan naisista, moottoreista, keksitehtaan 
uudesta automaattilinjasta – ollapa kotona 
viettämässä TV-iltaa.

- ei mutta pojat! Nyt mennään meidän mökille 
yöksi ja otetaan kaljaa!

Voi hitto Kari, mitä menit möläyttämään. Ehdo-
tus saa suuren suosion. Sari nikottelee ja keksii 
selitykset 6, 7 ja 8, mutta eivät mene läpi. Pojat 
virnuilevat, että taitaa mennä ex-vaimon luo… 
saavat päähänsä lähteä mukaan. Mieluummin 
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mökille kuin olematonta ex-vaimoa tapaa-
maan… ja se lapsikin vielä, lempo!

Sari istuu etupenkillä. Kari ajaa ja loput puhuvat 
rivoja takana. Tilanne ei ole hyvä, pää raksuttaa 
lisää selityksiä… eihän hän voi mennä saunaan.

Hänellä on rintaliivit paidan ja takin alla, säihky-
vät stay-up-sukat housujen alla, kukalliset pök-
syt, ihokarvat ajettuna ja varpaissa kirkkaanpu-
naista lakkaa… ei hitto, hän ei mene saunaan.

Sari keksii mielestään hyvänkin selityksen 9, 
kertoo, että joutuu sivelemään lakkaa varpai-
siinsa, kun niissä kasvaa sieni, sitä paitsi se tart-
tuu herkästi…siispä Sari ei voi mennä saunaan. 
Hän saa tietää, että mökillä on muovisia ken-
gänsuojia, joita voi käyttää.

Mökillä Sari ei halua mennä saunaan, se olisi hä-
nen loppunsa. Pojat vaativat ja uhkaavat riisua, 
ellei kerrankin mennä yhdessä löylyyn, saman 
liukuhihnan 2B porukka keksitehtaalta. Sari ha-
luaa ensin vessaan, riisuu siellä liivit ja stay-upit. 
tunkee ne housun taskuun. Sari odottaa, että 
muut ovat saunassa, riisuu nopeasti pöksyt ja 
vetää kengänsuojat jalkaansa – onhan hän sie-
ni-infektion vallassa. Koko maineensa riskeera-
ten Sari menee saunaan, onnea matkaan.

- mitä punaista sulla on tuossa rintakehällä?

- jotain ihottumaa, ollut jo murrosiästä asti (se-
litys 10)

Pahus, se on rintaliiveistä, jäljet on taatusti ol-
kapäillä ja selässäkin. Tilanne pahenee, nyt ne 
kilpailevat karvoituksella.

- sinä se Jari olet melko karvaton kaveri?

Selitys 11 ansaitsee Sarin mielestä kirjallisuuden 
Nobelin.

- se johtuu tästä sienestä, lääkäri sanoi, että vai-
kuttaa karvan kasvuun.

Sari on ihan poikki, hän ei tiedä, kauanko jak-
saa jankuttaa näitä typeriä selityksiä ja onko 
niillä mitään tehoa. Yrittää kiirehtiä, mutta ei 
ehdi pukeutua, kun muut tulevat saunasta.

Aletaan olla melko juovuksissa – Sari ei ole, hä-
nen elämänsä on katkolla. Ei ole vaihtovaattei-
ta, pöksyjä ei voi laittaa… Toiset odottavat, eikö 
Jari ole jo valmis. Hän vetää pitkät päällyshou-
sut ylleen, mutta joku tietenkin huomaa…

- unohtuko alkkarit?

- mä en löydä niitä! Sari nauraa kainaloonsa, 
riivattu mikä selitys 12.

Siispä etsitään housuja, joissa on sinisellä poh-
jalla valkeita moottoripyöriä (selitys 13).

- mä en tajua, miten joku voi hävittää alushou-
sunsa,

Sarikaan ei tajua, hän on aivan hämillään. Kari 
lupaa katsoa, olisiko mökissä jotain lainattavak-
si. Kari viipyy kauan, ja palaa vihdoin virnuillen.

- tiedäksää, että tänä vuonna mökillä ei ole vie-
lä muita käynyt kuin mun systeri. Tässä olis sen 
pöksyt, jos kelpaa.

Siis mitä tuo kaveri tarjoaa? Ennen kuin Sari eh-
tii kiljahtaa riemusta, Jari ehtii väliin:

- mä en ole niin kännissä, että noi pukisin pääl-
leni. (selitys 14)

Pojat hakkaavat käsiään, kannustavat ryökä-
leen kuin urheilukisoissa, hyvä etteivät vetoa 
lyö… lyövätkin lempo.

- mää tarvitsen rohkaisuryypyn! (selitys 15)

Sari saa aplodit, kaikilla on tavattoman haus-
kaa. Hauskinta on Sarilla.

Jäsenlehti yhdistettiin vuoden 1997 lopulla Transtuki-
pisteen julkaisemaan Transgenreen. Jo vuoden 1998 
puolella palattiin omaan lehteen, koska jäsenistö ei 
kokenut Transgenreä omakseen. Syinä on kerrottu 
olleen toisaalta se, että huolimatta ilmoitetusta kroo-
nisesta juttupulasta DwC:n jutuille ei tuntunut löyty-
vän palstatilaa ja toisaalta lehdessä ilmennyt riidanha-
luinen ja henkilöön käyvä keskustelukulttuuri. Tuon 
ajan kirjoittelussa näkyy joidenkin transsukupuolisten 
vähättelevä asenne transvestiitteja kohtaan. 

Kristiina XL:n päätoimittajakaudella 2013-2020 
lehdessä oli haastatteluja ja artikkeleita ammattilaisil-
ta, ja lehdestä tehtiin suurta yleisöäkin kiinnostavia 
teemanumeroita. Vuodesta 2015 lähtien kaikki nu-
merot olivat julkisesti saatavilla.

Kristiinan lopetettua 2020 lehti on ollut vailla 
päätoimittajaa. Tästä syystä viimeiset numerot ovat 
olleet toimituksellisesti hajanaisia ja neljän numeron 
vuosikerta on kutistunut kahteen ja viime vuonna 
jopa yhteen numeroon. 

. 
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Tiitit voivat löytää toisensa myös internetin kautta. 
Dreamwear Clubille perustettiin omat kotisivut vuo-
den 1997 syksyllä. Alkuvuosina sivustolle koottiin 
tärkeää informaatiota muun muassa tulevista bileis-
tä sekä tiittiystävällisistä liikkeistä ja palveluntarjo-
ajista, joita nykyään on turha enää listata erikseen. 
Sivustolla oli linkkejä transvestiittien blogeihin sekä 
jäsenten puolisoille ja läheisille. Kotisivujen tärkeä 
osa oli keskustelualue, jonka kirjeenvaihtosivulla jaet-
tiin melko suorasukaisiakin seuranhakuilmoituksia. 
Pian keskustelualueen rakentamisen jälkeen, vuonna 
2000, luotiin sivustolle myös reaaliaikainen chat. Sen 
valmistusta, Tiga, joka teki kotisivuja Annen kanssa, 
kommentoi näin: 

Chatin eli reaaliaikaisen keskustelun aika koitti, 
kun keskustelupalstalle alkoi tulla viestejä: ”Hei, 
minä olen täällä, kuka haluaa jutella kanssani?” 
Dreamwearin web-palvelut ovat saaneet käyt-
täjiltä kiitosta – Chat toimii jäseniä yhdistävänä 

Tukipuhelin

Jäsenlehdessä jaetut tarinat ja jutut ovat olleet tärkei-
tä monelle, sillä ne ovat mahdollistaneet yhteisöllisyy-
den tunteen kokemukset silloinkin, kun ei olla voitu 
nähdä kasvotusten. Etänä annettu vertaistuki on var-
masti tärkeää erityisesti niille tiiteille, jotka eivät tunne 
vielä muita kaltaisiaan ja jotka vasta ottavat varovaisia 
askelia ulkomaailmaan. Tukea tarvitsevat voivat saada 
sitä myös puhelimitse. Vuonna 1994 Dreamwear Clu-
bille avattiin oma puhelin- ja faksilinja. Faksi on enää 
historian havinaa, mutta puhelinlinja on vielä avoin-
na. Transtukipisteellä on ollut myös tukipuhelinpalve-
lu vuodesta 1998, jossa Annekin on ollut vastaajana. 

Alkuaikoina Dreamwear Clubin oman puhelinlinjan 
toisessa päässä oli Janita ja siitä eteenpäin monia 
transvestiitteja ja heidän läheisiään. Puhelinaikoja on 
ollut muutaman kertaa viikossa ja puheluita on tul-
lut joitakin kymmeniä vuodessa. Soittajat ovat olleet 
erilaisia transihmisiä ja heidän läheisiään. Osa heistä 
on ohjattu soittamaan Transtukipisteeltä ja osa on 
löytänyt numeron itse verkkosivuilta. Tilanteissa, jois-
sa amatööriauttajan keinot loppuvat kesken, soittajia 
on ohjattu ammattilaisten tai heidän asiaansa muuten 
paremmin hoitamaan kykenevien tahojen luokse.

Kotisivut

Auttavan puhelimen ilmoi-
tussivu nykyisellä kotisivulla
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paikkana. Kynnys liittyä keskusteluun on mata-
la, koska keskustelussa voi esiintyä millä tahan-
sa nimellä. Lähettäjästä ei näy mitään tietoja 
toisille chattaajille, edes keskustelua pyörittävä 
ohjelmisto ei tiedä ketä chatissa on.

Internetin keskustelupalstoilla on siis ollut suuri mer-
kitys transihmisille, jotka ovat joutuneet usein pelkää-
mään muun maailman reaktioita. Eräs suosittu sivus-
to oli Puuteri, joka toimi vuodesta 2007 aina vuoteen 
2019 asti. Dreamwear Club:illakin oli sivustolla omat 
keskustelualueet. Puuterissa käytiin mielenkiintoisia 
ja välillä kipakoitakin keskusteluja transihmisiä poh-
dituttavista asioista. Sivusto oli valtava tuki monelle 
kaapissa olevalle henkilölle: siellä jaettiin paljon trans-
ihmisten kokemuksia kaapista ulostulosta, mikä roh-
kaisi samaan myös muita.

Dreamwear Club:in kotisivuille luotiin keskus-
telualueet korvaamaan Puuterin suositut keskuste-
lualueet. Niiden käyttö on kuitenkin ollut huomatta-
van vähäistä – liekö keskustelutavat muuttuneet ajan 
saatossa toisenlaisiksi. Nykyään, 2020-luvulla, kotisi-
vut sisältävät vanhaan tapaansa tietoa yhdistyksestä 

ja runsaasti vinkkejä transvestiiteille. Sieltä löytyy tie-
toa myös sukupuolen moninaisuudesta ja sen koh-
taamisesta. Sivustolla julkaistaan jatkuvana virtana 
transihmisiin liittyviä uutisia Suomesta ja maailmalta. 
Siellä on mahdollista myös kurkata tapahtumakalen-
teriin tai lukea jäsenlehtiä, joista vanhimmat ovat to-
sin näkyvillä vain jäsenille. 

Dreamwear Club:ille perustettiin omat Face-
book-sivut marraskuussa 2010. Siellä julkaistaan 
ajankohtaisia linkkejä, tapahtumailmoituksia ja uuti-
sia. Sivustolla on yli 500 seuraajaa. Yhdistyksem “si-
säpiirille” perustettiin samaan aikaan oma suljettu ja 
salainen ryhmänsä nimeltään Dreamwear Clubin ys-
tävät, jossa on nykyään 171 jäsentä.

Virtuaalimaailman merkitys kasvoi, kun korona-
virus iski maailmaan. Koronatilanteen takia kevään 
2020 Helsingin kahvi-illat järjestettiin virtuaalisesti 
Discord-chatissa. Niissä oli se etu, että niihin saattoi 
osallistua pääkaupunkiseudun ulkopuoleltakin. Ih-
misten todellista tapaamista ne eivät tietenkään kor-
vanneet ja fyysiselle kohtaamiselle on edelleen suuri 
tarve.

Chat-tapaamisen ilmoitus 
toukokuulta 2020. 
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Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt joutuvat yleensä 
elämään valtaväestön säännöillä, ja kohtaavaat sen 
vuoksi syrjintää sekä muilta ihmisiltä että virallisilta 
tahoilta. Tämän vuoksi poliittinen toiminta kietoutuu 
usein osaksi normaalia elämää. Jopa kadulle astumi-
nen voi olla radikaali teko, kuten 1970-luvun trans-
ihmisten tarinat kertovat. Suomalainen yhteiskunta 
on muuttunut historian saatossa tasa-arvoisemmaksi, 
mutta hyvä kehitys on monien aktivistien yhteistyön 
tulosta. Marginaaliin pusketut henkilöt ovat ehkä 
syntyneet maailmaan, joka ei ole heille tehty, mutta 
he ovat raivanneet siinä itselleen tilaa. 

Jotta maailmaa voisi muuttaa, on tärkeää tuntea 
itsensä arvokkaaksi ja tietää, että on oikeus elää sel-
laisena kuin on. Dreamwear Clubin varhaisissa jäsen-
lehdissä onkin paljon kirjoituksia, jotka pohtivat sitä, 
mistä transvestisuudessa on ylipäätään kyse. Nämä 
pohdinnat paljastavat tarpeen löytää identiteetille 
yleistä pohjaa, sillä moni tuon ajan transvestiitti oli to-
taalisen yksin omien, muista poikkeavien tuntemus-
tensa kanssa. Tieto siitä, että oli olemassa muitakin 
samanlaisia sisaria, oli voimaannuttava kokemus, joka 
herätti vaatimaan oikeutta elää omana itsenään.

Dreamwear Club on raivannut tilaa transihmisil-
le yhteiskunnassa. Yhdistys on pyrkinyt vaikuttamaan 
niin viranomaisiin, päättäjiin kuin muihin kansalaisiin 
– ja usein myös onnistunut tässä. Toiminnalla on ollut 
poliittinen ulottuvuus jo hyvin varhaisessa vaihees-
sa, ja vuonna 2001 toiminta määriteltiin yhdistyksen 
säännöissä seuraavasti:

Dreamwear Club ry on valtakunnallinen trans-
vestiittiyhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa 
suomalaisia transvestiitteja ja heidän kumppa-
neitaan sopeutumisessa yhteiskuntaan.

Alkuaikojen säännöissä yhdistyksen kohderyhmäk-
si määriteltiin vielä transvestiitit, vaikka Dreamwear 
Club on koko historiansa ajan tehnyt aktiivista yhteis-
työtä muiden transjärjestöjen kanssa, ja toiminnassa 
on ollut mukana myös muita kuin transvestiitteja. 
Yksi keskeisinen sateenkaarijärjestöjen yhteistyön tu-
los on ollut TransHelsinki-tapahtuma, jota järjestettiin 
alkuaikoina yhdessä Trasek ry:n, Setan ja Transtuki-
pisteen kanssa. Vuonna 2018 Transtukipiste ilmoitti 
yllättäen, ettei sillä ole resursseja koordinoida Trans-
Helsinkiä. Tämä meinasi käytännössä lopettaa koko 
tapahtuman, koska vetovastuuseen ei ilmoittautunut 
mikään muukaan järjestö. Tällöin Dreamwear Clubin 
nykyinen puheenjohtaja otti koordinaatiovastuun ja 
onnistui säilyttämään tapahtuman hengissä. Transjär-

jestöjen lisäksi tapahtuman toteutusta ovat tukeneet 
voimakkaasti Amnesty Internationalin Suomen osasto 
ja Sateenkaariperheet ry.

Dreamwear Club:illa on siis merkityksellinen 
paikka sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistä-
misessä. Yhdistyksen säännöt päivitettiinkin vuonna 
2016 vastaamaan tätä monimuotoista todellisuutta:

Yhdistyksen toiminta painottuu erityisesti su-
kupuoli-identiteetiltään tai sukupuolen ilmai-
sultaan perinteisestä poikkeavien sekä muun 
sukupuolisten henkilöiden ihmisoikeuksien 
edistämiseen ja etujen valvontaan. Yhdistys 
kokoaa ja jakaa tietoa sukupuoli-identiteetistä 
ja sukupuolen ilmaisusta, auttaa ja tukee suku-
puolivähemmistöön kuuluvia ja heidän lähei-
siään ja puuttuu heihin kohdistuvaan syrjintään.

Transvestiittien ja heidän läheistensä yhdistyk-
sestä tuli näin transihmisten yhdistys, joka ei 
pelkästään pyri sopeuttamaan kohderyhmään-
sä vaan tekee työtä muuttaakseen yhteiskun-
taa. 

Transvestiitit ja ympäröivä yhteiskunta

Eveliina ja tiukka poliittinen viesti 2014. Kuva: Anukatarii-
na
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Tiitit esiin! 

Yksi jo varhain Dreamwear Club:issa tehdyistä huo-
mioista oli se, ettei virallinen Suomi tunne ilmiötä 
nimeltä transvestisuus. Yhdistyksessä koettiin, että 
viranomaisten vanhentuneiden käsitysten tilalle täy-
tyisi saada lisää asiallista tietoa transvestisuudesta ja 
transsukupuolisuudesta. Lisätietoa vaadittiin erityises-
ti sosiaali- ja terveysalalle, esimerkiksi perheneuvoloi-
hin. Vuonna 1996 Dreamwear Club ja Transtukipiste 
kirjelmöivät asiasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehityskeskukseen (STAKES), mutta järjestöjen vaa-
timukseen ei vastattu toiminnalla.

Transvestisuudesta tarvittiin myös lisää tutkit-
tua tietoa, mitä saatiinkin vuonna 1998, kun Tervey-
den Edistämisen Keskus (TEK) myönsi Setan kautta 
Dreamwear Clubille rahoituksen transvestisuutta 
käsittelevään tutkimukseen. Tutkimuksen ohjausryh-
mässä oli Dreamwear Clubin Helenan lisäksi edustajat 
Setasta, Transtukipisteeltä ja Sexposta. Tutkija etsittiin 
julkisella haulla, ja ohjausryhmä valitsi tehtävään Ee-
va-Kaisa Toivosen. Elämä transvestiittina -tutkimus 
ilmestyi vuonna 2003. Se jaettiin kaikille Dreamwear 
Clubin vuoden 2003 jäsenille. 

Pelkän puhtaan tiedon ei kuitenkaan koettu riit-
tävän muuttamaan ihmisten asenteita, vaan transves-
tiittien tulisi näkyä ja kuulua enemmän yhteiskunnas-
sa. Positiivisen näkyvyyden edistämistä pidettiinkin 
Dreamwear Club:issa oleellisena. Jo 1990-luvulla 
esitettiin ajatus siitä, että julkinen “tyttöily” olisi tär-
keää, jotta ihmiset tottuisivat outona pitämäänsä 
ilmiöön. Osa unelmoi siitä, että voisi “mennä läpi” 
oikeana naisena, mutta moni piti sitä epärealistisena. 
Dreamwear Club:in tavoitteena oli kuitenkin jossain 
määrin sulautua joukkoon; meikki ja pukeutuminen 
oli hyvä pitää hillittynä ja yliampuvasta ulkonäöstä va-
roiteltiin. Tässä ei ollut ainoastaan kyse mieltymyksis-
tä, vaan ulkonäköön liittyvät kysymykset olivat myös 
turvallisuuskysymyksiä: 1990-luvulla väkivallan uhka 
oli kaduilla nykyistä suurempi. Juhlat ja teatteritapah-
tumat olivat paikkoja, joissa saattoi sitten koreilla rau-
hassa. Kanssasisarten parissa oli mahdollista pukeu-
tua upeisiin asuihin ja nauttia ansaitusta huomiosta 
turvallisesti. 

Huomiota haluttiin kuitenkin myös muualta, ja 
vuonna 1995 Dreamwear Clubissa pyrittiin tarkoituk-
sellisesti lisäämään yhdistyksen tunnettavuutta leh-
distön kautta. Helga kirjoittaa julkisuuden hyödyistä 
jäsenlehdessä:

Muoti ja Kauneus on juuri sellainen lehti, jonka 
kautta transvestismista on hyvä kertoa naisille, 
monet kun eivät vieläkään ole huomanneet, 
miten ihania ihmisiä me itse asiassa olemme. 

..ellei muuta tietoa ole tukena, voi tuloksena 
olla väärinkäsityksiä eikä naisesi ymmärrä tai 
hyväksy koko juttua.

Jäsenlehti 1/1995

1990-luvun julkisuuspyrkimykset kantoivat hedelmää, 
ja lehtijuttuja ilmestyi noina aikoina lukuisissa leh-
dissä. Tiiteistä kirjoittivat ainakin Kauneus ja terveys 
(1995), Hymy, Exit, Z-lehti ja Kodin kuvalehti (1996). 
Vuonna 1992 Se!-lehti kirjoitti artikkelin Dreamwear 
Clubin Kekäleniemen tapaamisesta, jossa tiitit pääsi-
vät ääneen:

Kiinnostustaan naisten vaatteisiin ja koruihin 
ei kannata ottaa turhan vakavasti, sillä siitä saa 
vain turhia paineita. Me transvestiitit olemme 
kuitenkin kiiltävien perään. Koreita vaatteita 
meillä on enemmän kuin naisilla, osa-aikatytöt 
väittävät.

”Minä tulisin tosi onnelliseksi, jos joutuisin tilan-
teeseen, jossa nainen pitää minua kiihottavana, 
kun olen pukeutunut, mutta sellaisia tyttöjä on 
vaikea löytää”, Leena toteaa.

“Niinpä, mitä ihmeen iloa meikäläisistä on nai-
sille!” Ilona lohkaisee.

Vaikka osapäivätytöt naureskelevat avoimesti 
mieltymyksilleen, ja vitsailevat kauneutensa ka-
toavuudesta, toivottavat he kaikki transvestiitit 
ja vaimot tervetulleeksi joukkoonsa, sillä yksin 
on turha jäädä murehtimaan.

Positiivista julkisuutta haettiin myös muodin maail-
masta: Tiitit osallistuivat julkisiin muotinäytöksiin, joi-
ta oli ainakin Boutique XareL:lla, Liivi-Leenalla 2001 ja 
UFF:illa 2002. Anne kuvaa kokemuksiaan Liivi-Leeno-
jen mallina:

Lauantai 9.6.2001 aukesi sateisena ja kylmä-
nä. Meteorologit telkkarissa olivat kanavasta 
riippumatta ennustaneet tuolle päivälle Hel-
sinkiin sadetta. Sääli, sillä edessä oli Suomen 
Liivi-Leenat-liikkeen muotinäytös, joka latistuisi 
kokonaan, mikäli sitä ei voisi viedä ulos. Oli vii-
meinkin aika siirtää tuotantoon taannoin Num-
melassa huippumalli Leena Sarven antamia 
oppeja.

Aamuohjelmassa oli ensimmäisenä perusteelli-
nen parranajo ja suihkun jälkeen ei kun menok-
si Helsinkiin. Saavuin Liivi-Leenat-liikkeeseen 
hyvissä ajoin ennen näytöksen alkua ja kaikki 
näytti vielä rauhalliselta. Ei paniikkia, vaikka 
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vasta tuolla hetkellä näin ensimmäisen kerran 
ylleni puettavat vaatteet. Ei ehditty sovittaa en-
nakkoon, ei.

Petra Kuusisto, mukava nuori ja kaunis mas-
keeraaja oli jo paikalla ja hän aloitti heti kasvo-
jeni muokkaamisen ihmissilmälle kelvolliseksi. 
Voi helkkari sentään, että tyttö teki hyvän työn. 
Uskalsin epäillä etukäteen, että millainenkohan 
naamastani tulee ja osaako se “tytönheitukka” 
edes peittää partaa, mutta lopputulos puhui 
puolestaan. Meikki oli kerta kaikkiaan upea ai-
nakin omasta mielestäni. Se kesti jopa puolille 
öin saakka, vaikka tehtiin jo aamupäivällä. Pi-
tihän sitä tietenkin aina välissä korjata, mutta 
siltikin. Täytyyhän autoakin huoltaa välillä, sillä 
ei se koko elämäänsä kestä yhdellä huollolla. 
Huono vertaus, mutta menköön.

Tässä vaiheessa autoni pysäköintimittari huusi 
lisää ruokaa ja puin ylleni “navettavaatteeni” ja 
kävin lisäämässä Helsingin Kaupungin kassaan 
sen vaatimat roposet. Harmitti vaan, kun upea 
meikki meni aivan hukkaan, sillä jouduin sateen 
vuoksi piilottelemaan kasvojani sontikan alla. 
Kukaan ulkomaailmasta ei saanut ihailla kasvo-
jani. Harmitti.

Pikkuhiljaa alkoi Janitankin meikki valmistua ja 
ihanassa sekamelskassa sovitimme meille varat-
tuja vaatteita. Joku kiristi sieltä, toinen oli löy-
sä täältä ja jonkun alta paistoi tissi jne., mutta 
ei se mitään. Ei kun kiristäjällä makkaroita pii-
loon. Meitä miesmalleja oli neljä, joista kolme 
esitteli naisten vaatteita. Mm. Helmestä tuttu 
Mika oli se kolmas ja mikäli muistan oikein, 
oli Julle hänen nimensä, joka esitteli miesten 

alusvaatteita hyvintreenatulla vartalollaan. 
Jossain vaiheessa hän mainitsi kohteliaasti 
allekirjoittaneelle, että “sä oot ihan friidun 
näkönen”. Lämmin kiitos noista sanoista. Siinä 
oli palkinto Petran työlle.

Vahvistetun säännön mukaan, ensimmäinen 
esitys tietenkin myöhästyi puolisen tuntia ja 
hyvä niin, sillä saimme kuin saimmekin sopivan 
saderaon ja pystyimme viemään shown läpi 
alkuperäisen suunnitelman mukaan jalkakäy-
tävällä. Kaiken ilman ennakkoharjoittelua ja il-
man vaatteiden ennakkosovituksia. Kaikki puh-
taalla “pelimannihengellä” ja niin se menikin.

Jari Vihinen alias Madam Forsten oli pukenut 
upean luomuksen ylleen ja julisti tilaisuuden al-
kaneeksi. Viimeinkin kadulle kokoontunut väki 
sai nähdä haluamaansa viihdettä. Sai tirkistellä 
ihan luvan perästä ja ilmaiseksi. Forsten tote-
si omassa juonnossaan, että kyseessä on myös 
trans-muotinäytös ja muisti mainostaa yhdistys-
tämmekin muitten mukana.

Liikkeen sisällä mallit joutuivat “ensihäpeään” 
näyteikkunaan tehdyllä lavalla. Tuossa vaihees-
sa kaikki oli vielä turvallista, ikkuna yleisön ja 
mallin välissä. Siinä suoritetun keikistelyn jäl-
keen vuorossa oli totuus ulkona, elävän yleisön 
edessä. Ihan kosketusetäisyydellä. Vaan eipä 
kukaan käpälöinyt, kuten eräs lainoppinut sa-
noi hiljattain telkkarissa. Täytyy tunnustaa ihan 
reilusti, että kyllä alkuun jännitti ja hymy oli vä-
kinäinen, jos sitä olikaan. Kaikesta huolimatta 
pälyilevä katsekontakti tavoitti tuttuja kasvoja 
yleisön joukosta ja se antoi meille ansaitut (?) 
taputukset.

Ikkunaprinsessat: Thea, 
Hanna-Maria ja Erika 
Xarelin sekä Janita ja Anne 
Liivi-Leenojen muotinäytök-
sessä vuonna 2001. Kuvat: 
Tiga
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Rohkeiden tiittien avoimuus on tehnyt transvestisuut-
ta tutuksi valtaväestölle ja sen myötä normalisoinut 
ilmiötä. Tämä on helpottanut tiittien mahdollisuuksia 
kertoa tarinansa ja näyttäytyä julkisesti ilman pelkoa 
syrjinnästä tai väkivallasta. 2000-luvulla tiedotusväli-
neissä ovat esiintyneet esimerkiksi Anne ja Erika Hel-
singin Sanomien Nyt-liitteessä (2000), Erika ja Janita 
SFT:n Solar Plexus-ohjelmassa (2001) sekä Thea, Gitta 

ja Minna-Maaria Mats Dumellin dokumentissa Ylellä 
(2006). Median kiinnostus tuntuu jatkuvan edelleen, 
ja jäsenistön edustajia koskevia juttuja tulee tasaise-
na virtana yleensä useita vuodessa – onpa Mimmin 
elämäntarinan pohjalta kirjoitettu romaanikin: Anna-
mari Marttisen Korsetti. Näiden tarinoiden kerto-
minen on luonut tärkeitä vaihtoehtoisia kertomuksia 
viranomaisten ja lääketieteen määritelmien ohelle.

Lappeenrannan rouvasvä-
keä keväällä 2010, Min-
na-Maaria toinen vasem-
malla ja Mimmi oikealla. 
Kuva: Mimmin arkistosta

Hanna-Maria ja muut 
upeat burleskiladyt valmis-
tautumassa lavalle syksyllä 
2016. Kuva: Anukatariina
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Anukatariina itämaisen tanssin pyörteissä Espoon Kannus-
alissa keväällä 2015. Videostillikuva: Minna Laita

DwC:n agentti (Monica) tällä 
kertaa soluttautumassa mie-
heksi naamioituneena Maa-
nalaiseen Armeijaan Turussa 
23.1. 2016. Kuva: Kim Sum-
mers

Jääprinsessa Minna-Maaria liihottele-
massa Tallinnassa tammikuussa 2016. 
Kuva: Juna Cup Tallinn -kisakuvama-
teriaalia 
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Transvestiitit pois tautiluokituksesta 

Julkisuutta tämäkin: DwC:n 
banderolli näkyy Suomen 
Pride-tapahtumissa. Kuvat: 
Anukatariina ja Sini-Tuulia

Transvestisuus määritellään mielenterveyden häiriök-
si kansainvälisen tautiluokituksen ICD 10 mukaan. 
Tämä luo kuvaa siitä, että transvestisuudessa on jo-
takin, mikä pitäisi korjata tai parantaa. Määritelmä 
on kuitenkin erikoinen, sillä transvestisuuteen ei ole 
käypää hoitoa, “parantumisesta” ei ole toivoakaan ja 
potilaat kokevat harvoin tarvitsevansa lääkärin apua.

Tautistigma voi olla kuitenkin erittäin eristävä 
kokemus. Vanhempi transvestiittipolvi, joka havahtui 
omaan identiteettiinsä ennen internetiä, koki monesti 
olevansa ”ainoa hullu tässä maailmassa”. Asiaa on 
pahentanut, että ”miestä mekossa” on perinteisesti 
pidetty naurettavana, nolona ja häpeällisenä. Ilmiön 
näkyminen mediassa ja erimuotoinen vertaistukitoi-
minta on vähentänyt sairaudentunnetta romahdus-
maisesti. Osalle, perinteisen miehen malliin kasvate-
tuille, voi olla kuitenkin edelleen vaikeuksia hyväksyä 
tämä ominaisuus itsessään.

Samalla kun muualta yhteiskunnasta saatiin näitä 
negatiivisia viestejä, Dreamwear Club:issa korostettiin 
omaa asiantuntijuutta ja oikeutta itsemäärittelyyn. Jä-
senlehden vuosien 1990-2000 artikkeleissa kritisoitiin 
tautiluokitusta ja pyrittiin vahvistamaan omaa identi-
teettiä. Luokituksesta ei koettu saavan mitään hyö-
tyä ja diagnoosi mielenterveyden häiriöiden joukossa 
koettiin stigmatisoivaksi. Ensimmäinen pohdinta ai-
heesta löytyy jäsenlehdestä vuodelta 1996: 

Tranujen (vanhentunut termi transihmisille) 
asemaa pitää parantaa ja mielisairaiden kanssa 
samaan kastiin luokittelusta päästä eroon jne. 
Olisi todella tarpeellista päästä itse vaikutta-
maan ns. asiantuntijoiden laatimiin luokituksiin 
entistä enemmän, olemmehan me toki taval-
laan parhaita asiantuntijoita tällä alalla.

(Jäsenlehti 2/1996)

Samassa lehdessä jatketaan aiheesta edelleen:

Tässäpä meille opiksi ja ojennukseksi oikein 
virallinen tautiluokitus, jossa meille osoitetaan 
oikea paikkamme ja lokeromme elämän yrtti-
tarhassa…

Toisin sanoen, vaikka me emme itseämme min-
kään tautisiksi tunnekaan, niin viranomainen 
(STAKES) on meidät viisaudessaan niin nimen-
nyt. Tässä luokituksessa ei sitä sanota, mutta 
jos on tauti nimeltä Transvestismus dualis tai 
transvestismus fetisticus, niin kaipa siihen on 
määritelty joku hoitokin…

Sinänsä tämä luokittelu ei nyt minun elämääni 
suuremmin häiritse, koska en tunne mitään tar-
vetta kääntyä moisten viranomaisten puoleen 
tai hakeutua hoitoon, vaan olen itseeni oikein 
tyytyväinen.
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Onhan se totta, että jos tilastollisesti halutaan 
käsitellä, niin verrattuna miesten enemmistöön 
olemme “häiriö” pukeutumisen ja käyttäytymi-
sen suhteen. Mutta entäs sitten? Mitä se tällai-
nen häiriö haittaa? Ei mitään. Samalla tavalla 
voidaan luokitella, että ruskeasilmäisillä ihmisil-
lä on häiriö, koska enemmistö suomalaisista on 
sinisilmäisiä.

Ongelma on sen sijaan se, että ulkopuoliset 
asiaa tarkemmin ymmärtämättömät ihmiset 
saattavat pitää meitä tällaisten luokitusten ta-
kia jotenkin tautisina, jolloin se lisää typeriä en-
nakkoluuloja meitä kohtaan.

Toinen riesa tästä tautihommasta on tietysti se, 
että jos meistä joku noin uutena tyttönä ereh-
tyy kyselemään neuvoja joltain asiantuntijalta, 
joka ei tunne asiaa muuten kuin luokituksesta 
lukemalla, niin saattaapa siinä joutua puoska-
roinnin kohteeksi. Tämän takia pidän yhtenä 
Transtukipisteen tärkeimmistä tehtävistä asialli-
sen valistuksen levittämistä sosiaali- ja terveys-
alan keskuuteen.

Psykiatrian ja psykologian opiskelijat ovat viime 
aikoina olleet myös oma-aloitteisesti kiinnostu-
neita meikäläisistä häiriköistä ja tehneet joita-
kin seminaaritöitä yms. aiheesta. Tällä tavalla 
varmasti tieto leviää ja käsitykset muuttuvat, 
mutta tämä tautiluokitus saattaa olla aika sy-
välle kiveen hakattu.

Kirjoituksissa korostuu turhautuminen ulkoapäin an-
nettuihin määritelmiin, ja painotetaan sitä, että tran-
svestiitit ovat parhaita oman itsensä asiantuntijoita. 
Vuonna 2007 osa Dreamwear Club: in jäsenistä ak-
tivoitui joukolla ja pyysi hallitusta tekemään aloitteen 
tautiluokituksen muuttamisesta. Jäsenet myös pohti-
vat kovasti uutta määritelmää: Olisiko kyseessä sitten 
esimerkiksi poikkeama tai anomalia? Rinnastuksia 
haettiin myös eläinmaailmasta ja historiasta, joissa 
urokset koreilevat kilpaillessaan naaraiden suosiosta. 
Absurdilta tuntuvaa tautiluokitusta käsiteltiin huu-
morilla, ja yleinen vitsi olikin, että tämän vakavan sai-
rauden vuoksi voisi hakea kelalta korvauksen ainakin 
yhteen mekkoon vuodessa.

Poliittista vaikuttamista jatkettiin edelleen ja 
vuonna 2010 Dreamwear Club ja Seta tekivät aloit-
teen tautiluokituksen uudistamisesta Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitokselle (THL). Järjestöt tekivät yhteis-
työtä muun muassa Suomen Seksologisen Seuran ja 
Sexpo-säätiön kanssa, jotka kampanjoivat fetisismin 
poistamiseksi tautiluokituksesta. Uudistus koettiin 
tarpeelliseksi, jotta sairausluokitus kunnioittaisi ihmis-
oikeuksia ja vastaisi uusinta tutkimustietoa. Lobbaus 
ei ollut helppoa ja aluksi THL ilmoitti ykskantaan, et-
tei kansallisia poikkeamia tautiluokitukseen ole tapa-

na tehdä. Dreamwear Clubin silloinen puheenjohtaja, 
lujatahtoinen Minna-Maaria, ei kuitenkaan tästä lan-
nistunut, vaan hankki tuekseen vastaavia tapauksia 
maailmalta ja etsi muita vaikutuskanavia.

Minna-Maaria kertoo pitkäjänteisestä lobbaus-
työstä:

Kuvioihin tultuani törmäsin varsin pian siihen, 
että transvestisuus oli mukana kansainvälisessä 
tautiluokitusjärjestelmässä ICD10:ssä, sairaute-
na, mikä ihmetytti suuresti. Pikku hiljaa selvi-
si se, että järjestelmään on mahdollista tehdä 
maakohtaisia poikkeamia, ja nimenomaisen 
luokan 64.1 osalta Tanska oli näin tehnytkin. 

Alkoi järjestelmäjahti, joka aika ajoin muistutti 
neulan etsimistä heinäsuovasta. Vastuutahoksi 
löytyi THL, mutta ensimmäiset yhteydenotot 
asian suhteen torjuttiin nimenomaan sillä, ettei 
maapoikkeuksia sallita. Katse kääntyi eduskun-
nan puoleen. Vastuuministeriksi oli nousemas-
sa Paula Risikko, jonka vastaus kuului jotenkin 
näin: ”Luokitus on hyvä tällaisenaan” Seurasi 
yhteydenotto oppositiopuolue Keskustan kan-
sanedustaja Kimmo Tiilikaiseen. Pääsin ta-
paamaan Kimmoa Pikkuparlamentin tiloihin. 
Selvisi se, että eduskunta ei liene oikea osoite, 
mutta sivuhuomiona sain jälkikäteen kuulla, 
että Kimmon ryhmätoverit olivat sivummalla 
panneet merkille, että onpa kylässä nyt mielen-
kiintoinen vieras!

Samoihin aikoihin alkoi tulla viestiä niin Nor-
jasta kuin Ruotsistakin. Maakohtaiset poikkea-
mat olisivat tuota pikaa totta noissa maissa. Se 
tieto vei uudelleen THL:n pakeille. Oli helppoa 
perustella vaateitaan skandinaavisuuden nimis-
sä, ja tällä kertaa vastaus olikin jo ihan toisen-
lainen. Muutos on mahdollinen, mutta vaatii 
asianosaisten aktiivisuutta.

Oli varmaan syksy 2008, kun toimintasuunni-
telmaan kirjattiin päätös ryhtyä toimeen tauti-
luokituksen muuttamiseksi. Seta lähti veturiksi 
asiassa, joka kasasi ympärilleen myös muita ta-
hoja.

Vaihtoehtoinen vaikutuskanava löytyi, kun useiden 
yritysten jälkeen järjestön onnistui saada tasa-arvomi-
nisteri Stefan Wallin vieraakseen valtakunnalliseen 
kevättapaamiseen vuonna 2010. Tapaamisesta kerro-
taan jäsenlehdessä seuraavasti:

Dreamwear Club:in Hauhon kevättapaamiseen 
onnistuttiin viidennellä yrittämällä saada vie-
raaksi tasa-arvoministeri Stefan Wallin. Tällä 
kertaa ei ollut esteenä minkäänlaisia vaaleja, 
eikä akillesjänteitäkään ollut enempää katkea-
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maan. Oli oikeastaan onni, että näin kävi, kos-
ka tasa-arvolakiin sorvataan parhaillaan muu-
tosta, joka täsmentää transihmisten asemaa. 
Vaaleanpuna-sini-valkoraitaiseen solmioon 
(sekä harmaaseen pukuun) pukeutunut minis-
teri saapui lähes ajallaan kello kolmelta heltei-
senä perjantai-iltapäivänä kuljettajan ajamalla 
virka-autolla. 

Ministeri kertoi laissa olevasta epäkohdasta, 
kuinka sukupuolivähemmistöjen syrjimiskiel-
lolle ei ole omaa lakia; tähän asti on sovellettu 
tasa-arvolakia, mutta omalle laille olisi tarvetta. 
Syksyllä eduskunnassa käsiteltävä tasa-arvose-
lonteko ottaa kantaa myös tähän asiaan. Mi-
nisteri toivoo yhteiskunnan kehittyvän suvait-
sevaisempaan suuntaan ja syrjinnän vähenevän 
myös sitä kautta. 

Transvestisuuden poistamisen tautiluokituk-
sesta tullessa puheeksi Stefan Wallin ihmetteli 
aidosti, onko se todella edelleen luokiteltu sai-
raudeksi. Hän lupasi allekirjoittaa tautiluoki-
tuksen poistamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitokseen lähetettävän adressin vaikka heti. 
Paperi ei vain ollut vielä valmiina. 

Vierailuun puheineen ja kakkukahveineen va-
rattu tunti vierähti muutaman minuutin yliajalle 
ja vielä vähän lisää soviteltaessa kiitoslahjaksi 
saatua omenapuuta virka-autoon. Perjantai-il-
tapäivä kun oli, ministerilläkin alkoi viikonlop-
pu, ja hän ilmoitti istuttavansa puun mökkipi-
halleen vielä samana iltana.

Jäsenlehti 2/2010, kirjoittaja Minna-Maaria An-
tikainen-Lax

Ministeri Wallin pisti vaikutusvaltansa käyttöön ja lä-
hetti THL:lle “myllykirjeen”, joka pani virkamiehiin 
vauhtia. Vuoden 2011 kevättapaamisessa saatiin sit-
ten juhlia, sillä päivää ennen tapaamista julkaistiin 
ilouutinen: THL:n pääjohtaja oli päätöksellään ohjeis-
tanut transvestismin poistamisesta kansallisesta tauti-
luokituksesta. Samalla päätöksellä poistettiin tautiluo-
kituksesta F64.1 transvestismi, F65.0 esinekohtainen 
seksuaalihäriö, F65.1 transvestiittinen fetisismi, F65.6 
sadomasokismi sekä F65.6 monimuotoiset sukupuo-
liset kohdehäiriöt. THL perustelee päätöstään 12.5. 
julkaistussa tiedotteessa seuraavasti:

Poistettujen luokkien lääketieteelliset kriteerit 
eivät ole selvät. Luokkien käyttö hoitoilmoituk-
sissa on vähäistä, eikä niiden poistaminen ai-
heuta merkittävää haittaa terveyspalveluiden 
hoidon tilastoinnille. Luokkien käyttö saattaa 
aiheuttaa haittaa henkilöille, joiden terveyspal-
veluiden käytön syy luokiteltaisiin niiden mukai-
sesti.

Päivitetty luokitus vahvistettiin tammikuun alussa 
2012. Ensi kerran päätös ilmeni käytännön toiminnas-
sa vuoden 2012 alkupuolella julkaistussa Psykiatrian 
luokituskäsikirjassa, josta poistetut tautiluokitukset 
puuttuivat. Transvestiitit olivat kokeneet kertaheitolla 
ihmeparantumisen!

Minna-Maaria ottaa Stefan Wallinin vastaan Wuolteella 
toukokuussa 2010. Kuva: Milaja Rantanen
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Transihmisten tilanne nykyään

Ihmeparantumisesta on nyt kulunut kymmenen vuot-
ta. Tänä aikana lääketieteen sisällä on yhä laajemmin 
ymmärretty, etteivät transkokemukset sellaisenaan 
kuulu lääketieteen alaan, vaan ovat osa ihmisen 
monimuotoisuutta. Transvestisuuden poistuminen 
tautiluokituksesta oli yksi ensimmäisiä askelia tässä 
kehityksessä. Setan tuolloinen pääsihteeri Tanja Leh-
toranta muistelee tapahtumia, joita hän pitää alku-
sysäyksenä muullekin transihmisten hoitokäytäntöjen 
parannuksiin tähtäävälle kampanjoinnille:

Muutoksen taustalla oli Dreamwear Clubin 
aloitteesta alkanut työ. Seta toimi kokoavana 
ja koordinoivana tahona. Transtukipisteen joh-
tava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska toimi 
koordinaattorina yhteistyöhankkeessa. Seta oli 
yhteydessä THL:ään. Transtukipisteen johdolla 
Seta yhteistyökumppaneineen laati laajan kir-
jelmän, jonka allekirjoitti 9 järjestöä ja 20 so-
siaali- tai terveysalan tai seksologian kliinikkoa, 
tutkijaa ja aktivistia. Siinä ehdotettiin maakoh-
taisia poikkeuksia Suomessa käytössä olevaan 
kansainväliseen ICD-tautiluokitukseen. 

Kirjelmässä ehdotettiin, että transvestisuus 
poistetaan Suomessa sairausluokituksesta ko-
konaan. Lisäksi esitettiin, että ns. transdiag-
noosit kuten transsukupuolisuus siirretään pois 
luokasta ”mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöt” omaksi ryhmäkseen. Kirjelmään oli laa-
dittu sekä yleisperusteluja että diagnoosikoh-
taiset tieteelliset perustelut ja lääketieteelliset 
liitteet. Uudistuksia perusteltiin stigman lie-
ventämiselle, ryhmien terveyden edistämisellä, 
diagnoosien epätieteellisyydellä ja ihmisoikeuk-
sien vastaisuudella. Esimerkkiä otettiin myös 
muista Pohjoismaista, joissa oli tehty vastaavan-
laisia uudistuksia. 

Ajattelen, että ilman Dreamwear Clubin ja 
Setan Transtukipisteen aloitteellisuutta sekä 
Transtukipisteen tekemää valmistelutyötä ja yh-
teistyöverkoston rakentamista transvestisuutta 
ei olisi lähdetty Suomessa poistamaan sairas-
luokituksesta eikä uudistamaan muitakaan F 
64-65 ryhmän diagnooseja. Vaikuttamistyö 
vaati laajan tutkimuskatsauksen tekoa ja sa-
malla tuotettiin uutta tietoa transvestisuudesta. 
Tämä oli hieno saavutus sekä yhteistyön ja ih-
misoikeuksien voitto.”

Sukupuoliristiriitaan liittyvät luokat, eli transsukupuo-
lisuus ja muunsukupuolisuus, siirrettiin vuonna 2018 
kansainvälisessä tautiluokituksessa pois psykiatristen 
häiriöiden luokituksesta seksuaaliterveyden kategori-
an alle. Suomessa tämä muutos tullee voimaan vuo-
den 2022 aikana. Muutoksen toivotaan parantavan 
transihmisten tilannetta, kun hoidon kohteeksi tar-
kentuisi kehoon liittyvä ristiriita eikä itse sukupuoliko-
kemus. Uudistuksen myötä olisi tärkeää, että kansal-
liset hoitosuositukset muuttuisivat sen mukana. Tällä 
hetkellä erityisesti muunsukupuoliset henkilöt ovat 
huonossa asemassa, sillä sukupuoliristiriidan hoita-
minen on vieläkin kohdistettu pääasiallisesti binääri-
sesti naiseksi tai mieheksi identifioituville henkilöille. 
Dreamwear Club on ollut tukemassa kampanjointia 
sen puolesta, että hoidot annettaisiin aina potilaan 
tarpeiden, ei yhteiskunnallisten odotusten perus-
teella. Yhdenvertaiseen maailmaan on vielä matkaa, 
mutta tautiluokitusten uudistukset ovat askelia oi-
keaan suuntaan. Aikanaan vasenkätisyyttäkin pidet-
tiin häiriönä, joka täytyi korjata. Toivottavasti voimme 
pian muistella transkokemusten patologisointia yhtä 
uskomattomana menneisyyden haamuna.
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2010-luvulla mukana transtaisteluissa

Avoimena työelämässä

Vuonna 2011 taistelu patologisointia vastaan oli voi-
tettu, mutta työ ei ollut vielä valmista eikä maailma 
avoinna transihmisille. Vaikka sairausleima ei enää 
painanut takaraivossa, oli transvestiittien elämä vielä 
suhteellisen yksityistä: 2010-luvun alussa Suomessa ei 
ollut montaa tiittiä, joka olisi ollut avoimesti oma it-
sensä. Tarve tulla nähdyksi arkielämässä oli kuitenkin 
suuri. Yksi tärkeä alue, jossa yhdenvertaisuutta halut-
tiin edistää oli työelämä, jonne jokaisen pitäisi voida 
saapua ilman pelkoa syrjinnästä tai väkivallasta. To-
dellisuus oli vielä kaukana haaveista, ja tienraivaajilla 
riitti raivattavaa:

TaruNina oli työpaikkansa luottamusmies ja 
niinpä hänen uusi habitus kuohutti koko työ-
yhteisöä, joka on muutaman kymmenen työn-
tekijän metallialan perheyritys pienessä kau-
pungissa Länsi-Suomessa. Yrityksen johto ja 
omistajat tukivat TaruNinaa, töitten ja asioiden 
sujuminen on tärkeämpää kuin pukeutumisen 
epäsovinnaisuudet ja molemminpuoliselle luot-
tamukselle oli luotu pohja vuosien yhteistyöllä. 
Alkuhämmennyksen mentyä osa työkavereista-
kin tottui luottamusmiehensä epäsovinnaiseen 
pukeutumiseen. Pysyihän itse ihminen muuten 
samana eikä ne korviksetkaan niin enää häirin-
neet.

Mutta oli joukko työkavereita, joiden suunnalta 
tuli kylmää vettä niskaan ja puukkoja selkään 
muidenkin edestä. Luottamusmiehen transves-
tismi antoi aseet käydä kimppuun jos vain oli 
vähänkään jotain hampaankolossa mistä ta-
hansa syystä. Pari vuotta TaruNinan julkitulon 
jälkeen osa työyhteisöä halusi savustaa hänet 
ulos. Erilaisten kokousten ja muun politikoin-
nin seurauksena TaruNinan tilalle valittiin uusi 
luottamusmies. Metalliliiton paikallisosasto ja 
aluetoimisto tukivat TaruNinaa mutta niin vain 
kävi, että koko työpaikka oli loppujen lopuksi 
pari kuukautta ilman minkäänlaista luottamus-
miestä. TaruNinan varsinaisiin työtehtäviin asial-
la ei ollut merkitystä, hän piti linjansa ja kynnet 
lakattuina ja vapaa-ajallaan liikkui julkisesti ha-

meessa, metalliverstaalla ollaan tietenkin neut-
raaleissa haalareissa.

Tapahtui myös niin, että muutaman kuukauden 
kuluttua ymmärrettiin, että TaruNinan ollessa 
luottamusmies asiat työmaalla hoituivat hie-
nosti ja TaruNinan luottamusmiesasema palau-
tettiin. Julkitiitti luottamusmiehenä, asia on nyt 
työyhteisölle ongelmaton. Miesvaltainen me-
talliala on monenkin mielikuvissa asenteissaan 
vanhakantainen, ainakin mitä tulee suhtautu-
misessa sukupuolten tasa-arvoon ja seksuaali-
seen tai sukupuoliseen erilaisuuteen. Totuus on 
tarua ihmeellisempää. TaruNina osallistui ku-
luvana syksynä Metalliliiton tasa-arvoseminaa-
riin ja etukäteen ketään varoittamatta sonnus-
tautui iltajuhliin täydessä naisten kostyymissä. 
Tottakai se aiheutti wow-efektin mutta aivan 
myönteisellä tavalla. Ammattiyhdistysjärjestö-
jen paperille kirjoitetut periaatteet ja julistukset 
tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ovatkin 
totta ja tapahtuvat ihan oikeassa elämässä! Ai-
nakin TaruNinalle sen illan aikana ay-iltamissa.

(Kristiina XL jäsenlehti 3/2016)

TaruNinan tarina päättyi onnellisesti, kun työympä-
ristö viimein tottui tilanteeseen. Yhdenvertaisen työ-
elämän ei kuitenkaan tulisi perustua vain toiveisiin, 
että kollegoiden ymmärrys kasvaisi, vaan lailla ja hal-
linnolla voidaan vaikuttaa yhdenvertaisuuden toteu-
tumiseen. Kehitystä joudutti vuonna 2015 voimaan 
astunut tasa-arvolain uudistus, jossa kiellettiin syrjintä 
myös sukupuolen ilmaisun perusteella.. 

Uudistuksessa tarkennettiin transihmisten oi-
keus syrjimättömyyteen, mutta yhdenvertaisuustyötä 
täytyi myös jalkauttaa. Dreamwear Club järjesti mui-
den sateenkaarijärjestöjen ja tasa-arvovaltuutetun 
toimiston kanssa seminaarin vuoden 2013 TransHel-
sinki-tapahtuman yhteydessä ja paneelikeskustelun 
osana vuoden 2014 HelsinkiPride-ohjelmaa. Tapah-
tumiin osallistuivat transjärjestöjen lisäksi työntekijä- 
ja työnantajajärjestöt sekä tasa-arvoasioiden parissa 
työskentelevät viranomaiset ja tutkijat.
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Minna-Maaria kertoo lakiuudistuksen valmistelusta:

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain uudistusta 
valmistelemaan nimettiin työryhmä, joka työs-
kenteli vuonna 2012. Ryhmässä olivat edustet-
tuina työnantajien ja työntekijöiden edustajat 
sekä koollekutsujana Sosiaali- ja terveysminis-
teriö. Asiantuntijatahoksi oli kutsuttu Seta, ja 
silloisen toiminnanjohtaja Aija Salon myötä-
vaikutuksella paikalle pääsi myös Dreamwear 
Club. Ensimmäinen keskustelu käytiinkin ryh-
män kokoonpanosta, koska kaikki työmarkki-
najärjestöt olisivat tahtoneet heittää asiantunti-
jatahot pihalle. Vanha kunnon kolmikanta olisi 
ollut poikaa, asiaosaamisesta ei mitään väliä. 
Sitä asiaosaamista ei nimittäin ollut piirun ver-
taa työmarkkinajärjestöjen puolella.

Muutaman kerran palaverisetti venähti ainakin 
toisella mokomalla. Se, mikä oli edellisellä ker-
ralla päätetty, revittiin seuraavalla kerralla auki. 
Itse seurasin huuli pyöreänä moista, kun omas-
sa työelämässäni tuollainen vatkaaminen ei olisi 
tullut kuuloonkaan. Meni muutamassa viikossa 
täysin usko minkään työmarkkinakuvion toimi-
vuuteen.

Oma taktiikkani oli mennä ensimmäisellä ker-
ralla paikalla vimpan päälle laitettuna. Vastaan-
otto oli hiukka sekava, kun osapuolille kaikki 
tämä oli niin uutta. Joka kerralla meikkikerros 
kasvoilla oheni ja vaateparret arkipäiväistyivät. 
Siinä vaiheessa, kun menin paikalle hyvin ke-
vyessä meikissä, tunika ja housut päällä, suht 
matalat avokkaat jalassa paniikki iski varsinkin 
Suomen Yrittäjien lakimieheen. ”Ai että tämä-
kö on työpaikkojen tulevaisuus, jos laki astuu 
joskus voimaan?” Toisaalta, löytyi siitä leiristä 
yksi taho, jolla oli selkeä näkemys ja selkeä ym-

märrys – Akavan edustaja Tarja Arkio. Hänen 
kanssaan pidimme yhteyttä jatkossakin.

Lakiesitys valmistui aikanaan, ja se piti saada läpi 
eduskunnasta. Tie vei Keskustan ryhmähuonee-
seen, jonne oli kokoontunut kansanedustajia ja 
avustajia kuuntelemaan lobbaustani. Odotuk-
set taisivat olla lähinnä cityvihreässä esiintyjäs-
sä. Yllätys oli sitäkin mehevämpi, kun paljastin 
olevani maaseudun kehittäjä sekä maa- ja met-
sätalousyrittäjä Itä-Suomesta. Kukaan ei poistu-
nut ryhmätilasta esitykseni aikana, eli kyllähän 
se kosketti. Kosketti niin paljon, että Keskusta 
äänesti hallituksen mukana oppositiosta käsin 
lain hyväksymisen puolesta. Kun laki saatiin voi-
maan vuoden 2015 alusta, tuli voimakas tunne 
siitä, että oma osuus näissä kuvioissa oli tässä. 
Muut saavat jatkaa Dreamwear Club:in peräsi-
messä.

Lakiuudistus astui voimaan vuoden 2015 alussa. Siinä 
kiellettiin selkeästi sukupuoli-identiteettiin perustuva 
syrjintä, jota ei ollut aikaisemmassa laissa sanallistet-
tu. Mukaan tuli myös kokonaan uusi juridinen termi: 
“sukupuolen ilmaisu”, mikä tarkoitti sitä, että vaikka 
työnantaja saa määritellä, minkälainen asu ja olemus 
ovat soveliaita työpaikalle, mutta ei sillä perusteella, 
mitä sukupuolta työntekijä sattuu olemaan. Laissa 
myös velvoitetaan työnantajaa edistämään tasa-arvoa 
työpaikalla. Työnantajalla on paljon valtaa vaikuttaa 
siihen, miten yhdenvertaisuus toteutuu työpaikalla. 
Hallinnollisilla muutoksilla voidaan luoda ilmapiiriä, 
johon mahtuu moninaisuutta enemmän. Minna-Maa-
ria kertoo jäsenlehdessä omista kokemuksistaan työ-
paikkansa ilmapiirin muutoksesta:

Vuonna 2006 olin astunut kaapista ulos ja 
määräaikainen työsuhteeni joutui oitis katkol-

Työelämän tasa-arvoasian-
tuntijoita keskustelemassa 
syrjinnän vähentämisestä 
työelämässä DwC:n järjes-
tämässä keskustelutilaisuu-
dessa Töölön kirjastossa 
kesäkuussa 2014: Paneelin 
vetäjä Inkeri Tanhua, Anu 
Rajavaara palvelutyönanta-
jien liitosta, Sonja Mikkola 
Akavan erityisalojen liitosta 
ja Johanna Hautakorpi 
Sosiaali- ja terveysministeri-
östä. Kuva: Anukatariina
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le. Selvisin jatkoon mutta seinä tuli vastaan 
syksyllä 2007, kun pitkäaikainen kokemukseni 
sai mennä ja tilalleni valittiin henkilö ilman min-
käänlaista pätevyyttä. Selitykset olivat mitä mo-
ninaisimmat. Muutamaa vuotta myöhemmin 
samat selitykset tulivat vastaan Lapin Kansan 
ja Johanna Korhosen keississä. Oma lääkäri-
ni määräsi minut sairaslomalle saman tien, kun 
olin saanut tiedon työsuhteeni päättymisestä. 
Yhtaikaisen avioeroprosessin kanssa oli syytä 
olla ottamatta liian isoja riskejä, eli lääkäri vihel-
si tavallaan pelin poikki.

Varsin pian, syksyllä 2007 yhdistyksemme jäse-
nistö näytti silloiselle hallituksellemme kaapin 
paikan ja pisti sen vaihtoon. Kun minulle pit-
kin syksyä soiteltiin ja kyseltiin, että miksi sait 
”potkut”, ei ollut muuta vastausta kuin se oikea 
– olin kuljeksinut naisena vapaa-aikanani julki-
suudessa. Sympatiapisteitä tuli, hallitus meni 
ja lopulta löysin itseni vanhalta työpaikaltani 
muutaman kuukauden värikkäiden vaiheiden 
jälkeen helmikuussa 2008. Uusi hallitus lähti 
saman tien laatimaan yhdistyksellemme uutta 
arvopohjaa, johon kuului yhtenä kohtana ta-
sa-arvoisuus. Kaikki asiakkaat ovat tasa-arvoi-
sia, samoin kuin luottamushenkilöt ja työnte-
kijätkin.

Oli ilo aistia tervehtynyt ilmapiiri. Työpaikallakin 
saattoi hengittää vapaasti. Tasa-arvolain muu-
tos sinetöi jo vakiintuneen tilanteen. Kun mies-
vaatteet ovat saaneet väistyä jo vuosia sitten 
kierrätykseen, työasuni on tyypillinen virkanai-
sen asu. Käytännössä se on tyylikkäät housut, 
kiva neule tai jakku, jalassa avokkaat tahi pitkät 

saappaat, yleensä korolliset sellaiset. Korvikset 
totta kai, pitkä tukka vahvasti värjättynä, kul-
mat nypittyinä ja yhdessä ripsien kanssa kesto-
värjättyinä.

Olen tottunut tekemään työtä lapsesta saakka 
ja tahdoin tehdä sitä myös kaapista tultua. Oma 
ulostulokuvioni onnistui, eli voin olla oma itseni 
kaiken aikaa. Yhteistyökumppaneille naismai-
nen olemukseni ei näyttäisi olevan ongelma. 
Päinvastoin, takin päälle auttajia seminaarien 
jälkeen löytyy enemmän nykyisin!”

(Minna-Maaria jäsenlehdessä 3/2016)

Minna-Maaria onnistui nujertamaan negatiiviset 
asenteet, mutta lakiuudistukset tai hallinnolliset muu-
tokset eivät tarkoita automaattisia muutoksia koetus-
sa todellisuudessa. Päätökset tulee jalkauttaa, eli on 
pidettävä huoli siitä, että ne toteutuvat myös käytän-
nössä. Ennakkoluuloiset asenteet voivat olla tiukas-
sa, ja sateenkaari-ihmiset joutuvat usein kohtaamaan 
monia näkymättömiä esteitä, vaikka työpaikalla vi-
rallisesti julistettaisiin tasa-arvoa. Koska mukautumi-
sen paine on suuri, saattaa kestää myös ennen kuin 
transihmiset uskaltavat itse vedota oikeuksiin, joita 
heille on lakiuudistuksen myötä taattu. Tämän vuoksi 
pitkäjänteinen työ tasa-arvon eteen on äärimmäisen 
tärkeää.

Dreamwear Club on jatkanut tasa-arvotyötä ja 
seurannut lakiuudistuksen toteutumista muun muas-
sa työelämäkyselyiden avulla. Vuoden 2016 kyselyn 
tuloksista julkaistiin raportti, joka esiteltiin saman 
vuoden TransHelsinki-tapahtuman yhteydessä pide-
tyssä seminaarissa, johon osallistuivat työelämän osa-
puolia, viranomaisia ja tutkijoita. 

Minna-Maaria 
työtovereiden-
sa seurassa 
2016. Kuva: 
Minna-Maarian 
arkistosta
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Tulokset olivat kahtalaiset: työelämässä kohdattiin va-
kavaakin syrjintää, mutta myös positiivisia ja kannus-
tavia kokemuksia löytyi. Seminaarissa nostettiin esiin 
tarve kouluttaa työelämän osapuolia kohtaamaan su-
kupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Tätä kou-
lutusta on jonkin verran annettu myös Dreamwear 
Club:in jäsenistön toimesta. 

Kysely toistettiin syksyllä 2020, jotta saataisiin 
selville, miten tilanne on muuttunut tasa-arvolain 

uudistuksen voimassaolon aikana. Raportti kyselyn 
tuloksista valmistuu syksyllä 2021. Alustavat tulok-
set ovat paljastaneet tilanteen hieman parantuneen, 
mutta jopa törkeää syrjintää tapahtuu edelleen. Ta-
sa-arvolaki ei ole muutenkaan toteutunut toivotusti, 
sillä vasta alle puolet suomalaisista työpaikoista on 
laatinut tasa-arvosuunnitelman, jossa on otettu huo-
mioon myös sukupuolen moninaisuus.

Sukupuolen moninaisuus työelämässä 
-seminaarin netti-ilmoitus TransHelsinki 
2016:ssa marraskuussa.

Taistelu oikeudesta omaan etunimeen

Etunimi on merkityksellinen osa persoonaa, ja myös 
monelle transihmiselle on tärkeää saada virallisesti 
nimi, joka vastaa omaa identiteettiä. Transvestiittien 
kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi nimiyhdis-
telmää, jossa sekä mies- että naisidentiteetti tulevat 
edustetuiksi. Tämä ei ole kuitenkaan ollut mahdollis-
ta Suomessa ennen vuoden 2019 nimilain uudistus-
ta. Suomi oli asian suhteen selvästi naapurimaitaan 
jäljessä, sillä Ruotsissa etunimien sukupuolirajoitukset 
poistettiin jo vuonna 1982. Dreamwear Clubin ruot-
salaisen sisarjärjestön FPES:n verkostossa tunnettiin-
kin monta henkilöä, jotka olivat muuttaneet nimensä 
virallisesti perinteisten miesten ja naisten nimien yh-
distelmiksi arjen erilaisiin tarpeisiin. 

Suomessa tilanne ennen uudistusta oli vaikea. 
Kun henkilö lähti muuttamaan etunimeään, tyssäsi 
matka usein maistraattien mielivaltaan. Nimenmuu-
tos saattoi tarkoittaa pitkäjänteistä vääntämistä viran-
omaisten kanssa, joista Setan puheenjohtajan (2019-) 
Sakris Kupilan kafkamaiset kokemukset kertovat:

Ennen nimenmuutosilmoitusta opiskelin ni-
milakia ja sen pykäliä ja kehittelin hyviä argu-
mentteja siitä, miksi mun pitäisi saada muuttaa 
mun nimi. Kirjoitin usean sivun perustelut, ja 
päätin koettaa onneani pyytämällä transpolilta 
lausunnon siitä, että olin aloittanut tutkimuk-
set. Maistraatti kun oli ilmoittanut haluavansa 
psykiatrin lausunnon tutkimuksista. Ilmoitus 
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Nimilakikampanjan logo vuodel-
ta 2017

tuli bumerangina takaisin, ja virkailija pyysi lau-
suntoa. Huomautin ystävällisesti, että jos hän 
olisi avannut hakemukseni, olisi hän myös huo-
mannut liittämäni lausunnon. Hylkäyksen syy-
nä oli varsinaisesti ”vastakkaisen sukupuolen” 
nimi. Tämä jo itsessään on ja oli absurdia, koska 
nimilain pitäisi koskea vain vauvoja ja niille an-
nettavia nimiä, ei aikuisia. Maistraatit kuitenkin 
saavat tulkita itsenäisesti lakia, ja maistraatti 
joka nimiasiaani hoiti, oli tuolloin maistraateista 
tiukin. Muissa maistraateissa transihmisten on 
ollut helpompaa muuttaa nimeään ilman diag-
noosia, usein raskaiden perusteluiden kautta 
toki. 

Seuraavaksi sain kuulla, ettei antamani lausun-
to kelpaa, vaan siinä on oltava tietyt psykiatrin 
asettamat ja allekirjoittamat sanamuodot. On-
gelmallinen kohta 2 nimenmuutostaistelussa-
ni. Maistraatilla kun ei ollut oikeastaan mitään 
syytä kyseisiä sanamuotoja vaatia, eikä psykiatri 
voinut ennen diagnoosia kyseisiä sanamuotoja 
käyttää. Kerroin tästä maistraatille. Maistraat-
ti jatkoi jankkaamista, että eiväthän he mitään 
diagnoosia halua, vaan sanamuodot. Jotenkin 
ei mennyt jakeluun, että he todella samalla vaa-
tivat diganoosia. ”Virallisesti” näin ei tietenkään 
ollut. 

Koska en voinut saada maistraatin vaatimaa 
lausuntoa, yritin eri lakeihin vetoamalla perus-
tella, miksi heidän pitäisi hyväksyä ilmoitukse-
ni. Esimerkiksi tasa-arvolaki oli hyvä perustelu 
ja myös se, että heidän tulkintansa nimilaista 
on kohtuuton ja sortava. Jatkoin tätä pari kuu-
kautta, minkä jälkeen asiaani hoitanut virkailija 
lakkasi vastaamasta viesteihini. 

Luovutin ja päätin odottaa, kunnes saan diag-
noosin ja sellaisen lausunnon, jota maistraatti 
niin kovasti vaati. Menin paikan päälle lausun-
toni kanssa. Tiskille päästyäni en ehtinyt sanoa 
kuin että nimenmuutosta olisin tekemässä, kun 

virkailija huudahti jo että ”Hei, Sakris!”, ja sitten 
viereiselle virkailijalle ”Sakris tuli! Viitsisiksä tu-
lostaa sen hakemuksen?”. Seisoin tiskin edessä 
edelleen lausunto kädessäni. En ollut ehtinyt 
sanoa saatikka todistaa henkilöllisyyttäni tai tu-
levaa nimeäni. Ilmeisesti olin tehnyt viestittelyil-
läni lähtemättömän vaikutuksen, ja kasvoni oli-
vat varmaankin mediasta tutut. Virkailija tulosti 
lomakkeen, ja nimenmuutos hoitui nopeasti. 
Ihmeteltyäni hetken hänen viileää habitustaan 
tajusin hänen olleen viestieni vastaanottaja.

Nimenmuutokseeni meni kuukausia, kohtuut-
toman paljon perusteluja ja selittelyjä ja ihan 
liikaa jäykkää byrokratiaa ja mielivaltaisuutta. 
Samalla elin elämääni ja kohtasin jatkuvasti on-
gelmia väärän nimen vuoksi.

Kuten Sakriksen kokemus näyttää, transihmiset jou-
tuivat usein taistelemaan oikeudesta saada oma ni-
mensä virallisiin papereihin. Tarve paremmalle nimilail-
le oli suuri, ja Dreamwear Club oli mukana ajamassa 
uudistusta eteenpäin. Vuosien 2017-2019 poliittinen 
ilmapiiri ei ollut tällaisille uudistuksille kuitenkaan 
otollinen, sillä elettiin aikoja, jolloin Perussuomalaiset 
istuivat hallituksessa, ja lakiuudistuksen vastuumi-
nisterinä oli tähän puolueeseen kuulunut Jari Lind-
ström. Kun uudistuksen pohjapaperi meni ensimmäi-
selle lausuntokierrokselle, lakiuudistus sisälsi lukuisia 
ongelmallisia kohtia. Ongelmallista oli, että lakiteks-
tiin oli otettu suoraan mukaan vanha viranomaisohje, 
jonka mukaan voidakseen ottaa “toisen” sukupuolen 
nimen, vaadittaisiin vähintään viisi saman sukupuolis-
ta henkilöä, joilla oli jo kyseinen nimi. Tämä edellytys 
olisi mahdollista kiertää pykälällä, joka mahdollistaisi 
poikkeukselliset nimet identiteettiin liittyvällä kirjalli-
sella selvityksellä. Perustelun pätevyys jäisi kuitenkin 
maistraattien arvioitavaksi, mikä tarkoittaisi sitä, että 
maistraattien täytyisi arvioida hakijan sukupuoli tä-
män esittämän selvityksen perusteella. Menettelyä 
pidettiin arveluttava, sillä maistraatin henkilöstöllä ei 
ollut tähän minkäänlaista pätevyyttä.
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Puutteita lakiuudistuksessa esiintyi myös siksi, ettei 
sitä valmisteltu tasa-arvolain tapaan järjestöjen ja 
viranomaisten yhteistyönä. Vaikka lain valmistelua 
ohjaavissa asiakirjoissa kehotettiin ottamaan huo-
mioon erityisesti sukupuolivähemmistöjen oikeudet, 
ei tämän kohderyhmän ääntä kuunneltu. Dreamwear 
Club ja Trasek antoivat ongelmallisesta pohjapaperis-
ta kipakan lausunnon ja kirjelmöivät asiasta oikeusmi-
nisteriöön. Virallisen kirjelmöinnin lisäksi Dreamwear 

Club kampanjoi paremman nimilain puolesta kirjoit-
tamalla aiheesta blogitekstejä. Yhdistys myös järjesti 
Setan transpoliittisen toimikunnan kanssa aiheesta 
Oikeus omaan nimeen -miniseminaarin vuoden 2017 
TransHelsinki-tapahtumassa. Tilaisuudessa kuultiin 
puheenvuorot kampanjan vetäjältä, Anukatariinalta 
ja lisäksi Setalta, Sateenkaariperheiltä, transjärjestöil-
tä, tasa-arvovaltuutetun toimiston edustajalta sekä 
tutkija Unni Leinolta.

Apulaisprofessori Unni 
Leino kertomassa etunimen 
juridisen säätelyn ihmeel-
lisestä historiasta Oikeus 
omaan nimeen -seminaa-
rissa marraskuussa 2017: 
Miehen ja naisen nimien 
tarkka erottelu alkoi vasta 
1940-luvulla ja intersu-
kupuolisille on annettu 
sekanimiä senkin jälkeen. 
Kuva: Anukatariina

Vaikuttamistyö ei kuitenkaan muuttanut lain sisältöä, 
vaan kun uudistus lopulta vahvistettiin 1.1.2019, se 
sisälsi edelleen mainitut ongelmakohdat. Oikeus-
ministeriöltä otettiin kuitenkin Dreamwear Club:iin 
yhteyttä ja vakuuteltiin, että laki on mainettaan pa-
rempi: Etunimet rajoitettaisiin yhdelle sukupuolelle 
ainoastaan niissä tapauksissa, joissa nimeä ei ole lain-
kaan tai pitkään aikaan käytetty toisella juridisella su-
kupuolella. Poikkeuspykälää sovellettaisiin myös suh-
teellisen löyhin perustein, mikä helpottaisi “toisen” 
sukupuolen nimen saamista. Vaikuttikin siltä, että 
viranomaiset olivat tehneet laista niin vapaamielisen 
kuin oli mahdollista silloisessa poliittisessa ilmastossa. 
Tiukkasanaisen lakitekstin rivien välistä saattoi lukea 
vapauden mahdollisuuksista.

Nämä mahdollisuudet lähtivät välittömästi käy-
tännön testiin. Dreamwear Clubin hallituksen jäsenet 
Tanja von Knorring, Tuija von Konow ja Anukatariina 
Saloheimo marssivat heti aamuyhdeksältä maanan-
taina 2.1.2019 Espoon maistraattiin virallistamaan 
Tanjan nimeä. Prosessi osoittautui hänen kohdallaan 
hankalaksi, sillä hakemus ohjautui Vaasan maistraat-
tiin, jossa ei osattu toimia uuden lain mukaisesti ja 
vaadittiin lääkärinlausuntoa Tanjan sukupuoli-iden-

titeetistä. Asia saatettiin Oikeusministeriön tietoon, 
josta tuli yksiselitteinen vastaus: lääkärintodistusta ei 
saa vaatia. Kirjelmöinti oikeusministeriön kanssa jou-
dutti asioita, ja Tanja sai nimensä pikavauhtia. Pian 
päätöksen jälkeen oli uuden testin vuoro, kun Anuka-
tariina ja Minna-Maaria lähtivät kokeilemaan, miten 
helposti maistraatit hyväksyivät miehen ja naisen ni-
men yhdistelmiä. Yhdistelmät menivät läpi ongelmit-
ta vaihtelevilla sukupuoli-identiteetin selvityksillä. 

Lakiuudistuksen myötä transvestiitit, muunsu-
kupuoliset henkilöt ja muut ovat voineet halutessaan 
ottaa yhdistelmänimiä vastaamaan omaa identiteet-
tiään. Uudet vapaudet riippuvat kuitenkin vieläkin 
paljon yksittäisistä maistraateista ja viranomaisista, 
minkä vuoksi Dreamwear Club on ottanut tehtäväk-
seen seurata nimilain toteutumista valtakunnallisesti. 
Yhdistys on pyytänyt ihmisiä raportoimaan kohtaa-
mistaan ongelmista sosiaalisessa mediassa ja auttanut 
niiden selvittämisessä. Aluksi vaikeuksia ilmaantuikin, 
jolloin yhdistys antoi lisäohjeita ja raportoi tapauksista 
oikeusministeriölle. Merkittävin ongelma osoittautui 
alaikäisten kohdalla: Laissa ei ole määritetty ikärajaa 
nimenmuutokselle, mutta silti maistraateille laadittua 
ohjetta tunnutaan tulkittavan niin, että se edellyttäi-
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Tanja von Knorring nimen-
muutosilmoitusta jättämäs-
sä Espoon maistraatissa. 
Kuva: Anukatariina

si lääkärin tai psykologin lausuntoa, vaikka nimen-
muutokseen olisi vanhempien lupa. Tämän voidaan 
katsoa olevan vastoin huomautuksia tarpeettomis-
ta ikärajoista, joita Suomi on saanut kansainvälisiltä 

viranomaisilta. Dreamwear Club ja TransLasten ja 
-nuorten perheet ry ovat kirjelmöimässä asiasta lap-
siasiavaltuutetulle.

Yhdenvertaisuuden eteen tehty työ ei ole valmista, 
eikä Suomi ole vielä 2020-luvullakaan helppo paikka 
elää transihmisenä. Transihmisiä koskeva ongelmalli-
nen lainsäädäntö on laadittu vuonna 2002, ja se on 
vielä voimassa syksyllä 2021. Translain vahingollisuu-
teen herättiin jo monta vuotta sitten ja eri ihmisoi-
keus- sekä transjärjestöt, Dreamwear Club mukaan 
lukien, ovat ajaneet sen uudistamista pitkään. Yksi 
erittäin haitallinen kohta vanhassa laissa on se, että 
siinä edellytetään hedelmättömyyttä ennen kuin 
henkilö voi vahvistaa juridisesti sukupuolensa. Tästä 
Suomi on saanut lukuisia huomautuksia kansainvä-
lisiltä ihmisoikeusviranomaisilta. Kansalaisjärjestöt ja 
viranomaiset ovat laatineet yhteistyössä ehdotuksia 
lain parantamiseen, mutta hallituksessa eri aikoina 
istuneet konservatiivit ovat tehokkaasti jarruttaneet 
uudistuksia.

Työtä on kuitenkin jatkettu sinnikkäästi. Vuon-
na 2015 Seta, Amnesty, Trasek, Sateenkaariperheet 
ja Dreamwear Club luovuttivat vetoomuksen perus-
palveluministeri Juha Rehulalle translain uudista-
misesta.  Dreamwear Clubin jäsenistöstä merkittävä 
osa oli jo tällöin transnaisia, minkä vuoksi asia oli yh-
distykselle myös henkilökohtaisesti merkityksellinen. 
Vetoomuksessa vaadittiin muun muassa parannuksia 
transihmisten itsemääräämisoikeuteen. Ajankohta 
paremmalle lainsäädännölle vaikutti ihanteelliselta, 
sillä samana vuonna oli tullut voimaan tasa-arvolain 

uudistus, jossa sukupuolen moninaisuus otettiin pa-
remmin huomioon. Rehula kuitenkin vastasi, että 
hän itse ymmärtää asian tärkeyden ja on uudistuksen 
puolella, mutta ettei uudistusta voi saada läpi Perus-
suomalaisten hallitusohjelmaan vaatimien linjausten 
puitteissa. 

Vetoomusta seurasi eri järjestöjen kampanjoi-
den sarja: Trasekin ja Setan Kuuluu kaikille- kampanja 
(2016–), Amnestyn Translaki nyt! (2017–) ja Trasekin 
#translaki (2019). Dreamwear Club tuki kampanjoita 
sosiaalisessa mediassa ja osallistui paikoin myös niiden 
suunnitteluun. Sinnikäs työ on kantanut hedelmää ja 
translain uudistus saatiin hallitusohjelmaan vuonna 
2019. Uudistuksen myötä sukupuolen oikeudellinen 
vahvistaminen tullaan erotettamaan lääketieteellisistä 
prosesseista ja vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä 
poistetaan. 

Hallitusohjelman kirjaus on merkittävä askel 
eteenpäin, mutta kuitenkin monin tavoin riittämätön: 
Se ei lupaa, että sukupuolimerkinnän saisi korjattua 
ilman perusteluja ja harkinta-aikaa, ja muutos luva-
taan vain täysi-ikäisille. Asiaa yritetään korjata Trans 
ry:n ajamalla Oikeus olla -kansalaisaloitteella (2021), 
jossa vaaditaan lakiuudistuksen muokkaamista siten, 
että 15-vuotiaiden olisi mahdollista korjata sukupuo-
limerkintä ilmoittamalla, ja tätä nuoremmat voisivat 
tehdä sen vanhempien suostumuksella. Kansalaisaloi-

Translakikampanjointi
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te keräsi yli 50 000 allekirjoitusta kahdessa päivässä, 
ja se etenee eduskunnan käsittelyyn. Lakiuudistuksen 
laaja kannatus on eri järjestöjen ja aktivistien pitkä-
jänteisen työn tulosta, sillä muutos olisi tuskin ollut 

mahdollista ilman, että vanhan lain ongelmat ja suku-
puoleen liittyvät ihmisoikeuskysymykset olisivat saa-
tettu suuren yleisön tietoisuuteen.

Muu vaikuttamistyö: Tullaan tutuiksi

Kokemuskoulutus

Anukatariina kouluttamassa su-
kupuolen moninaisuuden kohtaa-
misesta Ammattiliitto Pron väelle 
syksyllä 2018. Kuva: Tanja Lehto-
ranta

Minna-Maarian värikäs urheiluesitys sateenkaariurheiluse-
minaarissa TransHelsinki 2015:ssa. Kuva: Anukatariina

Kokemuskouluttaja Eveliinalla on puheenvuoro Setan 
sateenkaariseniorikoulutuksessa. Kuva: Marika Nyman

Tiedolla voidaan taistella sekä tietämättömyyttä että 
vihaa vastaan. Dreamwear Club on jakanut vuosien 
varrella asiantuntijuuttaan eri tavoilla. Yksi tärkeä 
tapa lisätä tietämystä on kokemuskoulutuksen anta-
minen, mikä tarkoittaa oman kokemuksen jakamista 
koulutettaville. Dreamwear Club:in kouluttajien nä-
kökulmat ovat luonnollisesti koskeneet sitä, minkä-

laista on elää transihmisenä tai hänen puolisonaan. 
Seta on tukenut toimintaa niin, että se on antanut 
kokemusasiantuntijoille Setan standardien mukaisen 
koulutuksen, sekä tarjonnut heille työntekijän pariksi. 
Työpari on ollut tärkeä erityisesti sosiaali- ja terveys-
alan, koulujen ja oppilaitosten sekä uusien kokemus-
asiantuntijoiden koulutuksissa. 
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Koulutustoimintaa on tehty ainakin vuodesta 2010 
lähtien ympäri Suomea. Kokeneemmat kouluttajat 
ovat antaneet koulutusta itsekseenkin omilla erityi-
salueillaan niin, että kokemuskoulutus on vain osa 
kokonaisuutta. Esimerkiksi Minna-Maaria on tehnyt 
urheilun tasa-arvon eteen opetustyötä ja Anukatarii-
na on antanut työelämäkoulutusta. Muita koulutta-
jia ovat olleet Tanja von Knorring, Tuija von Konow, 
Mimmi ja Hanna-Maria. 

Koulutustyön yksi olennainen alue on vanhustyö, jos-
sa erityisesti Eveliina sekä Thea ja Gitta ovat olleet ah-
kerina. Thea ja Gitta saivat tekemästään seniorityöstä 
myös tunnustuksen, kun Seta valitsi heidät vuoden 

2020 setalaisiksi. Aktiivit muistelevat taivaltaan kou-
luttajiksi:

Jostain syystä ajauduimme mukaan Setan ko-
kemuskouluttajiksi. Syynä saattoi olla se, että 
olimme pariskunta, ja vain toinen meistä oli 
transvestiitti. Transvestiitteja oli kyllä muitakin 
mukana kouluttamassa yksilöinä, mutta me 
saatoimme antaa toisen näkökulman aihee-
seen. Kun Setassa alettiin koota senioriryhmää, 
menimme tietysti mukaan jo ikiemme puoles-
ta. Nyt koulutamme sekä transvestiittisuudesta 
että elämästä sateenkaariseniorina.

Thea ja Gitta framilla sa-
teenkaariseniorien rekassa 
Helsinki Pridessa 2016. 
Kuva: Anukatariina

Tiedolla viharikoksia vastaan

Vuodesta 2017 Dreamwear Club on ollut erittäin 
aktiivinen oikeusministeriön, tasa-arvovaltuutetun 
toimiston, poliisihallituksen ja rikosuhripäivystyksen 
ohjaamissa viharikosten vastaisissa seminaareissa ja 
hankkeissa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä transihmi-
siin kohdistuvien viharikosten raportointi on puutteel-
lista. Rikoslain mukaan rikoksesta määrättyä rangais-
tusta kovennetaan, jos teko tulkitaan viharikokseksi. 
Laissa on mainittu erikseen muun muassa seksuaali-
nen suuntautuminen viharikoksen motiiviksi, mutta ei 
sukupuoli-identiteettiä tai sen ilmaisua. Tasa-arvoval-
tuutettu on tehnyt selväksi, että sukupuoli-identiteetti 
on viharikoksen peruste ja sisältyy ”muihin näihin rin-
nastettaviin ryhmiin”. Poliisit eivät tunnu kuitenkaan 
huomioivan tätä, jolloin he eivät kirjaa transihmisiin 
kohdistuvia rikoksia viharikoksiksi.

Transihmisten parissa esiintyy epäluottamus-
ta poliisia kohtaan, sillä monet ovat kokeneet, että 
poliisi vähättelee heidän ilmoittamiaan rikoksia ja 
kohtelee heitä muutenkin epäasiallisesti. Huonot 
kokemukset rapauttavat luottamusta, minkä vuoksi 
monet jättävät rikokset ilmoittamatta. Transihmisillä 
on myös vaikea löytää tarvitsemaansa tukea rikosil-
moituksen tekemiseen, oikeusprosessiin ja ylipäätään 
traumaattisen kokemuksen käsittelemiseen. Kaikesta 
tästä johtuen transihmisiin kohdistuvat viharikokset 
ovat vuodesta toiseen räikeästi alitilastoituja.

Viharikoshankkeissa on varsinaisen viharikosten 
vastaisen työn lisäksi käyty läpi näitä ongelmia ja mah-
dollisia ratkaisuja niihin. Vuonna 2021 Dreamwear 
Club on laatimassa yhdessä muiden transjäsjestöjen 
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Tasa-arvovaltuutetun 
koolle kutsuman Sateen-
kaari-ihmisten ja poliisin 
kohtaamista pohtivan 
kokouksen osanottajat 
kesäkuussa 2017. Kuva: 
Seta

kanssa opasta poliisille, jotta transihmisiin liittyvät vi-
harikokset tulisivat paremmin tunnistetuiksi, jolloin 
tutkinta ja oikeusprosessi saataisiin ylipäätään käyn-
tiin. Lisäksi kynnystä ilmoittaa rikos on pyritty madal-

tamaan esimerkiksi siten, että rikosuhripäivystyksen 
sivustojen ulkoasua on muokattu transihmisille hel-
pommin lähestyttäväksi. 

Tanja von Knorring aloitet-
ta esittämässä EU:n komis-
sion Sateenkaari-ihmisten 
tasa-arvoa edistävässä 
konferenssissa Brysselissä 
2019. Kuva: Anukatariina

Ihmisoikeustyötä Euroopan Unionissa

Kotimaisen vaikuttamisen lisäksi Dreamwear Club 
on päässyt mukaan ihmisoikeustyöhön jopa Euroo-
pan Unionin tasolla. Suomen puheenjohtajakaudella 
järjestettiin konferenssi EU:n komissiossa Brysselis-
sä syyskuussa 2019. Kokouksessa hahmoteltiin ko-
missiolle linjauksia sateenkaari-ihmisten syrjinnän 
vähentämiseksi. Dreamwear Club:ista kokoukseen 
osallistui puheenjohtaja Anukatariina Saloheimo. 
Anukatariina esitti, että olisi tärkeää saada rahoitusta 
anti-gender-järjestöjen valheellisen propagandan vas-

tustamiseen. Myös toinen silloisen hallituksen jäsen, 
Tanja von Knorring kutsuttiin kokoukseen Regnbå-
gsankanin edustajana. Hän teki kokoukselle esityksen 
syrjinnän vastaisen työn tiekartasta, joka sai kokouk-
sessa paljon kannatusta. Tanja on tehnyt muutenkin 
kansainvälistä vaikuttamistyötä, ja toiminut lisäksi 
eurooppalaisen transjärjestön TGEU:n (Transgender 
Europe) johtoryhmässä. Samoissa tehtävissä on ollut 
aiemmin myös toinen Dreamwear Club:in jäsen, Arja 
Voipio.
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Arja Vopio (2. vasemmal-
ta) ja TGEU:n johtoryhmä 
vuonna 2012. Kuva: Stein 
Wolff Frydenlund

Arvovaltainen lausunnon antaja

Nykyään Dreamwear Club noteerataan kansallisena 
asiantuntijaorganisaationa, ja yhdistykseltä on pyy-
detty lausuntoja moniin lakialoitteisiin, jotka kuulu-
vat yhdistyksen toimialueeseen. Aiemmin historiikissa 
mainittujen tapausten lisäksi lausuntoa on pyydetty 
myös henkilörekisterilain muutoksesta. Dreamwear 
Club kannatti lämpimästi sitä, että sukupuolimer-
kintä poistettaisiin henkilötunnuksesta. Valitettavasti 
lakiuudistus on kohdannut takaiskun, sillä monien 
muiden lausunnonantajien painostuksen vuoksi, laki-
uudistus tulee sekä vesittymään että myöhästymään 
kohtuuttoman pitkälle aikataulustaan.

Dreamwear Club on antanut lausuntoja myös 
pyytämättä. Vuonna 2020 oltiin tekemässä seksuaa-
lirikoslain kokonaisuudistusta, mistä vaadittiin poista-
maan kohta, joka olisi mahdollisesti kriminalisoinut 

transvestiittien pukeutumisen naisten pukuhuoneis-
sa. Tapaus on esimerkki siitä, kuinka erityisryhmillä 
voi olla silmää tilanteisiin, jotka jäävät lakien laatijoilta 
huomaamatta. 

Yhdistyksessä on koettu tärkeäksi ottaa kantaa 
ajankohtaisissa transihmisiin liittyviin asioihin. Vielä 
vuonna 2020 Change Lingerie -alusvaateliikkeissä 
Suomessa ohjeistettiin työntekijöitä poistamaan liik-
keistä oletetut transnaiset muita asiakkaita häiritse-
mästä. Monet transjärjestöt ottivat tahoillaan kantaa 
tähän törkeään syrjintään, ja lisäksi laativat yhteisen 
kirjelmän liikkeen Tanskan pääkonttoriin. Myös Yle 
tarttui aiheeseen, ja pienen tuumaustauon jälkeen 
ketjun Suomen maajohtaja kielsi, että tällaisia ohjeita 
olisi muka koskaan annettu.
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Järjestötoiminta

Puheenjohtajakausien yleisluonnehdinnat

Helga 1996-2008

Ilman Helgaa Dreamwear Club:ia ei olisi. Helgan ai-
kana järjestön vertaistukitoiminta vakiintui ja  järjestö 
alkoi verkostoitua myös kansainvälisesti. Poliittisen 
toiminnan tavoitteena oli valtaväestön totuttaminen 
transvestiitteihin positiivisella ja neutraalilla tavalla. 
Helgan puheenjohtajakaudella järjestettiin monia 
tapaamisia ja osallistuttiin ahkerasti bileisiin. Tapaa-
misten vakiorungoksi muodostui lopulta kevät- ja 
syystapaamiset ja niiden ohessa pidetyt kevät- ja syys-
kokoukset.

Minna-Maaria Lax (Antikainen) 2008–
2015

Minna-Maaria toi mukanaan aiempaa voimakkaam-
man poliittisen vaikuttamisen. Hän nautti poliitikko-
jen kanssa kommunikoimisesta ja heidän haastami-
sestaan. Minna-Maaria kutsuikin ahkerasti poliitikkoja 
kevät- ja syystapaamisiin ja oli yhteyksissä viranomai-
siin. Hänellä oli keskeinen rooli tärkeissä ihmisoi-

keustaisteluissa, kuten kansallisen tautiluokituksen 
muutoksessa ja tasa-arvolain päivityksessä. Hänen 
kaudellaan järjestettiin myös ensimmäiset työelämä-
seminaarit, joilla käsiteltiin sukupuolen moninaisuu-
den kohtaamista työelämässä. Puheenjohtajan tehtä-
vät jätettyään Minna-Maaria keskittyi taitoluisteluun 
sekä balettiin ja on tehnyt paljon työtä yhdenvertai-
suuden toteutumiseksi urheilussa.

Kristiina XL 2015–2017  

Kristiinan puheenjohtajakaudella tasa-arvolaki uudis-
tettiin. Lakiuudistuksen jalkautumista seurattiin asias-
ta tehdyn kyselyn ja työelämäseminaarien kautta. 
Kristiinan kaudella kampanjointiin myös nimilain puo-
lesta. Kristiinan johdossa näkyi hänen syvä filosofinen 
suhtautuminen sukupuoleen, ja hän kutsuikin sen 
mukaisesti tutkijoita ja muita ajattelijoita tapaamisiin. 
Hänen aikanaan tehtiin sääntömuutos, jossa yhdistys 
määritettiin edustamaan laajemmin transhmisiä pelk-
kien transvestiittien ja heidän puolisoidensa lisäksi.

Helga avaamassa kevätkokousta 
2006. Kuva: Anne

Minna-Maaria tehtäviään hoitamas-
sa syyskokouksessa 2011. Kuva: 
Anukatariina

Kristiina XL johtamassa kevätkoko-
usta 2016. Kuva: Anukatariina
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Tuija von Konow 2017–2018

Tuija jatkoi lyhyen kautensa aikana nimilakikampanjan 
edistämistä. Hänen aikanaan jouduttiin luopumaan 
Wuolteen tapaamispaikasta, mistä on seurannut 
krooninen ongelma tyydyttävän kokoontumispaikan 
löytämisessä.

Anukatariina Solonen (Saloheimo) 2018-

Anukatariina toimi jo vuodesta 2015 Dreamwear 
Club:issa eräänlaisena poliittisena vaikuttajana ja ver-
kostoitujana. Hän edusti yhdistystä translakikampan-
joinnissa, laati vuoden 2016 työelämäkyselyn ja sen 
raportin, toimi nimilakikampanjan moottorina sekä 
TransHelsinki-tapahtuman koordinaattorina vuodesta 
2018 alkaen. Hän toimi kevät- ja syystapaamisissa oh-
jelmavastaavana edeltävien puheenjohtajien tukena.

Omalla puheenjohtajakaudellaan Anukatariina 
on pyrkinyt toimimaan laajasti transihmisten oikeuk-
sien puolesta niin virallisemmissa yhteyksissä kuin so-
siaalisessa mediassakin. Hänen aikanaan uudistettiin 
myös kotisivut ja jäsenrekisteri. Anukatariina on ollut 
mukana perustamassa vertaistukitoimintaa Helsingin 
ulkopuolelle erityisesti Tampereella ja Lahdessa. Hän 
joutui jatkamaan tapaamispaikkaongelman parissa 
sekä keksimään luovia ratkaisuja koronan tuottamiin 
tapaamisrajoituksiin.

Kunniajäsenet

Dreamwear Club:in sääntöjen mukaan järjestö voi ni-
mittää itselleen kunniajäseniä. Ensimmäisenä tämän 
tunnustuksen sai vuonna 2013 transvestiittilegenda 
BB (Kyllä, nimi tulee Brigitte Bardotista). BB on tuttu 
ilmestys Helsingin kaduilla pitkine valkoisine hiuksi-
neen ja minihameineen jo 1960-luvun loppupuolelta 
asti, jolloin muut tiitit olivat vielä visusti kaapeissaan. 

BB oli tärkeä henkilö, kun 1960 ja 70-luvun vaih-
teessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt alkoivat 
järjestäytyä. BB veti Jasmiiniklubia, järjesti näyttävän 
mediatempauksensa sekä otti lehdissä aktiivisesti 

kantaa vähemmistöihin liittyviin kysymyksiin. Avoi-
muudessaan ja rohkeudessaan BB on ollut monille 
nuoremmille tiiteille esikuva ja ihailun kohde.

Kunniajäsenenä BB on osallistunut aktiivisesti 
kahvi-iltoihin ja kevät- ja syystapaamisiin. Shakkilauta 
kainalossaan hän haastaa muita vierailijoita ja saunas-
sa hänellä on korkeasta iästään huolimatta korkeat 
lämpötilavaatimukset.

Toisen kunniajäsenen arvonimen sai Helga 
vuonna 2020. Hänellä on ollut merkityksellinen roo-
li Dreamwear Club:in perustamisessa ja alkuaikojen 
toiminnassa, mitä toivon mukaan tämä historiikki va-
lottaa.

Kevätkokous 2018 alka-
massa Tuija von Konowin 
johdolla. Kuva: Anukata-
riina

Anukatariina nuijimassa syyskokousta 2019. Kuva: Si-
ni-Tuulia
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Dreamwear Club:in jäsenet: Kuka jää ja 
kuka lähtee?

Dreamwear Clubin 25 vuoden taipaleen aikana jäsen-
määrä on vaihdellut alkuaikojen neljästäkymmenes-
tä jopa sataankahteenkymmeneen, joka saavutettiin 
2000-luvun alussa. Lähivuosina jäsenmäärä on heilu-
nut yhdeksänkymmenen paikkeilla. Tänä vuonna jä-
seniä on taas yli sata, mistä voi mahdollisesti kiittää 
tehostunutta jäsenmaksuista muistuttelua ja uuden 
kotisivun tuomaa näkyvyyttä.

Jäsenmäärä on verrattain pieni siihen nähden, 
että transvestiitteja oletetaan olevan Suomessa noin 
50 000. Pieni jäsenmäärä johtuu todennäköisesti osit-
tain siitä, että moni tiitti on edelleen niin syvällä piilos-
saan, että ei uskaltaudu edes turvallisesti järjestettyyn 
toimintaan mukaan. Toisaalta kaikki eivät välttämättä 
koe omakseen Dreamwear Clubin linjaa, joka kan-
nustaa neutraaliin, “katu-uskottavaan“ naiskuvaan. 

Aikaa myöten myös osa yhdistyksen jäsenistä on 
poistunut toiminnasta, ja vanhimmista jäsenisistä on-

Shakissa BB:tä vastaan 
tarvitaan istuva ja tuleva 
puheenjohtaja, eikä sekään 
edes riitä… Wuolle 2013. 
Kuva: Anukatariina

DwC:n vuosittai-
nen jäsenmaksun 
maksaneiden 
jäsenten määrä
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kin enää suhteellisen harva mukana. Jäsenistön vaih-
tuvuudelle on erilaisia syitä. Osa ei koe yhdistyksen 
toimintaa enää itselleen mielekkääksi, jolloin he siir-
tyvät muihin kuvioihin. He eivät välttämättä koe enää 
transvestiitin identiteettiä omakseen, vaan haluavat 
elää “naisen elämää” jollakin toisella tavalla. Osalla 
poistumisen syy on ikääntyminen, eikä enää jakseta 
olla riennoissa mukana. Jotkut ovat puolestaan olleet 
jollain lailla tyytymättömiä yhdistyksen toimintaan.

Dreamwear Club:in jättäminen voi liittyä myös 
siihen, että transvestisuus poistuu kokonaan omasta 
elämästä. Suhde omaan identiteettiin voi myös aal-
toilla, eikä aika ajoin koeta erityisesti tarvetta ilmaista 
omaa naisellisuutta. Ei ole tavatonta sekään, että uu-
den parisuhteen tuomassa nosteessa sisäinen nainen 
voi uinahtaa ainakin hetkeksi. Ikääntyminen tuo mo-
nelle haasteita, sillä iän myötä riippuvaisuus muista 
ihmisistä kasvaa, jolloin transvestismin pelätään pal-
jastuvan helpommin. Tämä ajaa monet takaisin kaap-
piin. Transvestiitti-identiteetti saatetaan tukahduttaa 
myös, jos lähipiiri ei tue asiassa. Ajan kanssa saattaa 
tuntua helpommalta pidättäytyä pukeutumasta kuin 
kestää puolison tai muiden läheistä painostusta ja hä-
peän tunnetta luovaa ilmapiiriä. Muutokset ympäris-
tössä sekä toisaalta henkilökohtaisessa identiteetissä 
ja elämäntilanteessa vaikuttavat siis yhdessä siihen, 
milloin Dreamwear Club:in parissa pysytään ja milloin 
poistutaan.

Yhdistys näyttääkin muuttuneen 25 vuoden 
aikana tyttökerhosta enemmän mummoklubiksi. 
Dreamwear Club:in alkuaikoina jäsenistö koostui pää-
asiassa 30-40-vuotiaista, kun taas nykyisistä aktiivitoi-
mijoista valtaosa on kuudenkymmenen ikävuoden 
molemmin puolin. Uudetkin jäsenet ovat useimmiten 
tätä ikäluokkaa. Dreamwear Club:issa pohdittiinkin 

aikanaan kovasti, missä kaikki nuoret ovat ja onko 
heitä ylipäätään edes olemassa. Tähän saatiin vastaus 
2010-luvun puolivälissä, kun vertaistuki-iltoihin alkoi 
tulla myös nuorempaa väkeä. Nuorilla tarkoitetaan 
tässä yhteydessä alle nelikymppisiä, mutta olipa mu-
kana myös joku alle 20-vuotiaskin. Nuorempaa väkeä 
käy siis vertaistukitoiminnassa, mutta järjestötoimin-
taan heitä on vaikea saada mukaan. Usein nuoret 
ovatkin edenneet tiitti-identiteetistä transnaisiksi var-
sin nopeasti. Tähän ilmiöön liittyy myös vitsi:

Mikä ero on transvestiitin ja transsukupuolisen 
välillä? 

- Noin kolme vuotta.

Jäsenrekisteri

Varhaisessa vaiheessa jäsentietojen hallinta oli melko 
monimutkaista. Tekniikan kömpelyyden lisäksi haas-
teita aiheutti se, että monella jäsenellä oli virallisen ni-
mensä lisäksi “taiteilijanimi”, jotka piti yhdistää niin, 
että yhteys pysyisi piilossa. Aluksi toimittiin kirjeitse 
ja tiliotteilla, ja myöhemmin siirryttiin sähköpostiin ja 
sitten sähköiseen lomakkeeseen, mikä helpotti tilan-
netta jonkin verran. Jäsenasioiden hoitaminen oli silti 
edelleen varsin hankalaa, sillä jäsenrekisteri olisi vaa-
tinut jäseniä päivittämään aktiivisesti tietojaan, mikä 
osoittautui paikoin suureksi haasteeksi.

Vuonna 2019 siirryttiin Setan sähköiseen jäsen-
rekisteriin, johon luotiin kirjautumis- ja ylläpitosivu 
Dreamwear Club:in kotisivuille. Järjestelmän muu-
tos helpotti, koska se säästi ylläpitäjät ja jäsenet ma-
nuaaliselta naputtelulta ja automatisoi jäsenrekisterin 
hoitoa. Uusi järjestelmä alkoi myös muistuttelemaan 
maksamattomista jäsenmaksuista, mikä herätteli 

Monta seikkaa huomioon otettavana jäsenyyden saamisessa ja ylläpidossa vuonna 2001.
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Dreamwear Club nykyään

Maailma on muuttunut paljon Dreamwear Club:in 
alkuajoista. Kun ollaan kuljettu 1990-luvulta 2020-lu-
vulle ollaan myös kuljettu pitkä matka kohti yhden-
vertaisempaa maailmaa. Tasa-arvoinen yhteiskunta 
on vielä utopiaa, mutta erilaisuuden ymmärtäminen 
on lisääntynyt, ja sateenkaari-ihmiset ovat saaneet 
enemmän liikkumatilaa. Muutoksista huolimatta 
transvestiitit ovat käyttäneet huomattavan vähän 
näitä uuden aikakauden suomia mahdollisuuksia. 
Osalla tämä johtuu siitä, että korvien väliin on vuosi-
kymmenten aikana juurtunut pelko, jonka myötä on 
totuttu pysymään kaapissa, ainakin osittain. Toisilla 
syynä on se, että huolimatta yhteiskunnan yleisestä 
muutoksesta, lähipiiri on jäänyt jumiin menneisyy-
teen. Osalla taas mies- ja naisidentiteetit ovat selkeäs-
ti erilliset henkiset ja sosiaaliset alueet, eikä heillä ole 
tarvetta näyttää naisidentiteettiin kuuluvia puolia ko-
koaikaisesti. Heitäkin on auttanut parantunut tilanne 
sillä, vaikka toista puoltaan itsestään ei julkisesti näyt-
täisikään, sitä ei ole enää yhtä suurta tarvetta peitellä 
kuin aiempina vuosikymmeninä. Kulttuurin muutos 
onkin mahdollistanut enemmän pieniä, arkipäiväisiä 
vapauksia sekä suurempia, julkisia esiintymisiä.

Muutoksen tuulet ovat ulottuneet myös yritys-
maailmaan, ja nykyään monet kaupalliset toimijat 
käyttävät sateenkaari-ihmisiä mainoksissaan. Suku-
puolen moninaisuuden näkyminen laajemmin mai-
noksissa johtuu varmasti osittain aidosta halusta 
edistää sukupuolivähemmistöjen näkyvyyttä ja osit-
tain taas siitä, että yritykset tahtovat näyttää itsen-
sä hyvässä valossa. Joka tapauksessa lisääntyneestä 
julkisuudesta ovat saaneet osansa myös Dreamwear 
Club:in jäsenet. Esimerkiksi nettivaatekauppa Zalan-
do teki vuoden 2021 Helsinki Priden yhteydessä sar-
jan mainoksia, joissa esiintyivät transihmiset. Mainok-
sissa saatiin ihailla myös Dreamwear Club:in jäseniä 
BB:tä ja Axu Sahaa. 

Vuoden 2021 Helsinki Pride oli muutenkin tär-
keä tapahtuma Dreamwear Club:in näkyvyyden 
kannalta. Yhdistyksen puheenjohtaja Anukatariina 
päätyi yhdeksi kasvoksi Pride in progress -mainos-
kampanjaan. Helsinki Priden kanssa tehtiin sopimus, 
että mallinhommia vastaan saataisiin kahvi-illan mai-
nos ilmaiseksi tapahtuman nettisivuille. Kampanjaan 
kuului videohaastattelu sekä mainos, jossa Anuka-
tariinan kuvan kanssa muistutettiin Suomen synkäs-
tä sateenkaarihistoriasta: “Transvestisuus luokiteltiin 
sairaudeksi vielä 2011”. Kampanjaa esiteltiin ympäri 
Helsinkiä katumainoksissa ja monen kerroksen kor-
kuisissa lakanoissa.. 

Anukatariinan osallistuminen Pride in progress 
-kampanjaan oli monen sattuman summa. Toinen 
HelsinkiPride 2021-tapahtumassa häneen liittyvä 
huomionosoitus oli harkitumpi: Helsinki Pride -yhtei-
sö palkitsi Anukatariinan Ylpeys muuttaa maailmaa 
-tunnustuksella. Valinnan perusteissa ilmaistiin myös 
Dreamwear Club:in järjestönä tekemä ihmisoikeus-
työ, joka alkoi jo kauan ennen kuin Anukatariina oli 
aloittanut oman toimintansa: 

Anukatariina Solonen Helsinki Pride -yhteisön 
hallitus haluaa palkita Ylpeys muuttaa maail-
maa -palkinnolla Anukatariina Solosen hänen 
vuosikymmenten tinkimättömästä ihmisoikeus-
työstä. Helsinki Pride -yhteisön hallitus haluaa 
huomioida palkinnolla myös Dreamwear Club 
ry:n tekemän työn transvestisuuden poistami-
seksi tautiluokituksesta, joka saavutettiin vuon-
na 2011.  Solonen on väsymätön keskustelija ja 
yhdenvertaisuuden edistäjä kaikissa toimissaan, 
viesteissään, puheissaan ja teoissaan. Hänen 
rohkeutensa toimia itse esimerkkinä ja koulut-
taa ihmisiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta 
toimii inspiraationa meille kaikille. Anukatarii-
nan työ osoittaa, miten jokainen meistä joka 

osan mattimyöhäisiä maksamaan jäsenmaksunsa ja 
osan rekisteriin unohtuneista vanhoista jäsenistä pois-
tamaan tietonsa. 

Teknologiset muutokset eivät tuoneet kuiten-
kaan pelkästään jouhevuutta. Osalle jäsenistä nettiin 
siirtyminen ei ole ollut helppoa tai mahdollista, min-
kä vuoksi tiedottamisessa on jouduttu yhdistämään 
virtuaalimaailman lisäksi paperipostia. Tämä toi välil-
lä vaikeuksia yksityisyydensuojan kanssa, sillä aina ei 
ollut varmaa, lähetetäänkö jotakin sähköpostitse vai 

kirjeitse ja mitä nimeä kussakin yhteydenpidossa jä-
sen haluaa käytettävän. Lisäksi niiden jäsenien koh-
dalla, joilla ei ole lainkaan verkkoyhteyttä, kaikki asiat 
pitää edelleen hoitaa postin ja puhelimen välityksellä. 
Sekavat järjestelmät ja tietojen epäselvä päivittämi-
nen ovat välillä johtaneet siihen, että jäsenille tärkeä 
identiteettisuoja on pettänyt postituksissa. Viimeisin 
katastrofi postitusten tietosuojassa tapahtui kevääl-
lä 2021, kun painotalo postitti jäsenlehdet ohjeiden 
vastaisesti ilman niitä peittäviä kirjekuoria.
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Kuva ja mallinsa Mannerheimintiellä.  BB bussipysäkin mainosvitriinissä. Kuvat: Anukatariina

päivä voi muuttaa ylpeydellä maailmaa kaikille 
paremmaksi paikaksi.

Maailman muuttaminen on huomioitu myös muualla 
mediassa. Yhdistyksen jäsenet ovat antaneet 2020-lu-
vun aikoihin haastatteluja, joissa on keskitytty trans-
vestiittien elämäntarinoiden lisäksi myös yhdistyksen 
tekemään poliittiseen toimintaan. Syrjintää vastaan 
tehdystä työstä on kertonut esimerkiksi Anukatarii-
na Opettaja-lehdessä vuonna 2018 ja Duunitorissa 
vuonna 2021. 

Mediahuomio ei ole ollut kuitenkaan ainoastaan 
positiivista, ja jotkin tahot ovat suhtautuneet vihamie-
lisesti transihmisten oikeuksien edistämiseen. Esimer-
kiksi konservatiivinen Oikea Media ryöpytti vuonna 
2018 Yle:n artikkeleissa esiintyviä Dreamwear Club:in 
jäseniä sekä Setaa. Jutussa toistetaan kuluneet argu-
mentit siitä, kuinka sukupuolen ja seksuaalisuuden 
moninaisuuden huomioiminen on mennyt liian pit-
källe, ja kuinka “normaaleja” ihmisiä täytyy suojella 
tältä. Yhdenvertaisen maailman edessä on siis vielä 
esteitä, mutta toivon mukaan ne eivät pysäytä positii-
vista kehitystä.
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Tunnustuspalkinto kehyksissä kesäkuussa 2021. Kuva: Sini-Tuulia
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Tulevaisuuden näkymiä?

Dreamwear Club:in perustamisesta lähtien maailma 
on muuttunut monella tapaa, järjestön tehtävä on 
muuttunut sen mukana. Monet vuosia sitten poltta-
vat ongelmat eivät ole kadonneet, vaikka ne ovatkin 
lieventyneet. Selkeät lainsäädännölliset esteet, jotka 
ovat rajoittaneet transvestiittien elämää, ovat suurim-
maksi osaksi poistuneet, mutta tiitit kohtaavat edel-
leen syrjintää ja vaikeuksia elää julkisesti omana itse-
nään. Jo vuosia toistuneet, pienet ja suuret syrjinnän 
kokemukset ovat iskostaneet monen mieleen pelon 
siitä, että jotain kamalaa tapahtuisi, jos transvestisuus 
paljastuisi muille. 

Pelot saattavat usein olla usein suurempia kuin 
todellisuus vaatisi. Dreamwear Club:illa riittääkin teh-
tävää sekä ympäristön negatiivisten asenteiden muut-
tamisessa että transvestiittien omien turhien pelkojen 
laannuttamisessa. Tulokset ovat olleet vuosikymmen-
ten aikana positiivisia, joten samaa menettelyä kan-
nattaa jatkaa vastaisuudessakin. Samalla on kuitenkin 
hyvä muistaa, ettei kehitys kulje itsekseen aina vain 
positiiviseen suuntaan. Lisääntyneelle yhdenvertai-
suudelle on syntynyt alati voimistuva poliittinen vas-
tustus, eivätkä kaikki suostu sulattamaan seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen lisääntynyttä näkyvyyttä. 

Yksi jo vuosia pohdintaa aiheuttanut asia on 
kysymys siitä, ovatko transvestiitit osa katoavaa kan-
sanperinnettä. Transvestisuuden voi ajatella syntyvän 
cisnormatiivisen yhteiskunnan taustaa vasten, missä 
pukeutumisen sukupuolinormit ovat tiukassa, ja eri-
tyisesti mieheksi oletettujen henkilöiden ilmaisema 
naisellisuus on tabu. Koska sukupuolen vapaaseen 
ilmaisuun liittyy vielä selkeitä rajoitteita, tulee trans-

vestiitteja varmasti vastaisuudessakin olemaan. Voi 
kuitenkin olla että termien ja identiteettikategorioi-
den muuttuessa, osa heistä, joka aikaisemmin olisi 
identifioitunut transvestiitiksi, löytävätkin itselleen ja 
kokemukselleen jonkin sopivamman nimen.

Dreamwear Club:issakin on monia, jotka ovat 
lähteneet mukaan tiittistatuksella, ja huomanneet 
että oma sukupuolikokemus onkin kokonaan naisen. 
Yhdistys on auttanut monia sellaisia transnaisia tu-
tustumaan naisellisuuden saloihin, jotka ovat kaivan-
neet tähän ulkopuolisen tukea, tai jotka eivätkä ole 
aiemmin päässeet syventymään aiheeseen. Tällaista 
opastusta ei ole juurikaan muiden transjärjestöjen toi-
minnassa. Vaikka opastus liittyy usein nimenomaan 
binääriin naiskuvaan, ei yhdistyksessä ylenkatsota 
henkilöitä, jotka eivät löydä tästä kuvasta itseään.

Työtä siis riittää vielä sekä vertaistuen että edun-
valvonnan parissa. Sukupuolivähemmistöillä on edel-
leen Suomessa erittäin vaikea tilanne: Transsukupuo-
listen ihmisten oikeutta elää sukupuolensa mukaisesti 
loukataan vakavasti sekä lainsäädännön että hoito-
käytäntöjen suhteen. On myös vielä pitkä matka sii-
hen, että ei-binääristen ihmisten olemassaolo tunnus-
tettaisiin lainsäädännössä. Dreamwear Club on ollut 
mukana tekemässä tärkeää työtä näiden epäkohtien 
poistamisen eteen. Tämän työn merkitys vain kasvaa, 
kun yhdistyksen jäsenten sukupuoli-identiteettien 
kirjosta tulee yhä moninaisempi. Yhdenvertaisuuden 
eteen tehty työ ei ole valmista, ja Dreamwear Club 
tulee aina taistelemaan vapauden, itseilmaisun, yhtei-
söllisyyden ja leikkimielisyyden puolesta.
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Lähdeluettelo
Historiikissa on alla mainittujen lähteiden lisäksi käy-
tetty lähteinä haastatteluita ja jäsenlehtien artikkelei-
ta.

Sukupuolen moninaisuudesta:

Seta: Sukupuolen moninaisuus 
https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninai-
suus/

70-luku: Dreamwear Club:in esihistoria:

Katariina Parhi (2017) Boyish Mannerisms and Wo-
manly Coquetry: Patients with the Diagnosis of Trans-
vestitismus in the Helsinki Psychiatric Clinic in Finland, 
1954–68

Matti Jämsä (43/1956) Matti Jämsä lähti missikisaan. 
Kuinka “Tuija Raunion” kävi? apu  
https://www.apu.fi/artikkelit/nain-tehtiin-miehes-
ta-nainen

FPES: Historia 
https://fpes.se/historia/

Kaisa Honkala (2010) “YK:n ihmisoikeudet vankiloi-
hin!” Marraskuun liikkeen suomalaisen kontrollipoli-
tiikan kritiikki 1967—1972. Helsingin yliopisto

Kati Mustola (2007) Suomalaisten lesbo- ja homoliik-
keiden historiaa. Teoksessa Mustola, Kati, and Johan-
na Pakkanen. Sateenkaari-Suomi : seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöjen historiaa

Hulivilipoika (5.6.2014) Homohistoriallinen Helsinki 
3: Käy tanssimaan (blogiteksti) 
http://hulivilipoika.blogspot.com/2014/06/homohis-
toriallinen-helsinki-3-kay.html

Ranneliike (24.4.1999) 96-lehti syntyi 40 vuotta 
sitten (blogiteksti) 
https://ranneliike.net/teemat/2023/96-lehti-syn-
tyi-40-vuotta-sitten 

Muu vaikutustyö: Tullaan tutuiksi

Seta (18.12.2020) Toimintakertomuksia: sateenkaari-
järjestöaktiivit 
https://seta.fi/2020/12/18/tkertomuksiatunnustukset/

Dreamwear Club nykyään

Helsinki Pride: Ylpeys muuttaa maailmaa -tunnustus-
palkinnot 2021 
https://pride.fi/pride-media/ylpeys-muuttaa-maail-
maa-tunnustuspalkinnot-2021/

https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/
https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/
https://www.apu.fi/artikkelit/nain-tehtiin-miehesta-nainen
https://www.apu.fi/artikkelit/nain-tehtiin-miehesta-nainen
https://fpes.se/historia/
http://hulivilipoika.blogspot.com/2014/06/homohistoriallinen-helsinki-3-kay.html
http://hulivilipoika.blogspot.com/2014/06/homohistoriallinen-helsinki-3-kay.html
https://ranneliike.net/teemat/2023/96-lehti-syntyi-40-vuotta-sitten
https://ranneliike.net/teemat/2023/96-lehti-syntyi-40-vuotta-sitten
https://seta.fi/2020/12/18/tkertomuksiatunnustukset/
https://pride.fi/pride-media/ylpeys-muuttaa-maailmaa-tunnustuspalkinnot-2021/
https://pride.fi/pride-media/ylpeys-muuttaa-maailmaa-tunnustuspalkinnot-2021/
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Dreamwear Club DwC ry on suomalainen transfeminiinien ihmisten 
ja heidän läheistensä järjestö, joka on toiminut kansallisesti suku-
puolivähemmistöjen oikeuksien puolesta 25 vuoden ajan. Järjestön 
historia on koottu tähän kirjaan merkkivuoden kunniaksi. Toimintaa 
valotetaan vaikuttamistyön lisäksi järjestön jäsenten näkökulmasta. 
Teoksen keskeisenä lähdemateriaalina ovat toimineet Dreamwear 
Clubin jäsenlehdet ja muut järjestön omat dokumentit, ja historia-
tietoa on kerätty myös henkilöhaastattelujen ja muualla mediassa 
olleista lähteistä. Historiikki kurkistaa myös Suomen transelämään 
ennen järjestön perustamista.

Dreamwear Club on kasvanut pienestä samanhenkisten ihmisten 
kerhosta merkittäväksi valtakunnalliseksi vaikuttajaksi. Historiikin 
tarkoituksena on antaa jäsenistölle mahdollisuus eläytyä vanhoihin 
aikoihin ja muistuttaa, miten asioista silloin ajateltiin. Toisaalta se 
antaa tapahtumista kuvan myös heille, jotka eivät ole tutustuneet 
Dreamwear Club:iin tai transvestiittien historiaan.
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