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Korona-ajan transihmisiin liittyvä politiikka tuntuu 
polkevan paikallaan: 16.3. oli määrä nimittää työryh-
mä valmistelemaan hallitusohjelman mukaista trans-
lakia, mutta mitään ei ole toistaiseksi tapahtunut. Se, 
että kansalaisaloite ylsi vaadittavaan 50 000 kanna-
tusallekirjoitukseen alle kahdessa vuorokaudessa 
kertoo, että Suomen kansalaiset ymmärtävät laajasti 
nykyisen translain vakavat puutteet ja ovat huolis-
saan hallitusohjelman mukaisen translakiuudistuk-
sen etenemisen kohtuuttomasta hitaudesta.

Myös Dreamwear Clubin toiminnassa raskas korona-
vuosi 2020 on saanut jatkoa toisella raskaalla vuo-
della 2021. Keväällä rajoitukset ovat tiukentuneet, 
kiitos aiempaa herkemmin tarttuvien virusmuun-
nosten ja suurpiirteisen rajoitusten noudattamisen. 
Dreamwear Club on noudattanut tiukkaa linjaa tie-
toisena jäsenistön korkean iän mukana kohonnees-
ta riskistä vakaviin sairastumisiin. Siksi järjestö ei ole 
järjestänyt tämän vuoden aikana henkilökohtaisia 
tapaamisia sisältäviä tapahtumia. Tämä on ollut ras-
kas päätös, koska se aiheuttaa mielipahaa niille, joille 
verkkotapaamiset eivät korvaa oikeita tapaamisia. 
Jäsenistö on ollut tässä suhteessa oma-aloitteinen, 
kun muutamia tapaamisia on järjestetty omalla vas-
tuulla. Tilaisuuksiin on osallistunut pieni joukko ystä-
vyksiä eri puolilta Suomea. Tämä on toiminut ainakin 
jonkinlaisena lääkkeenä tapaamisten puutteeseen. 

Vaikka rokotukset ovat alkaneet kevään aikana, ta-
paamisrajoitukset ovat oletettavasti vielä voimassa 

Puheenjohtajan palsta

Dreamwear 
Club ry:n 
exit-strategia

kevättapaamisen aikaan 21.–23.5.2021. Siksi peruu-
tamme edelleen kevättapaamisen ja pidämme sään-
tömääräisen kevätkokouksen virtuaalisena sovittuun 
aikaan. Verkkokokouksen suuri ongelma on, että se 
ei tavoita koko jäsenistöämme, josta osalla ei ole 
lainkaan tietokonetta käytössään. Tällä kertaa oma-
ehtoinen aktiivisuus tulee apuun: Jäsenistö järjestää 
omalla vastuulla toimivan tapaamisen, johon järjeste-
tään mahdollisuus verkkokokouksen seuraamiseen. 
Näin vailla verkkoyhteyttä olevatkin voivat osallistua 
kokoukseen tuon tapaamisen yhteydessä.

Tätä kirjoittaessa koronasyksy 2021 näyttäisi olevan 
kevättä valoisampi, kun rokotekattavuus saadaan 
nousemaan niin korkealle, että rajoituksia on mah-
dollista purkaa. Tämä mielessä olemme suunnittele-
massa vihdoin oikeaa syystapaamista. Tapaamisesta 
kaavaillaankin normaalia juhlavampaa, koska vietäm-
me Dreamwear Club DwC ry:n 25-vuotisjuhlavuotta. 
Juhlan kunniaksi olemme koostamassa myös yhdis-
tyksen historiikkia, joka julkaistaan suunnitelmien 
mukaan syksyn aikana. 

Anukatariina 

Tämän numeron avustajat:  
Lova Andersson, Hanna-Maria 
Huurinainen, Jean Lukkarinen, 
Sari Kristiina
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Tätä kirjoitellessani talvi on juuri väistymässä. Viimei-
set lumihiutaleet tanssivat ikkunan takaa, ja päivän-
valo, linnut ja kalenteri kertovat kukin tavallaan, että 
kevät on jo täällä.  

Kun syyskokouksessa, puhelimen kautta otetun hu-
teran etäyhteyden varassa ratin takana Helsingin 
kehätiellä, hyväksyin DwC:n hallituspaikan, mietin 
itsekseni, että mihin oli juuri tullut sitouduttua. Olen-
han ollut yhdistyksen jäsen vasta vuodesta 2018, 
ja ensimmäisen kerran 
tutustuin Lovan ominai-
suudessa DwC:n kah-
vi-illan vertaistukitoimin-
taan niinkin myöhään 
kuin 25.9.2018!  

Silti tuntuu, että olen ol-
lut jo kauemmin toimin-
nassa mukana, ei vähi-
ten DwC:n kotisivun ja 
silloisten keskusteluryh-
mien, kuten Puuteri.org 
kautta. Näiden palve-
lujen kautta olinkin itse 
saanut tukea DwC:ltä, 
kauan ennen kuin edes 
ymmärsin, että olin ver-
taistuen tarpeessa.  

Olen siis reilut kak-
si vuotta ollut mukana 
pääkaupunkiseudun toi-
minnassa, ja sen aikana 
pyrkinyt osallistumaan 
mahdollisimman mo-
neen kahvi-iltaan paikan 
päällä sekä Korona-ajan 
nettikeskusteluihin. Ko-
kematta on silti toistai-
seksi mm. teatteri-illat ja 
kevät- ja syystapaami-

Sihteerin esittely

set, joista nyt Korona-tauon aikana monet puhuvat 
haikein mielin ja lämmöllä. Toivon että pääsen pian 
osallistumaan ja miksei järjestämäänkin! 

Sinänsä yhdistystyöskentely ei ole aivoilleni uutta. 
Viidenkymmenenyhden eletyn vuoden aikana mies-
oletettu minäni on ollut monessa yhdistyksessä mu-
kana eri rooleissa, ja on yhä. Mutta tämä pesti on silti 
minulle uusi kokemus, monesta syystä.  

Eritysesti siksi, että tässä toimessa voin – elämäni 
ensimmäisen kerran – toimia oikeassa kokemassa-
ni sukupuolessa yhdessä muiden ihmisten kanssa. 
Tämä on hyvin voimaannuttavaa ja minulle henkilö-
kohtaisen ilon aihe.  

Toisekseen yhdistyksen edustamien ja edistämien 
asioiden intiimiys, henkilökohtaisuus ja herkkyys, ja 
toisaalta välillä jopa kansallispoliittinen ulottuvuus 
on minulle jokseenkin uutta ja tuntematonta aluetta. 
Lisäksi jäsenistön moniulotteisuus tuovat pöydälle 
monia uusia näkökulmia, joiden huomioon ottaminen 
kysyy kokemusta. Toivon että opin tunnistamaan, 
huomioimaan ja käsittelemään nämä seikat nopeasti!  

Yhdistyksen valtakunnallisuus tuo myös laajempaa 
vastuuta. Olen tähän asti toiminut pääosin yhdis-
tyksissä, joilla on vahva paikallinen läsnäolo ja yksi 
”pääkallopaikka” jossa voi kokoontua ja järjestää ta-
pahtumia. Toivon että Korona-rajoitukset poistuisivat 
mahdollisimman nopeasti, jotta pääsen tutustumaan 
yhdistyksen jäseniin ja toimintaan myös muualla kuin 
pääkaupunkiseudulla. 

Rooli DwC:n hallituksessa ei itsessään vaadi itsen-
sä julkisuuden valokeilaan asettamista. On silti aika-
moinen loikka hypätä omasta tutusta ja turvallises-
ta kaapista ansiokkaan yhdistyksen keulaan. Kuten 
moni ikäiseni kanssasisaristani, olen kulkenut pitkän 
matkan 70-luvun lapsena Elloksen ja Anttilan posti-
myyntikuvastojen naistenvaatesivujen ”viattomas-
ta” selailusta, varhaisaikuisuuden kynnyksellä oman 
sukupuoli-identiteetin pohtimiseen, asian syvälle 
pimentoon työntämiseen ruuhkavuosien ajaksi, ja 
lopuksi myöhäisheränneen transnaisen identitee-
tin ja itsensä hyväksymiseen. Kreikkalaisen filosofin 
Herakleitoksen sanoin, ”Mikä ihmisessä on, koituu 
hänen kohtalokseen”. Se seikka, että minut on nyt 
valittu DwC:n hallitukseen, olkoon yksi kohtaloni il-
mentymä. 

Tänä vuonna 2021 ovat trans-aiheet uuden valmis-

teilla olevan translain myötä otsikoissa. DwC toimii 
yhdessä muiden järjestöjen ja yhdistysten kanssa 
omien jäsentensä äänitorvena tässä muuttuvassa 
yhteiskunnassa, mutta edelleen yhdistyksen tär-
keimpinä tehtävinä on tarjota matalalla kynnyksellä 
vertaistukea kaikille heille, jotka ovat vasta tutustu-
massa trans-identiteettiinsä itsessään. Toisaalta 
tehtäviin kuuluu järjestää elämänmyönteistä vertais-
toimintaa hieman pidemmälle ehtineille jäsenilleen. 
Monille DwC on turvallinen ”koti”, jossa voi hetken 
rauhassa hengähtää, itseensä ja muihin samanhen-
kisiin samalla tutustuen. Näistä ja omista tärkeiksi 
kokemista asioista ja ideoista voi minun kanssani 
keskustella jommallakummalla kotimaisella kielellä 
tai englanniksikin. 

Sihteerin työssäni käytän mm. Microsoft Word - teks-
tinkäsittelyohjelmaa. On sinänsä surullista havaita, 
että ohjelman sanakirja ei tunnistanut sanaa ”tran-
snainen”. On myös kuvaavaa, että havaitsen tämän 
epäkohdan vasta nyt, sillä se merkitsee sitä, että en 
ole koskaan ennen kirjoittanut kyseistä sanaa tässä 
ohjelmassa ja tällä tietokoneella, vaikka kone on jo yli 
vuoden vanha. On nyt korkea aika lisätä tämä sana 
tekstinkäsittelynohjelman sanastoon! Lohduksi kel-
vatkoon, että ohjelma edottaa korvaavaksi sanaksi 
”teräsnainen”! 

Pysykää terveinä ja nauttikaa keväästä ja kesästä, 

xx, Lova 
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10 vuotta  
ihmeparan-
tumisesta

Mistä pitikään parantua?

Transvestisuus on kansainvälisen tautiluokituksen 
ICD 10 mukaisesti mielenterveyden häiriö, koodiltaan 
F64.1 (Transvestismi, kaksoisroolinen, Dual-role tran-
svestism). Määritelmän mukaan transvestiitit ovat siis 
sairaita ja häiriintyneitä. Yleensä häiriö pitäisi paran-
taa – tässä tapauksessa tautiluokituksen perusteella 
psykiatrian keinoin. Nimike tautiluokituksessa vahvis-
taa transvestiittien kokemaa stigmaa. Asiaa pahen-
taa se, että ”miestä mekossa” pidetään perinteisesti 
naurettavana, nolona, häpeällisenä ja alentavana.

Vanhempi transvestiittipolvi, joka havahtui omaan 
identiteettiinsä ennen Internetiä, koki monesti ole-
vansa ”ainoa hullu tässä maailmassa”. Tätä asiaa on 
lievittänyt ilmiön näkyminen mediassa ja toisaalta 
erimuotoinen vertaistukitoiminta, jossa vahvistuu ko-
kemus siitä, että meitä on monia ja ihan täysijärkisen 
oloisia ihmisiä, mikä on vähentänyt sairaudentunnetta 

Teksti Anukatariina Saloheimo

romahdusmaisesti. Osalle heistä, jotka on kasvatettu 
perinteisen miehen malliin, on ollut vielä nykyäänkin 
vaikeuksia hyväksyä tämä ominaisuus itsessään.

Transvestiitti diagnoosina on hyvin erikoinen lääke-
tieteen kannalta:

 ■ Siihen ei ole olemassa käypää hoitoa

 ■ Paranemisesta ei ole toivoakaan

 ■ Potilaat kokevat vain harvoin tarvitsevansa 
lääkärin apua

 ■ Edellisistä syistä potilaita ei ilmaannu 
lääkärin vastaanotoille toiveenaan taudista 
paraneminen.

Havahtumisesta vaikuttamiseen

Pöyhiessäni Dreamwear Clubin lehtiä järjestön alku-
vuosilta 1990-2000-luvulta silmään pisti tarve oman 
identiteetin vahvistamiseen vastapainona tautistig-
man aiheuttamalle ahdistukselle. Ajatus transves-
tisuuden poistamisesta tautiluokituksesta esiintyi 
siellä ensimmäistä kertaa vuonna 2007. Tuolloin osa 
jäsenistöstä oli asiaan herännyt ja lähestyi hallitus-
ta. Näkökulma oli monelle outo ja pohdittiin kovasti, 
mitä se sitten olisi: Poikkeama, anomalia…. Toisaalta 
etsittiin asialle selitystä luonnosta, jossa urokset ko-
reilevat usein värittömien naaraiden suosiosta kilpail-
lessaan. Yleinen vitsi tuohon aikaan oli, että voisihan 
sitä näin vakavan sairauden vuoksi saada kelakor-
vauksen ainakin yhdestä mekosta vuodessa.

Vuonna 2010 Dreamwear Club ja Seta tekivät aloit-
teen tautiluokituksen uudistamisesta ja se lähetet-
tiin THL:n pääjohtajalle. Järjestöt edistivät tavoitet-
ta yhteistyössä mm. Suomen Seksologisen Seuran 
ja Sexpo-säätiön kanssa, joilla oli vastaavanlainen 
agenda fetisismin poistamiseksi tautiluokituksesta. 
Uudistamista ehdotettiin, jotta sairausluokitus kun-
nioittaisi ihmisoikeuksia ja vastaisi uusinta tutkimus-
tietoa.

Dreamwear Club harrasti myös ahkeraa lobbausta 
asian puolesta. Useiden yritysten jälkeen järjestön 
onnistui saada tasa-arvoministeri Stefan Wallin vie-
raakseen valtakunnalliseen kevättapaamiseensa 21. 

toukokuuta 2010. Tuolta vuodelta peräisin oleva jär-
jestölehti kertoo tapahtumasta seuraavasti:

”DWC:n Hauhon kevättapaamiseen onnistuttiin 
viidennellä yrittämällä saamaan vieraaksi ta-
sa-arvoministeri Stefan Wallin. Tällä kertaa ei 
ollut esteenä minkäänlaisia vaaleja, eikä akil-
lesjänteitäkään ollut enempää katkeamaan. Oli 
oikeastaan onni, että näin kävi, koska tasa-ar-
volakiin sorvataan parhaillaan muutosta, joka 
täsmentää transihmisten asemaa.  
 
Vaaleanpuna-sini-valkoraitaiseen solmioon (sekä 
harmaaseen pukuun) pukeutunut ministeri saa-
pui lähes ajallaan kello kolmelta helteisenä per-
jantai-iltapäivänä kuljettajan ajamalla virka-autol-
la. 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.  
 
Ministeri toivoo yhteiskunnan kehittyvän suvait-
sevaisempaan suuntaan ja syrjinnän vähenevän 
myös sitä kautta.  
 
Transvestisuuden poistamisen tautiluokituksesta 
tullessa puheeksi Stefan Wallin ihmetteli aidosti, 
onko se todella edelleen luokiteltu sairaudeksi.  
Hän lupasi allekirjoittaa tautiluokituksen pois-
tamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen 
lähetettävän adressin vaikka heti. Paperi ei 
vain ollut vielä valmiina. Vierailuun puheineen ja 
kakkukahveineen varattu tunti vierähti muuta-

man minuutin yliajalle 
ja vielä vähän lisää 
soviteltaessa kiitos-
lahjaksi saatua ome-
napuuta virka-autoon. 
Perjantai-iltapäivä kun 
oli, ministerilläkin alkoi 
viikonloppu, ja hän 
ilmoitti istuttavansa 
puun mökkipihalleen 
vielä samana iltana.”  
 
(Lähde: 
Dreamwearclub 
2/2010, kirjoittaja 
Minna-Maaria Antikai-
nen-Lax)
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Ihmeparantumisen iloa

Liekö jälleen tarkoituksellista ajastusta vai ei, mut-
ta päivää ennen vuoden 2011 kevättapaamistamme 
saimme ilouutisen: THL:n pääjohtaja oli päätök-
sellään ohjeistanut transvestismin poistamisesta 
kansallisesta tautiluokituksesta. Seuraavassa tiivis-
tetty lainaus päätöksen julkaisseesta tiedotteesta 
12.5.2011:

ICD-10-tautiluokitusta päivitetään - sadomaso-
kismi poistuu listalta  
 
THL:lle on esitetty seksuaaliseen suuntautu-
miseen liittyvien Suomessa käytettävien ICD-
10-luokkien muutoksia. Selvitettyään kyseisten 
luokkien käyttöä terveydenhuollon hoitoilmoi-
tuksissa, niiden lääketieteellisiä perusteita, 
asiantuntijoiden käsityksiä luokituksen oikeelli-
suudesta ja tarpeellisuudesta sekä pohjoismai-
sia käytäntöjä, THL on pääjohtajan tekemällä 
päätöksellä päätynyt poistamaan suomalaisesta 
ICD-10-tautiluokituksesta seuraavat luokat: 
  
F64.1 Transvestismi, kaksoisroolinen  
F65.0 Esinekohtainen seksuaalihäiriö  
F65.1 Transvestiittinen fetisismi  
F65.6 Sadomasokismi  
F65.6 Monimuotoiset sukupuoliset kohdehäiriöt  
 
Päätöksen perusteet:  
 
Poistettujen luokkien lääketieteelliset kriteerit 
eivät ole selvät.  
 
Luokkien käyttö hoitoilmoituksissa on vähäistä, 
eikä niiden poistaminen aiheuta merkittävää 
haittaa terveyspalveluiden hoidon tilastoinnille. 
  
Luokkien käyttö saattaa aiheuttaa haittaa 
henkilöille, joiden terveyspalveluiden käytön syy 
luokiteltaisiin niiden mukaisesti.

Päivitetty luokitus vahvistettiin tammikuun alussa 
2012. Lopullisesti päätös ilmenee käytännön toimin-
nassa vuoden 2012 alkupuolella julkaistussa Psyki-
atrian luokituskäsikirjassa, josta poistetut tautiluoki-
tukset puuttuvat.

Järjestöjen ja asiantuntijoiden 
yhteistyötä ja kauaskatseista visiointia 
depatologisoinnin ja ihmisoikeuksien 
puolesta

Setan tuolloinen pääsihteeri Tanja Lehtoranta muis-
telee tapahtumia, joita hän pitää alkusysäyksenä 

muullekin transihmisten hoitokäytäntöjen parannuk-
siin tähtäävälle kampanjoinnille:

”Muutoksen taustalla oli Dreamwear Clubin 
aloitteesta alkanut työ. Seta toimi kokoavana ja 
koordinoivana tahona. Transtukipisteen johtava 
sosiaalityöntekijä Maarit Huuska toimi koordi-
naattorina yhteistyöhankkeessa. 
 
Seta oli yhteydessä THL:ään. Transtukipisteen 
johdolla Seta yhteistyökumppaneineen laati 
laajan kirjelmän, jonka allekirjoitti 9 järjestöä 
ja 20 sosiaali- tai terveysalan tai seksologian 
kliinikkoa, tutkijaa ja aktivistia. Siinä ehdotettiin 
maakohtaisia poikkeuksia Suomessa käytössä 
olevaan kansainväliseen ICD-tautiluokitukseen. 
Kirjelmässä ehdotettiin, että transvestisuus pois-
tetaan Suomessa sairausluokituksesta koko-
naan. Lisäksi esitettiin, että ns. transdiagnoosit 
kuten transsukupuolisuus siirretään pois luokas-
ta ”mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt” 
omaksi ryhmäkseen. Kirjelmään oli laadittu 
sekä yleisperusteluja että diagnoosikohtaiset 
tieteelliset perustelut ja lääketieteelliset liitteet. 
Uudistuksia perusteltiin stigman lieventämiselle, 
ryhmien terveyden edistämisellä, diagnoosien 
epätieteellisyydellä ja ihmisoikeuksien vastaisuu-
della.  
 
Esimerkkiä otettiin myös muista Pohjoismaista, 
joissa oli tehty vastaavanlaisia uudistuksia.  
 
Ajattelen, että ilman Dreamwear Clubin ja Setan 
Transtukipisteen aloitteellisuutta sekä Trans-
tukipisteen tekemää valmistelutyötä ja yhteis-
työverkoston rakentamista transvestisuutta ei 
olisi lähdetty Suomessa poistamaan sairasluoki-
tuksesta eikä uudistamaan muitakaan F 64-65 
ryhmän diagnooseja. Vaikuttamistyö vaati laajan 
tutkimuskatsauksen tekoa ja samalla tuotettiin 
uutta tietoa transvestisuudesta.  
 
Tämä oli hieno saavutus sekä yhteistyön ja ih-
misoikeuksien voitto.”

Tulevaisuuden näköaloja: Loputkin 
häiriöt pois häiritsemästä!

Tuosta ajasta on siis nyt kymmenen vuotta. Sinä ai-
kana lääketiede on yhä laajemmin ymmärretty, että 
transkokemukset eivät sellaisenaan kuulu lääketie-
teen alaan, vaan ovat osa ihmisen monimuotoisuutta. 
Samaan tapaan aikanaan vasenkätisyyttä pidettiin 
häiriönä, joka piti korjata. Toivottavasti voimme pian-
kin muistella transkokemusten patologisointia yhtä 
järkevänä puuhana.

Vaikka transkokemuksiin liittyviä tiloja ei ole vuosiin 
hoidettu ”häiriötä” pois terapoimalla, Suomessa viral-
lisesti voimassa olevat tautiluokat kertovat suurelle 
yleisölle edelleen kyseessä olevan häiriö. Tämä stig-
ma on merkittävä vähemmistöstressiä lisäävä tekijä, 
joka antaa pontta transvastaisille tahoille, jotka pu-
huvat sosiaalisessa mediassa jatkuvasti ja tarkoi-
tuksellisesti trans- ja muunsukupuolisuudesta mie-
lenterveyden häiriönä. Tästä leimailusta ovat myös 
transvestiitit saaneet osansa, vaikka meillä onkin toki 
ollut siihen napakka vasta-argumentti vuodesta 2011.

Stigma mielenterveyden häiriöinä ovat yksi syy mo-
nien joukossa, joka painottaa uuteen tautiluokituk-
seen siirtymisen tärkeyttä: Siinä transkokemukset 
eivät enää ole mielenterveyden häiriöitä. Myös uu-
simmat hoitosuositukset painottavat ristiriidan hoi-
toa potilaan tarpeen, ei ulkoisen normin mukaisesti. 
Esimerkiksi transnaista ei siis hoidettaisi siksi, että 
hän on transnainen, vaan siksi, että ristiriita ympäris-
tön tai kehokokemuksen kanssa voi aiheuttaa tarpei-
ta hoidolle. Osa trans- ja muunsukupuolisista taas ei 
kaipaa minkäänlaisia kehoon liittyviä hoitoja, jolloin 
paras hoito heille on tukea elämää omana itsenään.

Tätä kehitystä tukisi se, että Suomen lainsäädännös-
ta saataisiin vihdoin poistettua myös lisääntymisky-
vyttömyysvaatimus juridisen sukupuolen vahvistami-
sen ehtona, jolloin turha kiire hoitoihin hakeutumiseen 
vähenisi. Tässä asiassa on hyvä ymmärtää, että 
vaikka on olemassa sukupuoli-identiteettiin liittyviä 

Kuva: Kim Summers

käsitteitä, kuten transvestiitti ja transsukupuolinen, 
ihmiset eivät aina mahdu näiden määritelmien rajoi-
hin. Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolen juridinen 
vahvistaminen auttaisi niitäkin transvestiitiksi itsensä 
luokittelevia, jotka käytännössä elävät ”sen toisen” 
sukupuolen sosiaalista elämää. Vuonna 2019 voi-
maan tullut nimilaki kaikessa ristiriitaisuudessaankin 
on ollut tätä suuntausta vahvistava salliessaan tran-
svestiitille miehen, naisen tai jopa molempien yhdis-
telmän etunimeksi.

Uudistuva tautiluokitus tukee myös muiden kuin mie-
heksi tai naiseksi selkeästi itsensä kokevien trans-
ihmisten elämänlaatua, koska heidän kokemansa 
kehoristiriitaan liittyvät hoidot ovat siinä lähtökohtai-
sesti samalla viivalla binääristen transihmisten hoito-
jen kanssa. Juuri nyt tilanne on erittäin huolestutta-
va Palveluvalikoimaneuvoston laadittua suositukset, 
joissa suhtaudutaan hyvin skeptisesti muunsuku-
puolisten hoitoihin ylipäätään. Sukupuoliristiriitaan 
taas ei ole vastaavaa apua, koska transnaisten ja –
miesten tilannetta parantavaa juridisen sukupuolen 
vahvistamista ei ole muunsukupuolisten kohdallaan 
mahdollista tehdä. Niinpä ei auta kuin keskittyä pois-
tamaan tämä häiriö vaatimalla kolmannen sukupuo-
len määrittelyä seuraavana etappina transihmisten 
oikeuksien saavuttamiseen liittyvässä taistelussa. 
Toinen lähestymissuunta tässä toki on koko juridisen 
sukupuolen käsitteen hävittäminen tarpeettomana. 
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Teksti Sari Kristiina 

Cd-tyttöjen  
kuukautisrientoja

KinkyBoots Tampereen Työväen 
Teatterissa

Turun teatteriviikonloppuna päätimme ystäväni Ta-
ruNinan kanssa, että syksyllä menemme Tampereen 
työväen teatteriin katsomaan KinkyBootsia. Ajatte-
limme, että siitä saataisiin kiva tyttöjen viikonloppu 
syksyn pimeyden piristeeksi. Tuolloin emme vielä 
tienneet, että pandemia pilaisi monia vuoden tapah-
tumia. Kesän jälkeen mukaan oli ilmoittautunut Lap-
peenrannan Mimmi, ei muita. Odottelimme syyskuun 
ja lokakuun. Lopulta teatterimatka oli käsillä marras-
kuun enisimmäisenä viikonloppuna. Niinpä päätimme 
kolmen tytön porukassa nauttia teatterista ja Tampe-
reen tarjonnasta, koska muita ei sitten tullut mukaan. 

Teatterissa istuimme joka toisessa tuolissa. Väliai-
katarjoilu sujui tyttöjen tapaan kuohuviinin ja Kinky-
Boots -aiheisen leivoksen kanssa. Esitys sinänsä oli 
meidän teemaan oikein sopiva. Yleisö oli lopussa ai-
van innoissaan ja taputti seisaaltaan. Ainoa asia mikä 
juonessa häiritsi oli kommentti, jossa transvestiitte-
ja pidettiin kehnosti pukeutuvina ja äijän näköisinä - 
mekko päällä ja Dragartisteja sen sijaan upeasti pu-
keutuvina. Muuten esitys kyllä toi esille meidän asiaa 
myönteisellä tavalla. Erityisesti kohta, jossa tehtaan 
omistaja ja Lola avautuivat isäsuhteestaan. Yleisössä 
oli aistittavissa syvä tunnelma, kun he sanoivat ettei-
vät kelvanneet isälleen. Sitä asiaa olen itsekin työs-
tänyt. 

Kaiken kaikkiaan oli kiva viikonloppu. Hotellin ravinto-
lan tädit olivat aivan innoissaan meistä. Ja muissakin 
paikoissa olemme saaneet erinomaista palvelua. 

Juhlapukuilta 

TaruNina ehdotti, että iltapukuilta voisi olla kiva. Meil-
lä kaikillahan on tarve näyttää kauniilta ja useimmilla 
on iltapuku, joka on jäänyt aika vähälle käytölle. 

Siispä otin yhteyttä Alvettulan kurssikeskuksen isän-
tänä toimineeseen Kariin. Hän ehdotti juhlapaikaksi 
Oriveden entistä hotellia ja sen alakerrassa toimivaa 
Cantina Fiestaa. 

Aloitimme järjestelyt ja saimme sovittua sekä juhla-
menuun että iltaohjelman. Majoitus oli patjamajoitus 
hotellihuoneissa omilla lakanoilla, mutta se ei maksa-
nut mitään. Siten kuluksi tuli vain ruoka- ja juomakus-
tannukset. 

Osallistujamäärä vaihteli matkan varrella ja lopulta 8 
tyttöä tuli mukaan juhlaan. Toinen toistaan upeampia 
pukuja olimme tuoneet mukaan. Oli aivan superihana 
laittaa pitkä iltapuku ja upea meikki koruineen. Har-
vemmin kun siihen on mahdollisuutta niin nautimme 
siitä aivan kybällä. 

Illallinen sujui kivasti pitkän kaavan mukaan ja pitihän 
se tyttölonkero ahtojäillä myös nauttia illan aikana. 
Ruoka oli tosi hyvää ja lopulta jatkoimme iltaa vielä 
alakerrassa Cantina Fiestan puolella. Ikävä kyllä ra-
joitukset aiheuttivat sen, että tarjoilu loppui harmit-
tavan aikaisin. 

20-luvun bileet 

Näitäkin bileitä varjosti pandemian pelko. Jälleen 
kiinnostusta oli paljon, mutta lopulta 7 tyttöä tuli per-
jantaina ja sitten lauantaina kaksi Turun likkaa. Siispä 
yhteensä 9 siskoa nautti kivasta 20-luvun tunnel-
masta. 

Tällä kertaa meillä oli tosi siistit ja kivat huoneet Ori-
veden opiston tiloissa. Ja hotellinjohtaja - Sari hän-
kin - otti meidät hyvin vastaan. Hotellihuoneet olivat 
edulliset, hinta sisälsi yöpymisen. Aamiainen oli sitten 
tarjolla Cantina Fiestassa. Tosin Sari-kaimani tarjosi 
meille saunavuoron veloituksetta (Norm 150,-).

Iltaohjelmassa oli murhamysteerin selvittäminen ”nei-
ti Marplen -tapaan”. Illallisen jälkeen Simodeus lauloi 
20- luvun biisejä. Loppuillasta sitten myös toivebii-
sejä. Erityisen upea oli hänen laulamanaan ”Time to 
say goodbye”. Oopperatason äänellä esitys sai ihon 
kananlihalle. FANTASTINEN oli. 

Erityisen ilahtunut olin, kun legendaarinen ystäväm-
me BB oli mukana shakkilautoineen. Niille, jotka hän-
tä eivät olleet tavanneet, oli varmaan elämys kuulla 
millaista alkuaikoina oli cdtyttöjen elämä. Silloin yh-
teiskunta oli varsin jäykkä ja suvaitsematon. Ja meil-
tä vaadittiin varsin paljon luovuutta ja kekseliäisyyttä 
itsemme toteuttamiseen. 

Illanvietto sujui mukavalla menolla ja yhdessä olemi-
sen tärkeys näkyi selvästi. Siitä innostuneena lähdet-
tiin ideoimaan seuraavaa tapahtumaa. Toukokuu va-
littiin sopivaksi ajankohdaksi ja siinä huomioitiin myös 
yhdistyksemme kevätpäivät. Ajankohta on siis 21.-
23.5.2021. Lopulta teemaksi muotoutui 50-luku. Sen 
vuosikymmenen pukumuotia löytyykin aika kivasti. Ja 
toivottavasti saammekin alan puotipuksut mekkoi-
neen yms. rekvisiittoineen tapahtumaan mukaan. 
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Teksti Hanna-Maria Huurinainen

AISTIKKAAT–  
SENSUOUS  
yhteisötaideprojekti

Aistikkaat –ryhmä 
harjoituksissa Shangi-La 
Studiolla Helsingissä. Asut 
vaihtelivat harkkojen välillä 
ja ryhmä nautti yhteisestä 
hassuttelusta täysin 
rinnoin.  
Kuva: Vilma Rimpelä. 
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Elämä transihmisenä ja muun sukupuolisena ei aina ole helppoa. Elämääni liittyy 
salailua, joskus kiusallisia tilanteita, syrjintää, väheksyntääkin. Mutta lopulta kaikki 
se, missä olen saanut olla mukana tasavertaisena sukupuolivähemmistön edus-
tajana, kanssaihmisten hyväksymänä, on tuonut myös aivan valtavasti iloa. Ilman 
näitä ihania kokemuksia vuosien varrelta, minulla vaan olisi niin paljon vähemmän. 
Oikeasti, en antaisi näitä muistoja pois mistään hinnasta, en tosiaankaan. 

On ollut ihanaa kokea tuota yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja riemua ihan vaan 
naisten kesken, naisten omissa harrastuksissa, olla yhtä sen sukupuolen kans-
sa, johon tuntee oikeasti kuuluvan. Millaista elämä olisikaan ollut ilman näitä iha-
nia kokemuksia ja erilaisia naisten ryhmiä, joihin naiset ovat hyväksyneet minut 
mukaan yhtenä ryhmän tasavertaisena jäsenenä. Tällaisia kokemuksia minulla 
ei olisi, jos en olisi transihminen, jos minussa ei olisi geeneihin kirjoitettuna niin 
voimakkaasti nuo kaksi sukupuolta, nainen ja mies. Nimenomaan tässä järjestyk-
sessä, ensin nainen. 

Tässä artikkelissa kerron teille, rakkaat lukijat, Aistikkaat –yhteisötaideprojektis-
ta. Tämäkin projekti oli seurausta jostain muusta, joka oli tapahtunut jo vuosia 
aiemmin. Tämä jokin oli burleskitanssi, joka on ollut osa elämääni jo ainakin viisi 
vuotta ennen näitä tapahtumia.  

Projektissa meitä oli mukana kymmenisen naista, pääasiassa pääkaupunkiseu-
dulta ja muutama Turun seudulta. Projektin taiteellinen johtaja oli Jaana Pirska-
nen, vanha tanssikaverini jo vuosien takaa. Se meidän yhteinen tanssiharrastus 
oli burleskitanssi, kuinkas muutenkaan. Olipa mukana myös toinen tanssikaverini, 
Maricca. Piirit on pienet, sanotaan, vaikka kaupunki on iso. Ja samanhenkiset 
ihmiset näyttävät viihtyvän toistensa seurassa, liikkuvat samoissa ympyröissä, 
kuinkas muutenkaan. Muita ryhmän naisia en entuudestaan tuntenut. Osa har-
rasti teatteria, osa oli tanssinut jossain, mutta projektin edetessä meistä tuli hyvin 
kiinteä ja lämminhenkinen ryhmä. 

Aistikkuudella ei ole yläikärajaa!  

Aistikkaat oli siis taideprojekti, jossa ryhmä yli 60-vuotiaita naisia lähti tutkimaan 
omaa kehollisuuttaan ja seksuaalisuuttaan burleskin, dragin ja improvisaation 
keinoin. Ryhmä osallistui Jaana Pirskasen ohjaamiin työpajoihin, jotka pidettiin 
loka-marraskuussa 2018 Shangri-La tanssistudiolla Helsingissä. Samanlainen 
ryhmä perustettiin hieman myöhemmin myös Lontooseen, brittinaisten voimin.  

Näissä molemmissa työpajoissa tehtyjen ”löytöretkien” tuloksena projektin osal-
listujat rakensivat oman itsensä näköiset aistikkaat hahmonsa. Kaikki Aistikkaat 
haastateltiin ja ikuistettiin valokuviin sekä videoihin työpajojen päätteeksi. Kuvaa-
jana toimi Vilma Rimpelä. 

Burleski ja drag tarjoavat luovan keinon ihmisyyden kaikkein herkimpien ja intii-
mimpien ulottuvuuksien käsittelyyn. Teatraalisuus ja huumori tuovat työskente-
lyyn ja kuviin useita eri merkityskerroksia.  

Osallistujien haastattelut syvensivät teemaa ja nostivat esille myös tummia sävy-
jä aiheesta. Merkityksellistä projektissa oli, että osallistujat saivat itse määritellä 
mitä aistikkuus, seksuaalisuus ja sukupuoli heille merkitsevät.  

Videoista ja valokuvista koostettiin näyttelykokonaisuus, joka oli esillä kesällä 
2019 Galleria Uusikuvassa Kotkassa, Copeland Gallery:ssa Lontoossa ja syksyllä 
2019 Stoan galleriassa Helsingissä. Ryhmällä on myös omat Facebook–sivut alla 
olevan linkin takana; 

https://www.facebook.com/aistikkaat/ 

Jaana Pirskasen vetämissä työpajoissa Helsingissä ja Lontoossa syntyi 12 hur-
maavaa aistikasta hahmoa ja näiden omaa esitystä, jotka kuvattiin erilaisissa 
osallistujien toivomissa julkisissa paikoissa ja sisätiloissa. 

Oma hahmoni oli ehkä projektin ”työläin”. Halusin, että kehostani rakennetaan 
mahdollisimman kaunis, naisellinen ja aistikaskin. Olen aina salaa ihaillut varta-
lomaalausta, siinä on jotain niin sensuellia ja intiimiä. Kun sitten suunnittelimme 
yhdessä hahmojamme, heitin ilmaan ajatuksen vartalomaalauksesta, Ihan vaan 
ajatuksen, en tosiaankaan uskonut, että jotain tällaista voitaisiin oikeasti toteut-
taa. Ja niin vain kävi, että joku tunsi jonkun Minjan, joka kuulemma osasi. Ja joka 
oli kiinnostunut.  

Hahmon toteutuksesta vastasi lahtelainen Minja Konttori. Hän oli vartalomaala-
uksen Suomen mestari, ja nyt hän maalasi minua. Ei voi olla totta! Itse ”teos” to-
teutettiin 8 –tuntisen työpäivän aikana Lahden Muotoiluinstituutin valokuvastudi-

Vartalomaalaus valmistui 
pitkän, vaan niin ihanan 
päivän päätteeksi 
hämyisessä studiossa 
Lahdessa.  
Kuva: Vilma Rimpelä. 

Työpäivät salilla olivat pitkiä 
ja kai raskaitakin, vaan niin 
hauskoja että väsymään ei 
kukaan joutanut.  
Kuva: Marleena Haapaniemi 

https://www.facebook.com/aistikkaat/
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olla. En jostain syystä kokenut tuota pitkää päivää mitenkään raskaaksi. Tunne oli 
enemmänkin hyvin rauhoittava ja terapeuttinenkin, se tunne, miten sivellin liikkui 
ihollani ja piirsi erilaisia kauniita kukkia ja perhosia. Niin, burleskihahmoni nimi oli 
Lady Butterfly, siitä nuo perhoset. 

Vilma Rimpelän toimesta teoksen synty kuvattiin hetki hetkeltä ja yksittäisistä ku-
vista koostettiin eräänlainen ”kuvakollaasi”, joka sitten esitettiin näyttelyissä noin 
10 minuutin videoteoksena. Myöhemmin Vilma valmistui valokuvaajaksi ja hän teki 
Aistikkaat –projektista myös lopputyönsä Lahden Taideinstituuttiin. 

Projekti oli kaikin puolin ikimuistoinen kokemus minulle ja kaikille osanottajille. 
Olisimme halunneet niin jatkaa yhdessä vaikkapa yhteisenä burkeskitanssin ryh-
mänä, vaan tiemme veivät lopulta erilleen. Yhteyksiä pidämme ja kuulumisia vaih-
damme facebookin kautta. Oli kuitenkin nuo kolme näyttelyä, enemmänkin olisi 
voinut olla, ja muutama radioesiintyminen, joissa en ollut mukana. 

Kirjoittaessani tätä juttua vuosi sitten oli jo tiedossa, että jotain saattaisi vielä olla 
tulossa projektin tiimoilta. Se jokin toteutui nyt tänä keväänä, kun YLE julkaisi 

projektista Helena Itkosen oh-
jaaman radiodokumentin, jos-
sa myös allekirjoittanut pääsi 
ääneen. Dokumentti on vielä 
vuoden loppuun asti kuunnel-
tavissa YLE Areenassa, jossa 
dokumenttia luonnehditaan 
seuraavasti; ”Aistikkaat -do-
kumentti kuvaa eri elämän-
tilanteissa olevia 60+ naisia, 
jotka rohkaistuivat viikon kurs-
seille etsimään naiseuttaan ja 
seksuaalisuuttaan. Tuloksena 
oli riemukkaat, hävyttömät, 
upeat burleskiesitykset ja va-
lokuvat naisista rohkean ja 
uudenlaisen vanhuuden kyn-
nyksellä. 

Niin, ja Aistikkaiden omassa 
FB -ryhmässä on nyt nous-
sut esille ajatus, että jos vielä 
syksyllä, kun korona hellittää, 
kokoonnuttaisiin yhteisten 
tanssiharkkojen tiimoilta ja 
perustettaisiin burleskiryhmä 
ja alettaisiin keikkailla. Aina 
kannattaa unelmoida vaan 

Näyttelyn avajaisia 
vietettiin Kotkassa, 
galleria Uusikuvassa. 
Itse kaupunginjohtaja 
piti tilaisuudessa 
avajaispuheen ja vieraita 
oli runsaasti paikalla. 
Valokuvamallit kukitettiin 
jokainen erikseen.  
Kuva: Vilma Rimpelä 

joskus unelmilla on taipumus toteutua. 

Taideprojektin vetäjät, kolme upeaa naista 

Aistikkaiden taiteellinen johtaja Jaana Pirskanen tunnetaan burleski- ja drag-
hahmoistaan. Näillä Jaanan hahmoilla on niin monta nimeä, ainakin Rhea Gone, 
Theodora Rex ja Magnus Love. Jaana on filosofian ja psykologian maisteri ja 
tanssitaiteen kandidaatti. Lisäksi hän on ollut tohtorikoulutettavana sukupuolen-
tutkimuksen oppiaineessa. Hän on jo yli 15 vuoden ajan käsitellyt töissään kau-
neusihanteita, sukupuolittuneita normeja sekä monimuotoista seksuaalisuutta ja 
sukupuolisuutta performanssin, videon, burleskin ja dragtaiteen keinoin. Taiteen 
tekemisen lisäksi Jaana on työskennellyt työterveyspsykologina ja nyt hanke-
koordinaattorina Seta ry:ssä. https://jaanapirskanen.com/ 

Vilma Rimpelä on tamperelainen valokuvaaja ja videontekijä, jonka töissä näkyy 
kiinnostus ihmisiin, ilmiöihin ja alakulttuureihin. Parhaillaan hän tekee dokument-
tielokuvaa Suomen underground drag-skenestä. Dragissa häntä kiinnostaa vah-
van estetiikan lisäksi sen väkevyys ilmaisukeinona, terapeuttiset vaikutukset niin 
esiintyjässä kuin katsojassakin, sekä henkilökohtaiset tarinat drag-hahmojen ta-
kana. http://www.vilmarimpela.com/ 

Hankkeen tuottaja Marleena Haapaniemi on työskennellyt yli kymmenen vuoden 
ajan erilaisten tapahtuma ja kulttuurituotantojen parissa mm. erilaisten tanssin 
taiteen perusopetuksessa ja nykytanssituotannoissa. Viimeisen kahden vuoden 
aikana hän on työskennellyt freelancerina useammassa konsertti- ja tv-tuotan-
nossa. Aistikkaat- ikääntyminen ja seksuaalisuus -monitaideprojekti oli myös 
elimellinen osa Marleenan opinnäytetyötä Humanistisen ammattikorkeakoulu 
Kulttuurituotannon koulutusohjelmaan. https://www.theseus.fi/bitstream/hand-
le/10024/263872/Haapaniemi_Marleena.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Syyskuussa näyttely 
jatkoi Helsinkiin, galleria 
Stoaan. Kuvassa lähes 
koko Suomen pään 
projektiryhmä koolla 
näyttelyn avajaisissa.  
Kuva: Anukatariina Solonen 

https://jaanapirskanen.com/
http://www.vilmarimpela.com/ 
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/263872/Haapaniemi_Marleena.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/263872/Haapaniemi_Marleena.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Vanhoja lehtiä ja uusia tut-
tavuuksia – Dreamwear 
Clubin historiaa tutkimassa  
Teksti Jean Lukkarinen

Tavallinen työpäiväni pro gradu -tutkielman parissa 
alkaa vanhojen Dreamwear-lehtien selaamisella ja 
muistiinpanojen tekemisellä. Muistiinpanot kirjoi-
tettuani uppoudun kuuntelemaan Dreamwear Clu-
bin jäsenten haastatteluja ja heidän muistelmiaan 
omasta elämästään. Nauhalta kuuluvat kokemukset 
ovat minulle samaistuttavia, vaikka olemme eläneet 
haastateltavien kanssa hyvin erilaisilla vuosikymme-
nillä. Nauhoja kuunnellessani mieleeni palaa erään 
tuttavani minulle esittämä kysymys: Miksi valitsit juuri 
Dreamwear Clubin tutkimuksesi kohteeksi?   

Olen kulttuurihistorian maisteriopiskelija Turun yli-
opistosta ja tarkastelen pro gradu -tutkielmassani 
Dreamwear Clubin ja sen jäsenten historiaa Suo-
messa vuosina 1990–2011. Tutkielman aikarajauksen 
takarajana toimii transvestisuuden poisto tautiluoki-
tuksesta. Työni tarkoituksena on selvittää, millaisia 
kokemuksia yhdistyksen jäsenillä oli toiminnasta 
sekä vaikuttamisesta erilaisissa yksityisissä ja jul-
kisissa tiloissa. Tiloilla tarkoitetaan tutkielmassani 

niin fyysisiä kuin aineettomiakin tiloja, joten käsit-
telyyni ovat päätyneet muun muassa internetissä, 
kaupoissa sekä kaapissa olon kokemusten vaikutus 
sukupuolivähemmistöjen arkielämään sekä aktivis-
miin. Pääaineistonani toimivat vuosien 1994–2011 
Dreamwear-lehdet sekä DwC:n toimijoiden haastat-
telut, joita toteutin viime vuonna seitsemän kappalet-
ta.   

Dreamwear Club valikoitui tutkielmani aiheeksi on-
nellisen sattuman kautta. Yhdistys ei ollut minulle 
kovinkaan tuttu, joten en ollut osannut ajatella sen 
tutkimista graduaihetta pohtiessani. Olin kuullut 
Dreamwear Clubista tehdessäni Setalla vapaaeh-
toistyötä, mutta yhdistyksen historia oli minulle var-
sin vieras. Eräänä päivänä puhdas sattuma johdatti 
minut suomalaisesta nimilaista tietoa etsiessäni 
Dreamwear Clubin verkkosivuille. Löysin itseni lu-
kemasta kiinnostuneena nimilakiuudistuksesta ker-
tovaa Dreamwear-lehden juttua. Lehtiä selaillessa-
ni aloin miettiä, millaisia tarinoita sekä kokemuksia 

Dreamwearin sivuilla näkyvän yhteisön keskuudesta 
mahtaakaan löytyä. Pohdin lisäksi sitä, voisinko tut-
kielmallani edesauttaa näiden tarinoiden tallentamis-
ta tuleville sukupolville, sillä sukupuolivähemmistöön 
kuuluvien nuorten kokemukset eriävät tänä päivänä 
paljon esimerkiksi 1990-luvun alun kokemuksista. 

Päädyin lehtiaineiston ja haastatteluiden yhdistel-
mään tutkimusta suunnitellessani, kun havahduin 
sukupuolivähemmistöjen arkistoaineistojen vähyy-
teen suomalaisissa arkistoissa. Ajattelin lisäksi ai-
empaa tutkimusta lukiessani, että kokemuksellisuus 
ja muistitiedon käyttäminen voisivat tuoda uusia nä-
kökulmia vähän tutkitulle sukupuolivähemmistöjen 
historian kentälle. Tutkimuksen työstäminen alkoi 
yhteydenotolla Dreamwear Clubiin ja Anukatariinaan, 
jonka kanssa sovimme alustavasti Dreamwear-leh-
tien käytöstä tutkimuksessa. Tämän jälkeen pyysin 
graduohjaajani kanssa Turun yliopiston ihmistietei-
den eettiseltä toimikunnalta eettisiä ohjeita ja luvan 
tutkimuksen toteuttamiselle. Lupaa tarvittiin, sillä 
sukupuolivähemmistöjen historiaan liittyy paljon ar-
kaluontoisiksi luokiteltavia teemoja, ja tutkimuksessa 
käytettävä Dreamwear-lehti on ilmestynyt vain pie-
nen yhteisön kesken. 

Lupaprosessin aikana Dreamwear Clubin hallitus 
laati minulle lisäksi ohjeet vanhojen Dreamwear-leh-
tien käyttöä varten. Ohjeisiin kuuluu muun muassa 
se, että tutkittava aineisto anonymisoidaan kaikista 
suorista tunnistetiedoista (nimet, paikannimet, am-
matit..) ja lehdistä työhön nostettaviin suoriin lainauk-
siin pyydetään lupa tekstien kirjoittajilta. Tutkielman 
kirjoittamisessa tärkeää onkin se, että kenenkään 
henkilöllisyys ei paljastu ja lehdissä julkaistuja teks-
tejä ei lainata suoraan ilman lupaa.  

Haastatteluiden toteuttaminen on ollut lupaproses-
sin ohella yksi aikaa vievimmistä, mutta opettavim-
mista tutkielman osista. Haastattelin tutkielmaani 
Dreamwear Clubin aktiiveja, toimintaa verkon kautta 
seuranneita henkilöitä ja sukupuolivähemmistöjen 
puolisoita. Haastattelut toteutettiin viime vuoden 
puolella suurimmalta osin etähaastatteluina koro-
naviruspandemian vuoksi. Haaveenani oli, että olisin 
voinut tutustua toimintaanne lähemmin esimerkiksi 
fyysiseen kahvi-iltaan osallistumalla, mutta olosuh-
teiden muuttuessa tämä jäi tällä kertaa toteutta-
matta. Olen kuitenkin iloinen siitä, että minut otettiin 
haastattelijana lämpimästi vastaan – Etäyhteyksien 
takaakin. 

Koin haastatteluiden tekemisen erittäin antoisaksi, 
sillä niitä tehdessäni tutustuin ihaniin ihmisiin, jotka 
avarsivat maailmankuvaani suunnattomasti. Opin 
lisäksi paljon uutta sukupuolen moninaisuudesta, 
vaikka luulin ennen tutkimuksen aloittamista tietä-
väni siitä jo paljon. Haastatteluja tehdessäni pääsin 
myös katsomaan sukupuolivähemmistöjen historiaa 
transfeminiinien silmin ja eri sukupolvien kokemusten 
kautta. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, sillä nuore-
na transmaskuliinina katson maailmaa erilaisesta nä-
kökulmasta kuin aiemmat sukupolvet.  

Jotta keräämäni tieto ei jäisi vain suulliseksi histo-
riankerronnaksi, kaikki tekemäni haastattelut tullaan 
tallentamaan projektin päättymisen jälkeen Turun 
yliopiston HKT-arkistoon. Haastateltavien luvalla 
arkistoon tallennetut nauhat ja litteraatit ovat siten 
vastaavanlaisia tutkimuksia tekevien tutkijoiden käy-
tettävissä tulevaisuudessa. Haastatteluiden tallenta-
minen on erittäin tärkeää, sillä muistitieto on häviä-
vää suullista tietoa ja julkisissa arkistoissa sitä on 
tällä hetkellä erittäin vähän. 

Vaikka tutkielma on vielä kirjoitusvaiheessa, on 
sen tekemisprosessi ylittänyt tähän mennessä 
kaikki odotukseni positiivisesti. Mitä pidemmäl-
le työssäni olen edennyt, sitä lähemmäs aiemmin 
Dreamwear-lehdissä huomaamani yhteisöllisyys ja 
lämpö ovat tulleet myös minua. Olen erittäin kiitolli-
nen jo tässä vaiheessa kaikesta työlleni saamasta-
ni tuesta ja ohjauksesta. Suuri kiitos kuuluu etenkin 
haastateltavilleni ja Anukatariinalle, joka on jaksanut 
vastailla graduani koskeviin sähköposteihin tekopro-
sessin aikana. Ilman teitä en olisi päässyt gradupro-
sessissa näinkään pitkälle.  

Kiittäen:  
Jean Lukkarinen, HuK  

Tutkielman on tarkoitus valmistua todennäköi-
sesti tämän vuoden syksyllä. Jos olet kirjoitta-
nut vuosina 1994–2011 Dreamwear-lehtiin, lue 
huolellisesti alla olevat tiedotteet tutkimuksesta. 
Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimuksesta, voit 
olla minuun yhteyksissä sähköpostiosoittee-
seen: jakluk@utu.fi 

mailto:jakluk@utu.fi 
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Olen kulttuurihistorian maisteriopiskelija Turun yli-
opistosta ja teen pro gradu -tutkielmaa Dreamwear 
Club ry:n historiasta Suomessa vuosina 1990–2011. 
Tutkielmani pääteemoina ovat yhdistyksen merkitys 
yksilöille sekä yhdistyksen jäsenten yhteiskunnalli-
nen toiminta tilallisesta näkökulmasta analysoituna. 
Tarkastelen työssäni yhdistyksen julkaisemaa jä-
senlehteä Dreamwear ja siinä käytävää keskustelua 
yhdistysten jäsenten kokemista henkilökohtaisista 
sekä yhteiskunnallisista toiminnan tiloista sekä nii-
den muotoutumisen suhteesta yhdistykseen, sen 
toimintaan ja vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilantee-
seen. Lupa lehtien käsittelyyn tutkielmassa on saatu 
Dreamwear Club ry:ltä ja aineiston eettiseen käsitte-
lyyn on pyydetty ohjeistusta sekä saatu hyväksyntä 
Turun yliopiston ihmistieteiden eettiseltä toimikun-
nalta. Tutkielman keskiössä olevilla toiminnan tiloil-
la tarkoitetaan tutkimuksessa niitä mahdollisuuksia, 
joita kirjoittajat kuvaavat Dreamwear-lehdessä heillä 
olevan ilmaista omaa sukupuoltaan, toimia sukupuo-
livähemmistöön kuuluvana ihmisenä sekä vaikuttaa 
sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin erilaisissa pai-
koissa, tiloissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Tut-
kimuksen tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa vähän 
tutkitusta sukupuolivähemmistöjen ja etenkin trans-
vestiittien historiasta Suomessa. Tutkimus on lisäksi 
kansainvälisesti merkityksellinen, sillä transvestisuu-
den historia on myös maailmalla vähän tutkittu aihe. 
Tutkimukseen osallistumalla tutkittavat ovat edes-
auttamassa sukupuolivähemmistöjen historian säi-
lyttämistä ja tutkimista Suomessa. 

Tutkimukseen on valittu noin yli kahdeksankymmen-
tä henkilöä sillä perusteella, että he ovat kirjoitta-
neet Dreamwear-lehteen vuosina 1994–2011. Kos-
ka kaikkia kirjoittajia ei voida tavoittaa yksityisesti 
nimimerkkien takaa, annetaan tutkielmasta tämä 
yleinen tiedote ja ohessa oleva tietosuojailmoitus, 
jotta tutkittavat ovat tietoisia oikeuksistaan, heistä 
tutkimuksessa käytettävistä tiedoista sekä voivat ot-
taa yhteyttä tutkielman tekijään. Vuosina 1994–2011 

Dreamwear Club ry:n historiaa tutki-
van gradun tiedote vuosina 1994–2011 
Dreamwear-jäsenlehteen kirjoittaneille 
henkilöille 

Dreamwear-lehtiin kirjoitettuja tekstejä voidaan käyt-
tää tutkimuksessa ja analysoida niitä temaattisen 
sisällönanalyysin keinoin. Tekstejä käytetään työs-
sä yleisellä tasolla niin, ettei kirjoittajia voida niistä 
tunnistaa, eikä kenenkään tekstistä julkaista sitaat-
teja ilman kirjoittajan suostumusta. Tutkimuksessa 
ei käytetä suoria tunnistettavia tietoja (esim. nimet, 
ammatit, asuinpaikat) eikä lehdissä julkaistuja kuvia. 
Tutkielmassa käsitellyt paikat esitetään yleisellä ta-
solla (esimerkiksi kahvilat, kaupat) eikä paikkoja tai 
paikkakuntia mainita nimeltä. Paikkakuntia luonneh-
ditaan tutkielmassa esimerkiksi isoina ja pieninä kau-
punkeina, maalaiskuntina sekä kylinä. Paikkakuntia 
käsitellessä huomioidaan lisäksi se, ettei kenenkään 
asuinpaikkakunta paljastu.  

Pro gradu -tutkielmassani tutkittavien kirjoittamia 
kirjoituksia käsitellään asiallisesti, luottamuksellisesti 
ja tutkimuseettisiä kysymyksiä pohtien. Tutkimuk-
sen tulokset raportoidaan niin, ettei niistä aiheudu 
tutkittaville haittaa. Tutkimuksen tarkoituksena ei 
ole keskittyä toiminnassa mukana olleisiin yksityis-
henkilöihin, vaan tutkielman päähuomio on erilaisis-
sa tiloissa sekä paikoissa ja niihin liittyvissä koke-
muksissa. Koska aineisto sisältää arkaluonteiseksi 
luokiteltua sisältöä, (seksuaalinen suuntautuminen 
tai käyttäytyminen, poliittiset mielipiteet) käytetään 
lainauksia tutkimuksessa vain tarvittaessa ja harki-
ten. Suoriin lainauksiin pyydetään lupa tekstin kirjoit-
tajalta Dreamwear Clubin kautta. Suoria lainauksia 
käytetään luvan kanssa niin, ettei niitä kirjoittanut-
ta henkilöä voida lainauksista tunnistaa. Lainauk-
sia käytetään myös asiallisesti ja niiden kirjoittajaa 
kunnioittaen. Lainaukset yhdistetään tutkimuksessa 
tiloja koskevaan analyysiin. Lainauksia sisällytetään 
tutkimukseen lisäksi niin, ettei tutkielmasta voida löy-
tää tunnistettavasti kenenkään koko elämäntarinaa. 
Olen tutkijana itse sukupuolivähemmistöön kuuluva 
ja saanut koulutusta sukupuolen sekä seksuaalisen 
suuntautumisen moninaisuudesta Setalta, joten tut-
kittavien tietoja analysoidaan ja käytetään heitä kun-

nioittaen ja ymmärtäen. Tutkimusta tehdään lisäksi 
tiiviissä yhteydenpidossa Dreamwear Clubiin, jotta 
sen tekeminen olisi mahdollisimman läpinäkyvää ja 
luotettavaa.  

Tutkimuksessa otetaan huomioon, että lehdissä an-
nettu tieto on vain oman aikansa kuvaus henkilön 
kokemuksista ja kokemukset (esim. sukupuolesta tai 
sen ilmaisusta) ovat saattaneet muuttua tähän päi-
vään mennessä. Tutkimusta tehdessä huomioidaan 
myös lehdessä kirjoitettujen juttujen juttutyypit ja 
puntaroidaan niiden kirjoitustarkoitusta. Teksteiltä 
kysytään siis, millä idealla ne on kirjoitettu, missä ajal-
lisessa kontekstissa ne on julkaistu ja ovatko tekstit 
mahdollisesti tarkoituksella humoristisia tai pakinoi-
via. Tekstejä analysoidessa huomioidaan myös se, 
että lehden rajattu julkaisualusta on voinut vaikuttaa 
niiden sisältöön. Poliittisia mielipiteitä sisältäviä teks-
tejä käsitellään tutkimuksessa sekä yleisellä tasolla 
ja luvan kanssa lainaten, mutta muihin poliittisessa 
vaikuttamisessa tai järjestötoiminnassa mukana ol-
leisiin yksityishenkilöihin kohdistettuja kommentteja 
ei julkaista. Arkaluonteisia aiheita käsitellessä trans-
vestista fetisismiä koskevia tekstejä ei lainata tutkiel-
massa, mutta aihetta voidaan käsitellä tutkielmassa 
sensitiivisesti yleisellä tasolla. Seksuaalista suuntau-
tumista tai parisuhdetta koskevia tekstejä käsitellään 

yleisellä tasolla ja niistä voidaan julkaista sitaatteja 
kirjoittajan luvalla, mutta niin, ettei kenenkään yksi-
tyisyyttä loukata. Käsittelyssä kunnioitetaan myös 
teksteissä mahdollisesti esille tulevia puolisoiden nä-
kökulmia, eikä kenenkään kokemusta arvoteta tutki-
muksessa oikeaksi tai vääräksi.  

Tutkimuksen tuloksia raportoidessa huomioidaan, et-
teivät lehdissä näkyvien ihmisten kokemukset vastaa 
koko yhteisön kokemuksia, vaan niiden, joilla on ollut 
mahdollisuus kirjoittaa Dreamwear-lehteen vuosina 
1994–2011. Tutkimuksessa näkymättömiin jäävätkin 
ne, jotka eivät ole uskaltaneet tai pystyneet kirjoitta-
maan yhdistyksen lehteen. Esimerkiksi kaapissa ol-
leiden sukupuolivähemmistöön kuuluneiden ihmisten 
kokemuksia ei siis tämän tutkielman avulla tavoiteta.  

Koska tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtois-
ta, on lehtiin kirjoittaneilla henkilöillä oikeus ilmaista, 
jos he eivät halua tulla tutkielmassa tutkituiksi. Tällöin 
tutkittavan kirjoitukset jätetään käsittelemättä. Tut-
kittavilla on oikeus ilmaista, jos heidän kirjoittamaan-
sa tekstiä ei saa siteerata suoraan tutkielmassa. 
Tutkittavilla on oikeus kysyä lisätietoja tutkimuksesta 
ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen syytä il-
moittamatta ja ilman minkäänlaisia kielteisiä seuraa-
muksia. Tutkimuksessa käytettävät tiedot kerätään 
suoraan vuosien 1994–2011 Dreamwear-lehdistä, 
jotka on saatu Dreamwear Clubin omasta arkistos-
ta digitaalisina kopioina. Lehtiaineistoa säilytetään 
tietoturvallisesti eikä tutkittavien henkilötietoja luo-
vuteta ulkopuolisille. Tutkielman on tarkoitus valmis-
tua vuoden 2021 lopussa tai 2022 alussa ja lehtiai-
neiston digitaaliset kopiot tuhotaan tietoturvallisesti 
Turun yliopiston edellyttämällä tavalla tutkimuksen 
päätyttyä. Tutkittavien henkilötietoja käsittelee vain 
opinnäytetyön tekijä ja henkilötietoja käsitellään tut-
kimuksen tietosuojailmoituksessa kuvaillulla tavalla.  

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tutkimuksesta tai 
haluat kieltää tekstisi käytön / siteeraamisen, ole yh-
teydessä tutkielman tekijään alla olevaan sähköpos-
tiosoitteeseen. Mikäli haluat kieltää tekstisi käytön 
tutkimuksessa, ilmoita siitä 1.6.2021 mennessä 
alla olevaan sähköpostiosoitteeseen: 

Tutkielman tekijä:   
Jean Lukkarinen, jakluk@utu.fi  

Lisätietoja antaa myös tutkielman ohjaaja:  
Marja Jalava, professori. Yleinen historia ja kulttuuri-
historia, marja.jalava@utu.fi

mailto:jakluk@utu.fi
mailto:marja.jalava@utu.fi
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Tiedote tutkittaville koskien projektia 
”Dreamwear Club ry, sukupuolivähem-
mistöjen toimijuus, toiminnan tilat sekä 
niiden muutokset Suomessa vuosina 
1990–2011.”
Olet ottamassa osaa Turun yliopistossa järjestettävään 
tieteelliseen tutkimukseen. Tämä tietosuojaseloste kuvaa 
sitä, miten henkilötietojasi tullaan käsittelemään tutkimuk-
sessa.

1. Rekisterinpitäjä

Tutkija: Jean Lukkarinen jakluk@utu.fi  

Yhteyshenkilö projektia koskevissa asioissa:   
Nimi: Jean Lukkarinen  
Osoite: Humanistinen tiedekunta  
20014 Turun yliopisto  
E-mail: jakluk@utu.fi 

2. Kuvaus tutkimuksesta ja henkilötietojen 
käsittelystä

Pro-gradu tutkielman tavoitteena on tarkastella Dreamwear 
Club ry:n toiminnassa mukana olleiden sukupuolivähem-
mistöjen, etenkin transvestiittien, kokemuksia omista toi-
minnan tiloistaan ja niiden muutoksista Suomessa vuosina 
1990–2011. Tutkimuksessa analysoidaan vuosina 1994–
2011 Dreamwear-jäsenlehdessä julkaistuja kirjoituksia ja 
niiden kuvauksia toiminnan tiloista. Toiminnan tiloilla tarkoi-
tetaan tutkimuksessa niitä mahdollisuuksia, joita kirjoittajat 
kuvaavat heillä olevan ilmaista omaa sukupuoltaan, toimia 
sukupuolivähemmistöön kuuluvana ihmisenä sekä vaikut-
taa sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin erilaisissa paikois-
sa, tiloissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Tutkimuksen 
tarkoituksena on tuottaa lisää tietoa vähän tutkitusta suku-
puolivähemmistöjen ja etenkin transvestiittien historiasta 
Suomessa. Tutkimuksessa käsiteltäviä henkilötietoja ovat 
kirjoittajien lehdissä käyttämät feminiiniset etunimet tai ni-
mimerkit, Dreamwear Clubin toimintaan osallistumisvuodet, 
sukupuoli/ sen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti, seksuaali-
nen suuntautuminen tai käyttäytyminen, poliittiset mielipi-
teet, Dreamwear-lehdessä mainitut paikat ja niihin liittyvät 
kokemukset. Olen kiinnostunut tutkimuksessa paikoista ja 
tiloista yleisellä tasolla, joten lehdissä olevia paikannimiä ja 
paikkakuntia ei mainita tutkimuksessa. Henkilötiedot saa-
daan suoraan Dreamwear-lehdistä ja niitä käytetään työs-
sä tutkittavien henkilöllisyyttä suojellen. Tutkielmassa käsi-
tellään vuosina 1994–2011 Dreamwear-lehdissä julkaistuja 
kirjoituksia ja niitä analysoidaan temaattisen sisällönana-
lyysin metodein. Kaikki suorat tunnistettavat tiedot poiste-
taan aineistosta analyysivaiheessa (esim. nimet, ammatit, 
asuinpaikat). Lehdissä olevia kuvia ei julkaista. Aineistosta 
nostetaan sitaatteja vain harkiten ja tutkittaville aiheutuvia 
mahdollisia riskejä punniten. Suoriin lainauksiin kysytään 

lupa kirjoittajalta Dreamwear Clubin kautta.

3. Tutkimusryhmän vastuullinen yhteyshenkilö 

Tutkielman ohjaaja:  
Nimi: Marja Jalava  
Osoite: Vatselankatu 2, 20500, Turku  
Puh.: +358 29 450 3474  
E-mail: marja.jalava@utu.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot  

Turun yliopiston tietosuojavastaava on tavoitettavissa säh-
köpostitse osoitteesta: dpo@utu.fi.  

5. Henkilöt, jotka osallistuvat henkilötietojen 
käsittelyyn

Henkilötietoja käsittelee vain opinnäytetyön tekijä.

6. Tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen kesto

Tutkimuksen nimi: Dreamwear Club ry, sukupuolivähem-
mistöjen toimijuus, toiminnan tilat sekä niiden muutokset 
Suomessa vuosina 1990–2011. 

Henkilötietojen käsittelyn ajallinen kesto: Henkilötietoja 
käsitellään opinnäytetyön valmistumiseen asti. Tutkielma 
valmistuu todennäköisesti vuoden 2021 lopulla tai 2022 
alussa. 

7. Henkilötietojen lainmukainen käsittelyperuste 

Henkilötietoja käsitellään seuraavan, tietosuoja-asetuksen 
6(1) artiklassa mainitun, käsittelyperusteen nojalla: 

 � rekisteröidyn suostumus; 
 � käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön 
panemiseksi; 

 � rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen 
noudattaminen; 

 � käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi;

 ; käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 
vallan käyttämiseksi:

 ; tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia 
tarkoituksia varten;

 � tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten 
materiaalien arkistointia varten;

 � rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu 
etu.

8. Tutkimusmateriaaliin sisältyvät henkilötiedot sekä 
suojatoimenpiteet

Tutkimuksessa käsiteltäviä henkilötietoja ovat kirjoittajien 
lehdissä käyttämät feminiiniset etunimet tai nimimerkit, 
Dreamwear Clubin toimintaan osallistumisvuodet, suku-
puoli/ sen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen 
suuntautuminen tai käyttäytyminen, Dreamwear-lehdessä 
mainitut paikat ja niihin liittyvät kokemukset. Tutkimus on 
kiinnostunut tiloista ja paikoista yleisellä tasolla, joten pai-
kannimiä tai paikkakuntia ei mainita tutkimuksessa. Henki-
lötiedot kerätään suoraan vuosina 1994–2011 julkaistuista 
Dreamwear-lehdistä. Tutkittavien nimet ja nimimerkit pois-
tetaan tutkimuksesta. Koska tutkittava aineisto sisältää 
erityisiä henkilötietoryhmiä (seksuaalinen suuntautuminen 
tai käyttäytyminen, poliittiset mielipiteet), harkitaan sitaat-
tien käyttämistä tarkkaan ja työssä pohditaan sitaattien 
käytöstä aiheutuvia mahdollisia riskejä tutkittaville. Sitaat-
teihin pyydetään lupa tekstien kirjoittajilta. Kaikki suorat 
tunnistetiedot poistetaan tutkimuksesta analyysivaihees-
sa. Henkilötietoja käsitellään tutkimuksessa asiallisesti, 
luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tut-
kimusaineistoa säilytetään tietoturvallisesti ja se tuhotaan 
tutkimuksen päätyttyä. 

9. Erityiset henkilötietoryhmät (arkaluontoiset 
henkilötietoryhmät) 

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia erityisiin henkilötieto-
ryhmiin kuuluvia henkilötietoja: 

Seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen (trans-
vestinen fetisismi), poliittiset mielipiteet. 

Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään seuraavan, tieto-
suoja-asetuksen artiklaan 9(2) perustuvan, käsittelyperus-
teen nojalla:

 � rekisteröidyn suostumus; 
 � käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen 
suojaamiseksi; 

 ; käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän 
suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen 
vallan käyttämiseksi: 

 ; tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastollisia 
tarkoituksia varten; 

 � tieteellisten aineistojen tai kulttuurisperinnöllisten 
materiaalien arkistointia varten;

10. Henkilötietojen keräämisen lähteet

Henkilötiedot kerätään suoraan Dreamwear-lehdistä.

11. Henkilötietojen siirtäminen ja jakaminen 
kolmansille osapuolille 

Henkilötietoja ei siirretä Turun yliopiston/tutkimusryhmän 
ulkopuolelle. 

12. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulko-
puolelle 
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan ta-
lousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja noudatettavat 
suojatoimet 

Automaattista päätöksentekoa ei toteuteta käsiteltäviin 
henkilötietoihin. 

Henkilötietoihin sovelletaan seuraavia suojatoimia: 

 ; Aineisto on salassa pidettävää. (Tutkielmassa ei 
käytetä lehdissä olevia salassa pidettäviä kuvia.) 

 ; Kirjalliseen materiaaliin sovellettavat suojatoimet: 
Suorien tunnistetietojen poistaminen 
analyysivaiheessa. Sitaattien käytön harkitseminen 
ja eettisyyden puntarointi. Sitaatteihin luvan 
kysyminen Dreamwear Clubin kautta. Paikkakuntien ja 
paikannimien poistaminen tutkielmasta. 

 ; IT-järjestelmissä toteutettava henkilötietojen käsittely: 
Salasanat, tietoturvallinen säilyttäminen ja tuhoaminen. 

 ; Muu: Luottamuksellinen ja sensitiivinen käsittely.

Suorien tunnistetietojen käsittely: 

 ; Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. 
 � Analysoitava aineisto sisältää suorat tunnistetiedot. 
Perustelut: -

15. Oikeutesi rekisteröitynä sekä näihin tehtävät 
poikkeamat  

Rekisteröidyllä on oikeus ottaa tutkijaan yhteyttä, kysyä 
lisää tutkimuksesta ja kieltää oman tekstinsä käyttö tut-
kimuksessa. Tällöin teksti jätetään käsittelemättä rekiste-
röidyn niin pyytäessä. Rekisteröity voi myös kieltää oman 
tekstinsä suoran lainaamisen. Tutkittavat voivat ottaa yh-
teyttä tutkijaan Jean Lukkarinen (jakluk@utu.fi).

Rekisteröidyn oikeuksiin tehtävät poikkeamat

Tietosuoja-asetuksen sekä kansallisen tietosuojalain no-
jalla rekisteröidyn oikeuksiin voidaan tehdä tiettyjä poik-
keamia, kun henkilötietojen käsittelyperusteena toimii 
tieteellinen tutkimus ja oikeuksien toteuttaminen tekisi kä-
sittelyn tarkoituksen (tässä tapauksessa tieteellisen tutki-
muksen) joko mahdottomaksi tai aiheuttaisi huomattavaa 
haittaa käsittelylle. 

Tarve tehdä poikkeamia rekisteröityjen oikeuksiin arvioi-
daan aina tapauskohtaisesti. Tämän tietosuojaselosteen 
tutkimuksessa on todennäköisesti tarpeen tehdä poikkea-
mia seuraaviin rekisteröityjen oikeuksiin:

 � Oikeus saada pääsy tietoihin (Artikla 15) 
 � Oikeus tietojen oikaisemiseen (Artikla 16) 
 � Oikeus tietojen poistamiseen (Artikla 17) 
 � Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (Artikla 18) 
 � Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä (Artikla 20) 
 � Vastustamisoikeus (Artikla 21)

Perusteet tehtäville poikkeamille sekä tehtävien poikkea-
mien ulottuvuus:

Oikeus valituksen tekemiseen 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos 
koet, että henkilötietojasi on käsitelty soveltuvan tietosuo-
jalainsäädännön vastaisesti. 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki  
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki  
Puhelinvaihde: 029 566 6700  
Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi 

mailto:jakluk@utu.fi
mailto:jakluk@utu.fi 
mailto:marja.jalava@utu.fi
mailto:dpo@utu.fi
mailto:jakluk@utu.fi
mailto:tietosuoja@om.fi
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Yhdistyksen  
kevätkokouskutsu
Dreamwear Club DWC ry  
22.5.2021 klo 16:00 

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.  

Tullakseen kokouksessa valituksi johonkin 
tehtävään asianomaisen tulee olla läsnä 
tai hänen on tullut lähettää suostumuk-
sensa puheenjohtajalle. 

Kokous tapahtuu verkossa.  
Verkko-osoite ilmoitetaan jäsenistölle 
sähköpostilla ja niille, joilla sellaista ei ole, 
se ilmoitetaan kirjeitse. Jos et ole saanut 
tietoa ennen tämän lehden ilmestymistä, 
ota yhteys: 

dwc@dreamwearclub.net 

tai puhelimitse: 

040-766 8657

mailto:dwc@dreamwearclub.net  
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Valikoimastamme löydät
upeat kellomekot, tyllit

sekä tyylikkäät
kynämekot 

Hyvä valikoima fiftari &
pin up vaatteita ja

asusteita. 
 

 
  Verkkokauppamme

www.prettypoodle.fi 
lisäksi ihana

kivijalkakauppamme palvelee
Seinäjoen keskustassa

Kalevankatu 5
 


