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PÄÄTOIMITTAJALTA

Hyvä lukija, tämä Sesam on Pirkanmaan Pride 6. –
7.6. erikoisnumero. Yhdistyksen järjestämä tapah-
tuma on osa valtakunnallisen Setan 40-vuotisjuh-
lallisuuksia. Pride-ohjelman lisäksi kerromme Pir-
kanmaan Setan toiminnasta ja erityisesti RAY:n tu-
kemasta valtakunnallisesta tuki- ja neuvontapalve-
lusta, jonka Pirkanmaan Seta tuottaa Sateenkaa-
riyhteisöt ry:n (Ranneliike) kanssa.

Lehdessä on mukana paljon kulttuuria. Kerrom-
me mm. TTT:n Kohta kaikki on hyvin -draamas-
ta ja Postimuseon Tom of Finland -kirjenäyttelys-
tä. Aivan erityisesti haluamme nostaa esiin Pirkan-
maan priden yhteydessä järjestettävän Jyrki Kal-
lion WHO IS WHO – WHO ARE YOU -valokuva-
näyttelyn. Sen toteutuksessa ja ideoinnissa olem-
me saaneet olla mukana. Näyttely on esillä 3. – 29.6. 
Werstaalla ja jatkaa Telakalle 1. – 30.9. Kallion mu-
kaan yksi taiteen tärkeimmistä tehtävistä on yhteis-
kunnallisuuden esiin nostaminen. Valokuvanäytte-
lyssä on 20 muotokuvaa monella tapaa moniulot-
teisista ihmisistä. Näyttely kysyy: kuka määrit-
tää kenet – sinä, minä vai yhteiskunta? Valokuvil-
la ei kehoteta arvailemaan kenenkään identiteettiä, 
vaan tarkoitus on herättää huomaamaan, että mo-
ninaisuus on läsnä kaikkialla, ehkä myös sinussa.

Kuvan väitetään kertovan enemmän kuin sano-
jen, mutta kuvakaan ei paljasta kaikkea. Moni kat-
soo toista omien oletuksiensa läpi. Henkilöt itse 
saavat valita, missä valossa haluavat tulla nähdyiksi. 
Myös se on jokaisen oikeus. Tunnistaako kuvasta 
iän, etnisen alkuperän, onnellisuuden, sosiaalisen 
aseman, perheellisyyden, terveydentilan, ammatin, 
syrjäytymisriskin, poliittisen näkemyksen, raittiu-
den, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisen 
viitekehyksen, asuinkunnan, sukupuoli-identitee-
tin, vammaisuuden ja kulttuuritaustan tai ystävien 
määrän? Mikä lopulta on erilaista ja mikä tavallis-
ta? Me kaikki olemme yhdenvertaisia ja moniker-
roksellisempia kuin aina edes itse muistammekaan.

Antoisia lukuhetkiä Sesamin kera!

MIKKO VÄISÄNEN
Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja

SESAM 1/2014 
Pirkanmaan Setan jäsenlehti
Pirkanmaan Pride -erikoisnumero

Päätoimittaja Mikko Väisänen 
Taitto Jaana Teräväinen
Paino Kopijyvä 2014  
  Tampere 
Painosmäärä 300 kpl Kannen kuva 
   Terhi Ahola
Ilmaisjakelussa verkossa osoitteessa
www.pirkanmaanseta.fi 
Kiitämme kaikkia Sesamin tekoon osallistuneita 
avustajia, kirjoittajia, kuvittajia ja juttuvinkin antajia. 
Ilman teitä lehti olisi jäänyt haaveeksi.

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

Raha-automaattiyhdistys tukee toimintaamme.
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Päivitä kalenterisi: 
Loppuvuoden Leimarit 2014 
Tampereen Yo-talolla!

Lauantai 7.6.  
Pirkanmaan Pride – Leimautumispäivät
Lauantai 26.7.
Lauantai 20.9.
Lauantai 1.11. 
Vinokino ja Nuorten Halloween-bileet saman aikaan
Lauantai 6.12.

Jos käyt ahkerasti bileissä, 
saat jäsenmaksun miltei takaisin sisäänpääsyhinnoissa.  www.pirkanmaanseta.fi

PUHEENJOHTAJALTA

Palvelulle nimi

Pirkanmaan Setan jo jonkin aikaa Ranneliik-
keen ja DTM:n lahjoituksella ylläpitämä tu-
ki- ja neuvontapalvelu sai viime vuoden lo-
pulla merkittävän sysäyksen eteenpäin. Sekä 
Raha-automaattiyhdistys että sosiaali- ja ter-
veysministeriö kokivat palvelun niin tärkeäk-
si, että sille myönnettiin kokonaisvaltainen ra-
hoitus useaksi vuodeksi eteenpäin. Nyt pysty-
tään kattamaan koko maa, ja markkinointiin 
mm. Ranneliikkeen kanssa avautui aivan uu-
denlaisia mahdollisuuksia. 

Vanha Homoinfo-nimi on nyt aikansa elä-
nyt. Nimen innoituksena toiminut Omoin-
fo-puhelinpalvelu lienee jo hyvää vauhtia ka-
toamassa kollektiivisesta populaarikulttuurin 
tajunnasta. Rahoituksen hakuvaiheessa käy-
tettiinkin nimikettä Sateenkaariluotsi. Posi-
tiivisista merellisistä mielikuvista huolimat-
ta kaikki eivät luotsiaiheesta kuitenkaan pi-
täneet: nimi koettiin hieman liian pitkäksi, ja 
sateenkaari-termin arveltiin hämmentävän 
tai jopa karkottavan potentiaalisia palvelun 
käyttäjiä. Tuki- ja neuvontapalvelun nimestä 

järjestettiin myös nettiäänestys. Se tuotti mel-
ko vähän ehdotuksia.

Palvelu oli kuitenkin saatava lanseeraus-
vaiheeseen. Siispä viime kokouksessaan hal-
litus etsi uutta nimeä tuntikausia. Millä sanal-
la kuvattaisiin parhaiten tuki- ja neuvontapal-
velun tarkoitusta, turvautumatta kuitenkaan 
suurelle yleisölle huonosti avautuviin käsit-
teisiin? Ideariihi oli työrupeamana haastava, 
mutta aika ajoin myös todella hauska ja len-
nokas. Olimme yhtä mieltä siitä, että nimen 
tulisi olla lyhyt ja iskevä mutta lämminhen-
kinen. 

Lopulta monien eri vaihtoehtojen tarkas-
telun jälkeen yhden todettiin olevan paras: 

”SINUIKSI - Tuki- ja neuvontapalvelu. Kysy 
seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuo-
len moninaisuudesta”.

Tästä on hyvä jatkaa.

TUURE PITKÄNEN
Pirkanmaan Setan puheenjohtaja
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Tutustuin Touko Laaksosen sisarilleen osoit-
tamaan kirjeenvaihtoon vuonna 2010. En-
simmäiseksi sain luettavakseni Salme-sis-
kolle kirjoitetut lähes satakunta kirjettä ai-
na 1940-luvun alusta vuoteen 1991 asti. Pari 
vuotta myöhemmin pääsin tutustumaan He-
ly- ja Kaija-siskoille lähettyihin viesteihin, joi-
ta niitäkin kertyi yli 250. 

Intohomoinen kirjoittaja
Laaksonen kirjoitti kuten piirsikin: intohi-
moisesti ja koko ajan. Kirjeissään hän eläytyy 
hurmioituneena nuorena musiikin opiskeli-
jana milloin klassisen musiikin teosten vie-
täväksi, milloin taas iskee hauskaa juttua pat-
terin arjesta kenttäpostikirjeissään Turussa 
asuville sisarilleen. Sodan jälkeisissä kirjeis-
sä paistaa taas nuoruuden into ja elämänjano, 
joita yleinen pula-aika ei nujertanut. Uusi eh-

jä puku ja lisää nuotteja – siinä parikymppisen 
Laaksosen päällimmäiset haaveet. 

Joskus hän vaipuu kaihoisaan itsetutkiske-
luun, mutta rupeaa sitten muistelemaan on-
nellista lapsuuttaan, joka tuntuu myös kanta-
neen Laaksosen läpi elämän eräänlaisena ki-
vijalkana. Ja vaikkei hän avautunutkaan ko-
tiväelle seksuaalisesta suuntautuneisuudes-
taan, Tom of Finland urasta nyt puhumatta-
kaan, ei se kirjeiden perusteella vaikuta kalva-
neen hänen välejään sisariin. Laaksonen ker-
too avoimesti elämästään monivuotisen elä-
mänkumppaninsa Veli Mäkisen kanssa, jos-
kin avoimuudelle määrittelee raamit se, että 
Mäkinen on ikuisesti hänen kämppäkaverin-
sa, ei rakastettunsa. 

Ryhdyttyään vapaaksi taiteilijaksi 70-lu-
vun alussa ja saadessaan kansainvälisen uran-
sa lentoon, ei Laaksosen tarvinnut puoles-

KynämiehiäTom of Finland eli 
Touko Laaksonen 

(1920 – 1991) 
taisi elää kynä 
kädessä. Jollei 
hän piirtänyt, 
hän kirjoitti.

Tom 16-vuotiaana.

Näyttely uudessa Postimuseossa museokeskus Vapriikissa
www.postimuseo.fi 

www.facebook.com/postimuseo
twitter.com/Postimuseo

Lisätietoja: info@postimuseo.fi 

6.9.2014– 29.3.2015

SALAISUUKSIN SULJET TU
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JÄSENEDUT

Liity Pirkanmaan Setan jäseneksi. Tuet yhdistyksen 
yhdenvertaisuustyötä, vertaisryhmiä, koulutuksia  
ja ihmisoikeustapahtumien järjestämistä.

JÄSENMAKSUT VUODELLE 2014
Varsinainen jäsenyys: 20 euroa
Opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, varusmiehet ja 
siviilipalvelusmiehet, varsinainen jäsenyys: 15 euroa  
Kannatusjäsenyys 100 euroa: järjestöt, yritykset ja yhteisöt

PIRKANMAAN SETAN JÄSENEDUT
< Alennus Pirkanmaan Setan tapahtumista 
 (mm. Leimareiden® sisäänpääsymaksuista.)
< Sesam-jäsenlehti
< Äänioikeus jäsenkokouksissa (kevät- ja syyskokous)
< Alennettu sisäänpääsymaksu  
 Setan jäsenjärjestöjen tapahtumiin
< Beauty Putiikki: -10 % kaikista normaalihintaisista
  palveluista (ei koske injektiohoitoja)
< Parturikampaamo Estradi: alennuksia
< Kallas Tattoo and Piercing:
 -5 % tatuoinneista ja -10 % lävistyksistä
< Kahvilla:  -10 % ruoka-annoksista &  leivonnaisista
 sekä “opiskelija”hinnat isoihin hanajuomiin.
< House of Simone: -15 % normaalihintaisista tuotteista 
 Kehräsaaren myymälässä
< Red Lights: perushintaisista tuotteista -10%
< Kauneuskeidas TUYA Beautybar: alennuksia
< Koirakahvila VAINU Oy: 
 -10 % kahvilatuotteista

VOIT LIITTYÄ JÄSENEKSI 
verkossa: http://www.pirkanmaanseta.fi/yhdistys/jasenyys
tai maksamalla jäsenmaksun suoraan yhdistyksen tilille 
Aito Säästöpankkiin:
 IBAN: FI20 4510 7820 0017 90, 
 BIC: HELSFIHH (451078-21790)

taan peitellä kirjeissään teostensa menekkiä, 
mutta niiden sisältöön ei koskaan puututtu. 
Kenties entisen mainospiirtäjän uuteen free-
lancer-uraan ei voitukaan kuvitella kuuluvan 
muuta kuin – mainoksia. 

Minän eri puolet
Laaksosen kuudelle vuosikymmenelle ulottu-
va kirjeenvaihto on mielenkiintoinen läpileik-
kaus paitsi hänen elämänvaiheistaan, myös 
hänen minänsä eri puolista: milloin hän on 
työhönsä leipääntynyt mainospiirtäjä, milloin 
taas vapautunut taiteilija, aina kuitenkin elä-
mänikäinen veli ja lopulta vanha, sairas mies 
aina Touko Valio Laaksosesta Tom of Finlan-
diin. 

Postimuseossa syyskuussa avautuvassa 
Tom of Finlandin kirjenäyttelyssä voi syven-
tyä Touko Laaksosen elämään niin näytöil-
lä selattavien kirjeiden kautta kuin kuunnel-
la kirjeitä näyttelijä Ville Virtasen lukemana 
– ja samalla tutustua armoitetun piirtäjän elä-
mään hänen teostensa, valokuviensa ja asu-
jensa kautta.

Teksti SUSANNA LUOTO, kuraattori

Salaisuuksin suljettu – Kirjeiden  
Tom of Finland uudessa Postimuseossa 
museokeskus Vapriikissa 
Tampereella 6. syyskuuta 2014 – 
29. maaliskuuta 2015.

Kiitos tuestasi!

PUKEUDU PRIDELLE

Pukeudu valitsemaksesi 
hahmoksi, tule marssille 
ja pura ennakkoluuloja 
parodioimalla oletuksia. 
Pirkanmaan Pride -marssilla 7.6.2014 
järjestetään Postimuseon Tom of Finland 
-kirjenäyttelyn kunniaksi stereotyyppisten 
sateenkaarihahmojen kilpailu.  
Paras asu palkitaan Laikunlavalla.
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Ohjaaja Miika Muranen tuo Tampereen 
Työväen Teatterin Kellariteatteri-
näyttämölle 14.10. Jonas Gardellin 

”Kaikki on kohta hyvin” -draaman. 
Kyseessä on Suomen kantaesitys. 

Musikaaliohjausten jälkeen Miika 
Muranen halusi keskittyä vahvaan 
henkilödraamaan. Hän törmäsi Tuk-
holmassa ”Älä pyyhi kyyneleitä pal-
jain käsin” -tv-sarjan alkuperäisnäy-
telmään ja tarjosi sitä Tampereelle. 

– Näin tv-sarjan Yle Fem-kanaval-
la viime syksynä ja ajattelin sitä poh-

joismaisena Angels of America -ver-
siona. Näytelmä on televisioversio-
ta vähäeleisempi, mutta siinä on suu-
ria teemoja kuten rakkaus, sen me-
nettäminen ja hyväksytyksi tulemi-
nen. Haluan olla luomassa isoja tun-
nemaastoja, joihin katsojan voi joh-
dattaa.

Jokaista puhuttava rakkaus
Homohahmot on usein esitetty teat-
terissa originelleissa, hauskoissa si-
vurooleissa. Murasen ohjaustyössä 
päärooleissa on kaksi nuorta, rakas-
tavaista miestä. Rasmus ja Benjamin 
elävät arkeaan 80-luvun Tukholmas-
sa. Draamassa ei tirkistellä, vaan ker-
rotaan välittämisestä kauniisti.

– Halusin tavallistaa hellyyden-
osoitukset ja näyttää, että tutut ar-
kihuolet ovat samoja suhteessa kuin 
suhteessa. Rakkaus on universaalia. 
Näytelmä on myös kertomus van-
hemmuudesta. Tieto lapsensa tappa-
vasta sairaudesta saa vanhemmat rai-
teiltaan. Heidän halunsa tukea las-
taan kilpailee heidän avuttomuutensa 
kanssa kohdata heille vielä tuntema-
tonta, eikä koomisiltakaan tilanteil-

ta vältytä. Rankkaa, mustaakin huu-
moria on luvassa, ohjaaja Miika Mu-
ranen kertoo.

Aids ajankuvana
Näytelmä kertoo luopumisesta, su-
rusta ja menettämisestä. Sitä miten 
yhtäkkiä ikuiseksi ja jatkuvaksi luul-
tu rakkaus muuttuu määräaikaisek-
si ja kuihtuu pois. Ajankuva sijoittuu 
aids-epidemian puhkeamiseen.

– Vaikka draaman tapahtumista on 
kulunut kolmekymmentä vuotta, voi 
kysyä onko suhtautuminen hiviin tai 
homouteen muuttunut. Tässä hetkes-
sä ajankohtainen avioliittokeskuste-
lu kuvaa, että lupa rakastaa toista voi 
edelleen herättää isoja tunteita. Hy-
väksytyksi tulemisen kokemus on tär-
keä jokaiselle.

Mitä ohjaaja toivoo katsojassa he-
räävän esityksen nähtyään?

– Teatterissa saa herkistyä julkises-
ti, siellä on lupa tuntea. Toivottavasti 
näytelmä herättää halun ottaa yhteyt-
tää rakkaimpiinsa ja läheisiinsä, kos-
ka elämä on niin arvaamaton.

Teksti MIKKO VÄISÄNEN

Kun elämä ja rakkaus muuttuvat määräaikaiseksi

Miika Muranen: ”Synnyin vuonna 1983 
Tervolassa, Lapissa. Pienenä haaveilin 
näyttelijän ammatista. Kävin katsomassa samoja 
esityksiä kymmeniä kertoja ja esitin niistä omia 
versioita kotona. Teatteri oli minulle pakopaikka 
arjesta ja kurjistakin asioista ja koin, että siellä 
mielikuvitukseni sai luvan olla vapaana. Mottoni 
on: Älä elämää pelkää, älä kauneutta sen kiellä.”

Ku
va

 J
oh

an
ne

s W
ile

ni
us



7

JONAS GARDELL

(Ömheten)



Pirkanmaan Pride 
– Leimautumispäivät Tampereella  6.–7.6.2014

Priden teema on: Leimaudu yhdenvertaiseksi.Pirkanmaan Setan luovan ilmaisun ryhmä esittää 
LESB and the CITY -lyhytnäytelmän Yo-talolla.

Tampereen valtuuston puheenjohtaja 
Sanna Marin antaa sateenkaarijulistuksen 
Laikunlavalta pääjuhlassa 7.6.

6.–7.6.2014 
Tampere

Tapahtuman alustava ohjelma. 
Muutokset ja lisäykset mahdollisia.
Tarkista ohjelmatiedot osoitteesta: 
www.pirkanmaanseta.fi

tautuminen ja sukupuoli-identi-
teetti ja oikeus määritellä – tai ol-
la määrittelemättä – ne itse. Päi-
vien aikana kukin voi tulla kaapis-
ta mistä tahansa haluamastaan tai 
kannattamastaan syystä riippu-
matta poliittisesta näkemyksestä, 
sosiaalisesta asemasta, seksuaali-
sesta suuntautumisesta, sukupuo-
li-identiteetistä, uskonnollisesta 
ajattelusta, terveydentilasta, iästä, 
etnisestä taustasta, vammaisuu-
desta tai muusta tekijästä.

Tampereen kaupunki suoje-
lee tapahtumaa. Pirkanmaan Pri-
de on osa valtakunnallisen Setan 
40-vuotisjuhlallisuuksia.

Leimautumispäiviä ja -bileitä 
(Leimarit®) on juhlittu Tampe-
reella jo 26 vuotta. Idea ”leima-
utua” sai alkunsa sisäänpääsylei-
moista, joilla tehtiin tiettäväksi 
mitä seksuaali- ja/tai sukupuoli-
vähemmistöä kukin edusti. Lei-
mautumalla tultiin ulos kaapista. 

Nykyisin Leimautumispäivil-
lä ja Leimareissa käytetään yhtä, 
kaikkia yhdistävää leimaa, sillä 
jokaisella on seksuaalinen suun-Ku
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Tule mukaan tapahtumien superviikonloppuun kesäkuun alussa Tampereella



Perjantaina 6.6.2014
klo 10 – 20 

Lue meistä: Sateenkaarikirjanäyttely pääkirjasto Metsossa: 
Näitä et ehkä vielä ole lukenut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä 

klo 11 – 18 
WHO IS WHO – WHO ARE YOU -valokuvanäyttely 
Werstaalla, Väinö Linnan aukio. Valokuvaaja Jyrki Kallion 
näyttely, jossa kukin kohdataan kasvotusten sellaisena kuin on. 
Noin 20 valokuvan kavalkadi heistä ja meistä.

klo 14 – 18 
Hiv-pikatestaus (anonyymi ja maksuton) seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöille ilman ajanvarausta. Järj. Miesten kesken turvallisesti -työ, 
www.miestenkesken.fi, Hiv-tukikeskus, Aleksanterinkatu 29 A 29

klo 17
Normikriittinen näyttelykierros Werstaalla, Väinö Linnan aukio 8, 
Meirän kaupunki toisin katsoen. Osallistava, normikriittinen kierros 
queer-näkökulmasta Werstaan päänäyttelyyn, kesto 1 h. 

klo 18.30 
Pride-Koirakahvila VAINUssa, Satamakatu 13, koirallisten 
sateenkaari-ihmisten tapaaminen. Lue lisää sivulta 11.

klo 22 
Pride-sinkkubileet Mixeissä, Itsenäisyydenkatu 7 – 9.

Lauantaina 7.6.
klo 11–18 

WHO IS WHO – WHO ARE YOU -valokuvanäyttely Werstaalla (ks tiedot yllä)
klo 12.30

Leimaudu yhdenvertaiseksi -pride-marssin järjestäytyminen  
Tullikamarinaukiolla (lähtö klo 13.30) HUOM: tarkista mahdolliset muutokset  
verkosta aamupäivällä ennen lähtöäsi paikalle (www.pirkanmaanseta.fi)
Ø Reitti: Tullikamarin aukio -> Itsenäisyydenkatu -> Hämeenkatu ->  

Keskustori - > Raatihuoneen editse Laikunlavalle
Ø Postimuseon Tom of Finland -kirjenäyttelyn kunniaksi pukeudu  

stereotyyppiseksi sateenkaarihahmoksi ja pura ennakkoluuloja parodioimalla  
oletuksia – paras asu palkitaan Laikunlavan Leimautumisjuhlassa

klo 13.30
Päätapahtuma Laikunlavalla – Leimautumisjuhlat. 
Juontajina Laila-Annikki Koivunen, Gekko ja Miss Gay Finland 2013 Leena Luuri
Ø Tampereen kaupungin sateenkaarirauhan julistus 

Kaupungin valtuuston pj Sanna Marin
Ø Synttäritervehdykset: Setan 40-vuotisjuhla,  

Transtukipisteen 20-vuotisjuhla  
ja Mummolaakson 20-vuotisjuhla

Laikunlavan pride-pääjuhlan juontavat 
Miss Gay Finland 2013 Leena Luuri, Gekko 
ja Laila-Annikki Koivunen.

Lisää seuraavalla sivulla 



Lauantai 7.6. klo 13.30 Päätapahtuma Laikunlavalla 
– Leimautumisjuhlat, ohjelma jatkuu:
Ø Tampereen Työväen Teatterin ohjaajavierailu 

Miika Muranen: ”Kaikki on kohta hyvin” – 
tulossa ohjelmistoon  (alkuperäisteksti tv-
sarjasta Älä pyyhi kyyneleitä paljain käsin)

Ø LESB and the CITY – kun Manhattan 
rantautuu Tampereelle. Esimakua 
Pirkanmaan Setan luovan ilmaisun ryhmän 
lyhytnäytelmästä, joka esitetään illalla  
klo 20 Yo-talolla.

Ø Parhaan stereotyyppisen  
sateenkaarihahmon valinta (huutoäänestys!)

Ø Lopuksi pääsemme tanssin pyörteisiin:  
hidas valssi, cha cha cha, jive ja tango! 

Pääjuhlan ohjelma täydentyy ja tarkentuu.

klo 14.30
Sateenkaariperhetapaaminen klo 14.30 – 16.30 
Werstaan Pajassa, Väinö Linnan aukio 8.) 
Ohjelmassa työpajatyyppisesti kasvomaalausta, 
kahvittelua/mehuttelua ja piirtämistä. Tule 
viettämään kanssamme mukava hetki uusien  
ja vanhojen tuttavuuksien parissa.

Lauantaina 7.6. klo 16
Sateenkaarihankkeet ja -toiminta esittäytyvät Werstaan 
auditoriossa, Väinö Linnan aukio 8. Kukin hanke esittelee 
toimintansa (noin 20 min), jonka jälkeen on varattu aikaa 
kysymyksille ja keskustelulle. Millaista tukea sateenkaari-
ihmiset mielestäsi tarvitsevat? Tervetuloa kuulemaan 
meneillään olevista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
hyvinvointia edistävistä hankkeista. 
Ø Valtakunnallinen tuki- ja neuvontapalvelu SINUIKSI,  

Ray:n rahoittama kolmivuotinen hanke:  
Kysy seksuaalisesta suuntautumisesta  
ja sukupuoli-identiteetistä.

Ø Amnestyn transraportti: Amnestyn raportti transihmisten 
prosessista vahvistaa juridisen sukupuolensa.

Ø Pro-tukipisteen Mies miehelle -hyvinvointihanke, jonka 
tarkoituksena on tuottaa parempia palveluja miehille,  
joilla on seksiä miesten kanssa.

Ø Kataja ry:n sateenkaaripareille suunnattu kurssitoiminta, 
mm. tukea parisuhteen vahvistamiseksi.

klo 18 
Pirkanmaan Priden Sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa 

klo 20–22.30 
Tanssimusiikkia aikuiseen makuun Yo-talolla K-18:
Ø Tervetuloa paritanssin pyörteisiin, nyt saa laittaa jalalla 

koreasti oikein luvan kanssa, dj Humppajussi
Ø Illan aluksi: LESB and the CITY – kun Manhattan 

rantautuu Tampereelle. Tanssia ja musiikkia yhdistävä 
osin improvisoitu kuvaus lesboelämän suhdekiemuroista. 
Pirkanmaan Setan luovan ilmaisun ryhmän 
lyhytnäytelmä (noin 15 min.)

klo 22
Juhlaleimarit Yo-talolla K-18, liput 6 euroa, jäsenille 4 euroa.
Esiintyjänä stand up -koomikko Johanna MacDonald 
(esiintymisaika varmistuu myöhemmin)

klo 22
”Pannaan halvalla”-ilta Mixeissä

Tapahtuman alustava ohjelma. 
Muutokset ja lisäykset mahdollisia.
Tarkista osoitteesta: 
www.pirkanmaanseta.fi

pride
pirkanmaan 6.–7.6.2014 

Tampere

Grafiikka: Freepik 

www.

.com
Kaupungin 
homointa menoa.
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Suomalaiskanadalainen stand up 
-koomikko Johanna MacDonald 
haastaa yleisön Pride-leimareissa 7.6. 
Tampereen Yo-talolla.

MacDonald on täysin omanlai-
sensa lavapersoona. Hän on laval-
la kiltti ja iloinen, mutta tiedostava. 
Hänestä huumorin tarkoitus on saa-
da ihmiset nauramaan, mutta on vie-
lä parempi, jos se nostaa esille myös 
yhteiskunnan epäkohtia. MacDonald 
huumori on ruumiillista, havainnol-
lista ja absurdia. Omasta mielestään 
hän muistuttaa enemmän brittikoo-
mikkoa kuin jenkkikoomikkoa. Hän 
ammentaa itsestään materiaalia esi-
tyksiin.

– Saadakseni yleisön huomion mi-
nun on selitettävä, mistä olen kotoi-
sin, kun puhun englantia, ja olenko 

lesbo, kun ristiinpukeudun. Yritän 
kertoa itsestäni tavalla, joka saa ylei-
sön rentoutumaan. Haluan, että ylei-
sö lähtisi esityksestä mukanaan vä-
hemmän stereotypioita kuin tulles-
saan. Lavalla tarkoitukseni on rikkoa 
ihmisten homotutka.

MacDonald tarjoaa huumoria 
seksuaalisuuksista ja sukupuolisuu-
desta toisenlaisesta näkökulmasta. 

– Vitsailen sillä, mitä ihmiset ajat-
televat homoista tai sillä, mitä homot 
itse ajattelevat itsestään. Tai mitä mi-
nä ajattelen siitä, mitä ihmiset ajatte-
levat homojen ajattelevan homoista.

Kannattaa siis todellakin 
tulla katsomaan!

Teksti pohjautuu Tulvan haastatteluun: 
http://www.tulva.fi/index.hp?k=116064

Pride-Koirakahvila VAINUssa
perjantaina 6. kesäkuuta klo 19

Koirakahvila Vainussa, Satamakatu 13, järjestetään 
koi rallisten sateenkaari-ihmisten tapaaminen 6.6. klo 
19. Tarjolla on suussa sulavaa sateenkaarevaa tarjotta-
vaa niin koirille kuin niiden omistajillekin. Herkutte-
lun, haukkumisen ja seurustelun ohessa ohjelmassa on  
Lucan ja Pirren tietovisailu noin klo 19.
Tervetuloa myös ilman koiraa!

Feministikoomikko Leimareissa

Johanna MacDonald haluaa
rikkoa yleisön homotutkan.

Suomalaiskanadalainen
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Ensimmäisen kerran ulos
On helmikuinen pakkaspäivä ar-
mon vuonna 2006. Seison Hel-
singissä kadunkulmassa, matkal-
la hotellista ratikkapysäkille. Olen 
tullut ulos hotellin sivuovesta, et-
tei henkilökunta minua näe. Pääl-
läni on pitkä ruskea naisten talvi-
takki, jalassa pitkävartiset saap-
paat. Olen ensimmäistä kertaa 
lähdössä Minnana ulos. Sydän 
takoo villisti ja kurkkua kuivaa, 
mutta lopulta saan otettua suun-
nan kohti ratikkapysäkkiä. Tä-
nään on ulostulopäivä!

Meikkausta varten olen va-
rannut ajan ja samassa paikas-
sa on tarkoitus tavata Sari, tut-
tuni nettimaailmasta. Meikkaa-
ja toimittaa kahvin, jonka hädin 
tuskin saan juotua kätteni täris-
tessä. Peilistä saan seurata muo-

donmuutosta ja vihdoin saapuu 
myös Sari. Lähdemme yhdessä 
kohti DreamwearClubin kahvi-il-
taa Ruskeasuolle. 

Kahvi-illassa saan tutustua nii-
hin ihmisiin, joita olen katsellut 
netin kautta. Välillä on pakko ni-
pistää itseään, jotta voin varmis-
tettua olevani hereillä. Välillä sit-
ten juoksen peilin eteen katso-
maan itseäni. Tuntuu huimalta ol-
la mukana transvestiittien tapaa-
misessa ja vielä huimemmalta to-
deta peilistä olevansa samanlai-
nen kuin he, kuuluvansa tuohon 
joukkoon!

Tuhkimon paluu
Kahvittelun jälkeen on aika pala-
ta Sarin kyydissä hotellihuoneen 
turvaan. Kamera käteen ja kuvia 
peilin kautta ottamaan ja pitkäl-

lisen viivyttelyn jälkeen lavuaarin 
luo. Otan puhdistusainetta käteen, 
hieron sen kasvoilleni, avaan vesi-
hanan ja valelen vettä kasvoilleni. 
Kasvojen kuivaus jättää loput mei-
kit pyyhkeeseen, katsahdus peiliin 
ja hui kauheaa – lumous on ka-
donnut kuin Tuhkimolta. Repeän 
itkemään valtoimenaan ja heittäy-
dyn sänkyyn. Parin tunnin nyyh-
kytyksen jälkeen vaivun uneen 
herätäkseni aamulla kauheaan 
krapulaan, krapulaan ilman alko-
holia. Eipä ole niin tyhjää oloa ol-
lut koskaan.

Sovin uusinnan Sarin kanssa 
parin kuukauden päähän. Lasken 
päiviä ja vihdoin tunteja tapaami-
seen. Ennen h-hetkeä Sari soittaa 
ja ilmoittaa esteestä. Menen meik-
kiin ja kävelen yksin pari kilomet-
riä peruukkiliikkeeseen, jossa ki-

Upea luisteluposeerauskuva on 
otettu Turussa huhtikuussa 2014.

Kaapista julkiseksi ”miesnaiseksi”

Neitsytkuva  
ensimmäiseltä 
ulkoilukerralta 
helmikuussa 
2006.
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hara peruukkini saa väistyä puo-
lipitkän suoran mallin tieltä. Kun 
näen itseni näyteikkunasta ulko-
na, voima virtaa sisuksiini. Maa-
ilma on saanut Minna-Maarian – 
täältä tullaan elämä!

Vuosia myöhemmin
Kahdeksan ulostulon jälkeistä 
vuotta on tarjonnut satoja uusia 
tuttuja ja kymmeniä uusia ystäviä, 
viitisen sataa ulkoilupäivää, sata-
kunta kulttuuritapahtumaa, me-
diajulkisuutta niin lehdissä, radi-
ossa kuin televisiossakin, puheen-
johtajuuden DreamwearClubissa, 
lobbausta  vaaliteltoilla ja edus-
kunnassa, mallin tehtäviä muoti-
näytöksissä, luentopyyntöjä ja pa-
nelistin roolia, tilaisuuden pääs-
tä mukaan lainsäädäntötyön yti-
meen, transvestisuuden poiston 
tautiluokituksesta, matkoja ul-
komaille,  potkut töistä ja näyttä-
vän paluun takaisin,  pukeutumis-
tyylin muuttumisen mieslookista 
naislookkiin, viiden vuoden mit-
taisen hiustenkasvatusoperaation, 
mielenkiintoisia keskusteluita ja 
paljon paljon muuta!

Uusi ulostulo taitoluistelijana
Viisivuotiaana katselin taitoluis-
telukisoja mustavalkotelevisiosta, 
kun naiset esiintyivät valkoisissa 
luistimissaan. Halusin kokea sa-
maa. Kesti 45 vuotta, kunnes tä-
män vuoden alussa löysin nollata-
solleni sopivan aikuisryhmän Ii-
salmesta. Tampereelta taas löytyi-
vät harrastusvälineet, unelmani 
mukaiset helmiäisvalkoiset pro-
fessionaalit luistimet.

Menin aikuisryhmään vahvas-
ti naisstatuksella. Valmentajamme 
Lupu oivalsi asian laidan ja ko-

mensi minut naisten pukukoppiin 
sekä päälleni kevätnäytökseen tu-
nikan. Mukanaolo aidosti nais-
maisessa harrastuksessa on ollut 
kiehtovaa, mutta oheisjuttuina se 
on tuonut mukanaan mm. lihas-
kunto- ja tasapainoharjoitteet ja 
omaehtoiset harjoitukset jäällä.

Vaikka ootkin vissiin oikeesti…
Kevätnäytöstä edeltävällä viikol-
la harjoittelimme yhdessä Lu-
mikki-näytelmää nuorten kans-
sa, kaikkiaan 38 jäällä viilettä-
jää. Nuoret tytöt bongasivat tuni-
ka-asuisen, kasvonsa puuksi maa-
lanneen Minna-Maarian ja alkoi-
vat kisailla kanssani harjoitusten 
lomassa. Pääsin mielenkiintoiseen 
keskusteluun: ”Minusta tuntuu, 
että sinä olet miesnainen!” Kuinka 

niin? ”No kun sulla on tommoset 
helmikorvikset ja kun sinä käytät 
tommosta asua (tunika ja leggarit). 
Sitä paitsi, ei miehet käytä valkoi-
sia luistimia niin kuin sinä ja tuol-
la jäälläkin sinä näytät välillä ihan 
naiselta! Kyllä sinä olet miesnai-
nen, etkös olekin? Vaikka ootkin 
vissiin oikeesti mies…” Vastattua-
ni hymyillen tytöille myöntäväs-
ti hallissa kaikui veret seisauttava 
kommentti: ”Tämä tuli nyt selväk-
si. Hippa!!” Ja taas mentiin.

Näytöksen loppuvilkutuksissa 
sain taputukset yleisöltä. Luiste-
lu-urani jatkuu syksyllä ”miesnai-
sena”, avoimesti omana itsenäni, 
ihanassa porukassa, Iisalmen Tai-
toluistelijoiden riveissä!

Teksti MINNA-MAARIA LAX

Tilaa Amnestyn ’HumAn RigHTs ARe my PRide’ -ranneke 
ja näytä tukesi ihmisoikeuksille. Tekstaa RAnneKe ja 
yHTeysTieTOsi numeroon 173175. Hinta 5€ (sis. alv24%).

Tekstarimalli: Ranneke Taneli Tilaaja Toivokatu 1 A 30, 00100 
Helsinki. Postitamme rannekkeesi noin viikon sisällä. Voit tilata 
rannekkeen Soneran, Elisan, Saunalahden ja DNA:n liittymillä.
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Hutsula on katujen kirja, joka avaa 
lukijalleen Puolan homojen alakulttuurin 
saloja pieninä tarinoina, joita kehystää 
pidempi kehyskertomus.

Metsossa järjestettiin sateenkaari-kirjoja esit-
televä ilta maaliskuussa. Hutsula oli yksi kir-
jastovirkailija Virpi Romppasen valitsemista 
teoksista.

Kirjassa nuori toimittaja saapuu haastatte-
lemaan kahta miestä, Lukrecjaa ja Patrycjaa, 
jotka nuhjuisessa keittiössään alkavat muistel-
la 1970 – 80-lukujen elämää. He puhuvat itses-
tään ja toisistaan naisten nimillä ja feminiini-
muodossa. He ovat ”siskoja”. 

Siskot ovat tehneet päivätyönsä hantti-
hommissa vailla kunnianhimoa voidakseen 
omistautua sille, mikä elämässä on tärkein-
tä, nimittäin miesten iskemiseen. Eikä kei-
den tahansa miesten. Siskojen suurin himon 
kohde ovat jullit. Jullit on meikäläisten elämän 
tarkoitus, jullit on sonneja, humalaisia sonne-
ja, rahvaanomaisia äijiä, jätkiä, karjuja, kors-
toja, joita joskus kulkee puiston poikki, makaa 
kännissä ojassa tai aseman penkillä tai jossain 
missä vähiten osaisi odottaa. 

Hutsulassa muistellaan mennyttä, mutta 
myös nykyhetken karu todellisuus tulee ilmi. 
Siskot ovat vanhoja, köyhiä, lihavia ja irstaita 
setiä. Uuden ajan Puolassa he ovat jääneet yh-

teiskunnan ja kehityksen ulkopuolelle. Kapi-
talistinen Puola on heidän mielestään arvaa-
maton. Heillä on paljon haaveita ja unelmia, 
joissa he ovat rakkausromaaneissa ja saippua-
sarjoissa esiintyvien hahmojen kaltaisia. Haa-
veita yritetään epätoivoisesti ylläpitää.

Siskojen taipumattomuus herättää ihailua. 
He ovat valinneet elämäntapansa ja nauttivat 
siitä. Kyseessä on oma valinta ja ennen kaik-
kea halu rajuun ja eletyn tuntuiseen elämään. 
He eivät kaipaa läheisyyttä tai rakkautta.

Vaikka Hutsulan tarinat ovat monin pai-
koin irstaita, itse romaani ei ole iljettävä, 
enemmänkin sympaattinen. Se on reportaasi 
yhteisöstä, jossa on omat tapansa ja sääntönsä. 
Jokainen tarina on kertomus jonkun siskon 
elämästä tai heidän yleistä kuvaustaan. Hut-
sulaa lukiessa pääsee ikään kuin kurkistamaan 
kätkettynä ollutta elämäntyyliä, joka halvek-
sunnasta huolimatta on elänyt vahvana.

Hutsulan alakulttuurin syntymistä on han-
kala ajatella tänä päivänä, kun seksuaalivä-
hemmistöt elävät avoimesti omaa elämäänsä 
siinä missä muutkin ja tekevät samoja asioita 
kuin heterotkin. Olisiko siskoista yhteiskun-
takelpoiseksi homomalliksi?

VIRPI ROMPPANEN

ts. kirjastovirkailija

Tampereen kaupunginkirjasto

MIESTEN RYHMÄ TOIVOTTAA KAIKENIKÄISET TERVETULLEEKSI
Noin kerran kuussa kokoontuva miesten 
avoin keskusteluryhmä jatkaa elokuus-
sa 18.8. klo 18. Olet sopiva ryhmäläiseksi, 
jos katsot olevasi mies, olet täysi-ikäinen 
ja viihdyt varttuneessakin juttuporukassa. 
(yli 100-vuotiaille pyritään järjestämään 
tarvittaessa ilmainen kuljetus). 

Ryhmä kokoaa yhteen niitä, jotka ha-
luavat keskustella päivänpolttavista ai-
heista tai vaikkapa elämän suurista kysy-

myksistä tai voit olla myös puhumatta mi-
tään. Ryhmä päättää itse keskustelun ai-
heet. Bonuksena tutustut uusiin ihmisiin. 

Ryhmään ei tarvitse sitoutua ja siel-
lä voi käydä omien menojensa mukaises-
ti. Sinun ei tarvitse ilmoittautua erikseen 
tai olla yhdistyksen jäsen voidaksesi tulla 
mukaan. Vetäjänä toimii Heikki. 
Lisätietoja ryhmästä: 
toiminnanjohtaja@pirkanmaanseta.fi.

Witkowski, Michal 
Hutsula (Lubiewo)
Kääntäjä:  
Tapani Kärkkäinen
Like 2007

Pirkanmaan  
Pride -tapahtuman 
aikaan Metsossa  
on näytteillä
sateenkaari-
kirjallisutta.

Kirja-arvio  
TERVEISIÄ 
METSOSTA

Olisiko julleista ja siskoista homomalleiksi?
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Tosi toimintaa

Riku Karppinen on Malkus-yhdistyksen 
puheenjohtaja. Häntä tavoittaa osoitteesta
riku@treseta.fi

Seksuaali- ja sukupuolivähemmis-
töihin kuuluvien ihmisten hengelli-
seen hyvinvointiin panostetaan jat-
kossa aiempaa enemmän. Tähän 
pyrkii huhtikuussa Tampereella pe-
rustettu valtakunnallinen Sateen-
kaariyhdistys Malkus. Kenenkään 
tarvitsisi luopua hengellisyydestä 
seksuaalisen suuntautumisen tai su-
kupuoli-identiteetin takia.

Sateenkaari-ihmiset joutuvat 
kohtaamaan hengellistä väkivaltaa 
ja monet käyvät taistelua hengelli-
sen vakaumuksensa ja seksuaalisen 
suuntautumisensa välillä. Näille ih-
misille pitäisi pystyä tarjoamaan 
nykyistä laajemmin sekä vertaistu-
kea että osaavaa ammattiapua. Uu-
si yhdistys pyrkii toiminnallaan sii-

hen, että seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöille suunnattu hengelli-
nen toiminta laajenee ja monipuo-
listuu. Tarkoituksena on myös luoda 
verkkosivut, joiden kautta eri taho-
jen järjestämä toiminta ja tukipalve-
lut olisivat nykyistä helpommin löy-
dettävissä. 

Pirkanmaan Priden yhteydessä 
7.6.2014 klo 18 järjestetään 
Sateenkaarimessu Vanhassa kirkossa
(Keskustori, Tampere) 

Syksyllä sateenkaarimessuja on 
27.9. klo 18 (Vanha kirkko) ja  
22.11. klo 18. Marraskuun messu on 
samalla perhetyön juhlamessu.
Tarkemmat tiedot kotisivulla   
www.pirkanmaanseta.fi.

Tampereen sateenkaari-
perheiden toiminta
Oletpa yksin, kaksin tai monikko, lapsellinen tai pik-
kuväestä vasta haaveileva – tule mukaan tapaamisiin. 
Vertaistukea, keskustelua ja mukavaa yhdessäoloa on 
luvassa niin lapsille kuin aikuisillekin. 

Tampereella kuukausittaisten perhetapaamisten 
lisäksi kokoontuvat kouluikäisille tarkoitettu Kou-
lulaisryhmä sekä vastikään lapsen saaneille tai lasta 
suunnitteleville suunnattu Alkutaipaleryhmä. 

Tapaamisista ja ryhmistä tietoa saa Sateenkaari-
perheiden ja Pirkanmaan Setan verkkosivuilla ole-
vista kalentereista tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen 
tampere@sateenkaariperheet.fi. 

Hengellinen sateenkaariyhdistys Malkus 

Tervetuloa Pirkanmaan Priden sateenkaariperhetapaamiseen 
lauantaina 7.6.2014 klo 14.30 Werstaan Pajassa.
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Tuu mukaan!
Pirkanmaan Setassa toimii 
useita vertaistukiryhmiä. 
Ryhmiin voi tulla mukaan pitkin vuotta. 
Ryhmäkuvaukset ja kalenterin löydät: 
www.pirkanmaanseta.fi

Tällä hetkellä yhdistyksessä toimi:
Ø Aikuisten miesten ryhmä 
 (syksyllä nuoremmatkin pääsevät mukaan)
Ø Bi-pan+-ryhmä (bi- ja panseksuaaleille
 sukupuolista riippumatta)
Ø Ei kaikki muumit laaksossa
Ø English-speaking Rainbow Group
Ø Hengellinen ryhmä
Ø Ihan koukussa -käsityöryhmä
Ø Kaappilaulajat-kuoro
Ø Luovan ilmaisun ryhmä 16 – 35-vuotiaille  
 ( jatkuu todennäköisesti syksyllä), (ks sivu 17)
Ø Nuoret
Ø Nuoret aikuiset
Ø Mummolaakso – aikuisille naisille
Ø Peli-iltapäiväryhmä (silloin tällöin)
Ø Sateenkaariperheiden alkutaival 
 ja koululaisryhmät (ks sivu 15)
Ø Transkahvila

Huomaathan, että monet ryhmät pitävät kesätaukoa 
ja jatkavat taas syksyllä. Tarvittaessa käymme vaikka 
hakemassa sinut sovitusta paikasta, ettei toimiston tai 
muun kokoontumispaikan kynnys ole liian korkealla. 
Kysy lisää: toiminnanjohtaja@pirkanmaanseta.fi

Kataja ry:n palvelut sateenkaaripareille

Kataja-Parisuhdekeskus on käynnistänyt kolmivuotisen 
Sateenkaariparit-hankkeen (RAY), jolla kehitetään 
parisuhdetoimintaa ja -materiaalia sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöjen parisuhteen vahvistamiseksi. 
Myös  Pirkanmaan Seta on mukana yhteistyössä.

Lisätietoa: www.sateenkaariparit.fi

Pirkanmaan Setan toimistolla kävi huhtikuussa kylässä 
yhdysvaltalaisia sosiaalityön opiskelijoita. He tutustuivat 
tuki- ja neuvontapalvelun ideaan ja yhdistykseen. Nuorten 
ryhmä kertoi omasta toiminnastaan ja kokemuksistaan 
sateenkaarinuorena Suomessa.

Miten löydät toimistolle: Pirkanmaan Setan toimisto 
sijaitsee Tampereella osoitteessa Kuninkaankatu 15 A 1, 
Anttilaa vastapäätä. Paina ovisummeria, niin pääset sisään.

TULOSSA 
SYKSYLLÄ



Freepik / 
Ian Barnard

Tapasin Pirkanmaan Setan luovan il-
maisun eli draaman ryhmän ensim-
mäistä kertaa helmikuun alussa. Täl-
löin jo syystalvella aloitetut improi-
lut siirtyivät minun vastuulleni. Alus-
sa ideana olikin painottaa improvi-
saatiota, mutta homma liukui yleisek-
si draamaksi, johon improvisaatio toi 
omat höysteensä. 

Ohjatusta improvisaatiosta saim-
me kuitenkin erinomaisen keinon to-
teuttaa Pirkanmaan Pridessä 7.6. esi-
tettävän näytelmän.

Exät ja exien exät
Yleisten draamaharjoitteiden jälkeen 
ryhmäläiset alkoivat kirjoittaa yh-
dessä käsikirjoituspohjaa. Teemaksi 
muodostui ”Lesboelämää”, jossa ku-
vataan sitoutumisen ja kokeilemisen 
haasteita suhdeviidakossa. 

Samalla pelikentällä pyörivät exät 
ja exien exät tekevät aiheesta herkul-

lisen ja linkittävät sen myös oivallises-
ti Sinkkuelämään. Tähän suhdekent-
tään liittyy myös kuvaus vaikeudesta 
tuoda esiin omaa rooliaan ja sateen-
kaarisuuttaan. Joka hetki meiltä vaa-
ditaan erilaista käytöstä ja olemista, 
taktikointia ja sumplimista. . Sateen-
kaaren päähän voi olla haastava pääs-
tä. 

Ohjattua improvisaatiota 
Kävimme yhdessä läpi käsikirjoitus-
ta ja kokeilimme kohtauksia erilaisin 
tekniikoin. 

Improvisaatiotekniikoiden avul-
la löysimme tapoja tehdä asiat eri ta-
valla ja saada vaihtelevuutta näytel-
mään myös tyylillisesti. Esimerkik-
si Sex and the City -tyyppinen Car-
rie-kertoja löytyy meiltäkin. Tarkko-
ja repliikkejä ei ole, vaan kyseessä on 
ohjattu improvisaatio. Siinä näytteli-
jät sanovat lähestulkoon tietyt replii-

kit, mutta pientä tilanteellista vaihte-
lua voi tulla. 

Haluamme kuitenkin, että näytel-
män dynaamisuus ja tiivis rytmi säi-
lyvät, joten kohtauksia on harjoiteltu 
runsaasti. Vähitellen improrepliikeis-
tä tulee ”lopullisia” repliikeitä. Tans-
sikohtauksilla ja musiikilla haluan 
tuoda näytelmän rytmiin ja tempoon 
muutoksia ja yllätyksiä, tiettyä rikko-
vuutta. Ryhmämme rajattomuudesta 
kertonee se, että myös ohjaaja astuu 
näyttämölle omassa roolissaan. Rajo-
ja siis rikotaan kunnolla.

Dynaamisuus ja rytmi takaavat 
näytelmän imun ja keston. Kyseessä 
on noin vartin mittainen lyhytnäytel-
mä. Näytelmä haastaa myös katsojan 
liittymään mukaansa. Se antaa katso-
jalle myös sitä viihdeteatterin nautin-
toa, joka Pride-päivään sopii! LESB 
and the CITY tuo Manhattanin pri-
deläisen ulottuville! 

Behind the Scenes: the Director’s View
Who? Ulla-Maija Mäkeläinen, vuosimallia 1984. Alunperin aineenopettaja, joka on astunut 

polultaan sivuun ja elää nyt taiteille, näkee maailman uudesta näkökulmasta
Kokemus?   Vuosien teatterikokemus, tällä hetkellä näyttelee Tampereen 

Ylioppilasteatterissa, Teatteri Mielessä, Improvisaatioteatteri Uusi Kattauksessa,  
Kanta-Teiskon kesäteatterissa

”Pätevyys”?  Opiskelee avoimessa yliopistossa draamakasvatusta, toimii lasten draamaohjaajana 
Tampereella, jossa myös käsikirjoittaa ja ohjaa näytelmää, ohjannut ja suunnitellut 
tanssikoreografiaa TaYT:n tanssiesityksiin, ohjannut nuorten päihdeputkinäytelmän

Muuta?   Taustalla showtanssiharrastusta, laulua sekä lyriikan ja proosan kirjoittamista,  
ääni- ja valotekniikkaa sekä suuri määrä ääniraitoja ja julisteita teattereille

Kuinka näytelmä syntyi?

Pirkanmaan Pridessa 
lyhytnäytelmän ensi-ilta

Ku
va

 T
er

o 
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nt

o

Lyhytnäytelmä LESB and the CITY nähdään Yo-talolla lauantaina 7.6.2014. 
Ohjaaja Ulla-Maija Mäkeläinen kertoo esityksen synnystä.
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Valtakunnallinen tuki- ja 
neuvontapalvelu SINUIKSI on 
avattu yhteistyössä Ranneliike.net-
sivuston kanssa.

Uudistuneen puhelin- ja verkko-
palvelun kautta kuka tahansa voi 
keskustella ammattilaisen kanssa, 
mikäli oma tai läheisen seksuaali-
nen suuntautuminen ja sukupuo-
len moninaisuus mietityttävät. 

Tukea tarvitaan 
ympäri Suomen
On arvioitu, että joka 10. suoma-
lainen kuuluisi seksuaali- ja suku-
puolivähemmistöön riippumatta 
asuinpaikasta, iästä, syntyperästä 
tai muusta tekijästä. 

Osa on sinut seksuaalisen 
suuntautumisensa ja sukupuo-
li-identiteettinsä kanssa, mutta 
merkittävä osa meistä kaipaa tu-
kea miettiessään sosiaalisia pai-
neita, vähemmistöstressiä, iden-
titeettiä, seksiä, seksuaalisuutta, 
seurustelun aloittamista, ikään-
tymistä, koulu- tai työpaikkakiu-
saamista, eheyttämisyrityksiä tai 
muuta kaltoinkohtelua. 

Neuvontapalvelun yhteyden-
ottoihin vastaavat sosiaalipsyko-
logi, psykoterapeutti Jussi Nissi-
nen ja hahmoterapeutti, seksuaa-
lineuvoja Tommi P. Pesonen. Val-
takunnallista hanketta koordinoi 
toiminnanjohtaja Mikko Väisä-
nen.

– Kysytyimpiä aiheita ovat 
oman identiteetin jäsentä mi nen, 

hallittu ulostulo, huoli hyväksy-
tyksi tulemisesta, yksinäisyys ja 
syrjinnän aiheuttama ah dis tus. 
To ki palvelusta voi kysyä vinkkiä 
myös pienempiin arjen töyssyi-
hin, sanoo Mikko Väisänen.

Jalkaudutaan 
maakuntiin
Neuvontapalvelutyön rinnalla Si-
nuiksi-han ke tekee etsivää sosi-
aalityötä verkossa, perehdyttää 
muun muassa terveydenhuol-
lon ammattilaisia ja järjestöaktii-
veja huomioimaan vähemmistö-
jä työssään luontevasti ja luo ver-
tais ver kostoa vapaaehtoisista.

– Tulemme mielellämme eri 
puolille Suomea kertomaan ai-
heesta lisää. Myönteinen vastaan-
otto on yllättänyt meidät iloisesti, 
Väisänen toteaa.

Neuvontapalvelun sivut, www.
sinuiksi.fi, avattiin kansainvälise-
nä homo- ja transfobian vastaise-
na päivänä lauantaina 17.5. klo 
17.05. Palvelu avataan myös osa-
na Ranneliike.net-sivustoa.

Palvelun tuottavat Pirkanmaan 
Seta ja Sateenkaariyhteisöt ry Ra-
ha-automaattiyhdistyksen tuel-
la. Yhteistyössä ovat mukana Se-
ta, sen Transtukipiste, Sateenkaa-
riperheet ry, muut Setan jäsenyh-
distykset, Pro-tukipiste, Hiv-tuki-
keskus, Sexpo-säätiö, Uskontojen 
uhrien tuki ry ja Syrjinnän vas-
taisen neuvonnan (SYNE). Lisää 
yhteistyökumppaneita toivotaan 
mukaan.

Outohomo-paneelikeskustelu
Huhtikuussa loppuunmyydyn 
OUTOHOMO-esityksen jälkeen Teatteri 
Telakalla järjestettiin Pirkanmaan Setan  
ja sen tuki- ja neuvontapalvelun paneeli. 
Keskustelussa pureuduttiin esityksen 
herättämiin kysymyksiin itse määrittelyn 
merkityksestä, sanaston vaillinaisuudesta 
sekä seksuaalisen suuntautumisen ja 
sukupuoli-identiteetin joustavuudesta.  
Antoisa paneeli virisi lähes kaksituntiseksi 
ja yleisö osallistui keskusteluun. 
Paneelissa olivat (vasemmalta lukien 
kuvassa) näyttelijä Juuso Kekkonen, 
näyttelijä, queer-aktivisti Sade Kondelin, 
Polyamoriayhdistyksen puheenjohtaja 
Joonas Mäkinen, sosiaalipsykologi, 
seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen, 
seksuaalineuvoja, hahmoterapeutti 
Tommi P. Pesonen ja Setan 
kokemuskouluttaja Samuel Susilinna.

Puhelin- ja verkkopalvelua: 
Tule Sinuiksi seksuaalisen suuntautumisen 
ja sukupuoli-identiteetin kanssa

Kynttilämuistotilaisuus
Kansainvälisenä homo- ja transfobian 
vastaisena päivänä 17.5. Pirkanmaan Seta 
järjesti Tampereen Keskustorin kiviportailla 
kynttilämuistotilaisuuden homo- ja 
transfobian uhrien muistolle.



Sinuiksi-palvelussa yhteydenottoihin 
vastaavat Jussi Nissinen ja  
Tommi P. Pesonen. Hankkeen 
koulutuksia ja verkostoyhteistyötä 
koordinoi Mikko Väisänen (keskellä).

www.Sinuiksi.fi
Kysy seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä

Ensisijaisen puhelin- ja verkkoneuvontatyön 
rinnalla hankkeessa: . tehdään etsivää työtä sosiaalisessa mediassa. verkostoidutaan muiden olemassa olevien  

tukipalvelujen kanssa ja välitetään tietoa palvelusta . koulutetaan ammattilaisia ja järjestötoimijoita  
kohtaamaan vähemmistöjä luontevasti. kootaan valtakunnallinen  
vapaaehtoisten vertaisverkosto. Luodaan tietopankki hankkeen  
kartutetusta tiedosta ja kokemuksista

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Mikko Väisänen,  
040 5107 488, mikko.vaisanen@sinuiksi.fi,  
www.sinuiksi.fi

Päivystys on avoinna 
maanantaisin klo 19 – 21 
ja torstaisin klo 19 – 21 

Soita numeroon 044 3002 355
tai lähetä kysymyksesi verkkopalvelun kautta 
anonyymisti. Voit lähettää viestin verkon kautta 
milloin tahansa. Voit myös lähettää sähköpostia 
osoitteeseen: neuvontapalvelu@sinuiksi.fi. 

Kysy meiltä jos mieltäsi askarruttaa oma tai 
läheisen seksuaalinen suuntautuminen (mm. 
bi-, homo- ja panseksuaalisuus tai lesbous) 
ja sukupuolen moninaisuus (mm. inter-,  
muun-, ja transsukupuolisuus, transvestisuus,  
gender- tai queer-identiteetit) tai muut 
aihepiiriin kuluvat kysymykset. 
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Me Aito Säästöpankissa uskomme siihen, ettei mikään
palvelukeskus korvaa henkilökohtaista palvelua ja pankkia,

jossa ihminen tunnetaan. Siksi olemme palkanneet uusia pankkialan 
asiantuntijoita –palvelemaan sinua henkilökohtaisesti niin

puhelimessa, verkossa kuin konttorissakin.

Tule toteamaan ero – Aito Säästöpankkiin.

www.aitosp.fi 

jossa ihminen tunnetaan. Siksi olemme palkanneet uusia pankkialan 

Mikko Haverinen 
pankinjohtaja

Lielahti
puh. 03 4584 0131 

PANKEISSA
PANKEISSA

ON EROA
TOISET PANKIT VÄHENTÄVÄT, TOISET LISÄÄVÄT 

HENKILÖKUNTAANSA.


