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Jos sukupuolen moninaisuus 
ei kuulu oman kokemusmaailman piiriin 
se saattaa jäädä kaukaiseksi, vieraaksi ja 
väärinymmärretyksi.
 
Toivomme että asiaan tulisi muutos 
mahdollisimman pian, jotta myös 
muunsukupuoliset nuoret pääsisivät 
osaksi yhteiskuntaamme sekä 
juridisesti että sosiaalisesti 
täysin omana itsenään.

Lapsi.
Leikki-ikäinen.
Muut väittävät minun olevan tyttö,
mutta tiedän olevani poika.
Miksi en saa olla minä…
poika, joka olen.
Hämmentää.
En ymmärrä.
Pelottaa.
Äiti kieltää puhumasta asiasta enää 
koskaan,
tai joudun tulimereen.
Hävettää.
Olen häpeä.
Pelottaa.
Vuosikymmenet vierivät.
En ymmärrä.
Miksi en samaistu naisiin?
Olen outolintu heidän joukossaan.
Haluaisin tehdä miesten asioita.
En voi,
enkä saa,
koska minun on syntymästäni asti väi-
tetty olevan tyttö ja nainen.
Miksi kuitenkin sisimmässäni tuntuu 
oikealta,
kun samaistun miehiin?
En halua tulimereen.

Elämäni 
trans-

ihmisenä 
uskonnon 

varjossa

Vaikenen.
Vaikenen vuosikymmenet.
Kunnes…
en jaksa enää vaieta.
Saan lähetteen transpolille.
Lääkäri heiluttaa epikriisiäni kädessään,
huutaen
”Miksi näissä ei lue sanaakaan sukupuo-
len identiteettikriisistä.”
Vaivun mitättömän pieneksi huoneen 
nurkassa olevassa tuolissa.
”Ei lue, ei”.
Minulle ovat jo pienestä lapsesta usko-
vat opettaneet,
“Jos olet sinä,
transsukupuolinen,
joudut ikuiseen tulimereen.”
Mutta en jaksa enää pelätä.
Haluan olla minä.
Ihminen, joka olen.
Ihminen, joka olen aina ollut.
Ihminen, joksi Jumala tai maailmankaik-
keus on minut luonut.
Olin transpoika, joka pakotettiin kup-
laan.
Sisimpään jäädytettynä minä.
Vihdoin joku näki minut.
Sulatti sisimpäni.
Tulimeri haihtui pois.

Silti edelleen,
ihmiset, jotka eivät ymmärrä, haluavat 
hallita elämääni.
Haluavat viivyttää elämääni.
Mutta minä olen päättänyt elää elämäni 
aidosti.
Vapaana tuskasta.
Vapaana ”väärästä” kehosta
ja vapaana väärästä sukupuolioletukses-
ta.
Minä elän!
Mies!
Elän!

Sami Eme, 48-vuotta

(sisältövaroitus)
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Kuin olin 10, sanoin välitunnilla muille 
pojille että tytöt ovat tyhmiä. Kaikki 
alkoivat nauraa; olinhan niiden silmissä 
itse tyttö. Silloin tiesin, että tämä on jo-
tain häpeällistä enkä saanut kertoa tätä 
kenellekään. Kukaan ei saisi koskaan 
tietää että olen poika. 
En edes tuntenut sana transsukupuoli-
suus, elettiin 90-luvun alkua. Tiesin vaan 
että se että olin poika oli yksi niistä 
salaisuuksista, joita minun piti pitää. 
Vammaisuuteni oli salaisuus, pelkotilat 
olivat salaisuuksia, koulukiusaaminen oli 
salaisuus. Minä olin salaisuus. 
Olin lapsena hyvin avoin, minulta puut-
tui sosiaalinen filtteri. Mitä vanhem-
maksi tulin, sitä enemmän hiljennettiin. 
Opin pakenemaan omaan maailmaani, 
missä kukaan ei voisi satuttaa minua. 
Opin ahmimaan itseni hiljaiseksi herkuil-
la. Niinhän minut kasvatettiin. Pulla suu-
hun ettei lapsi lipsauta mitään noloa.
Pitkään olin hukassa, yksin. Teini-iässä 
olin nuori kärsivä kirjoittaja, joka maka-
si koulun jälkeen sängyllä lukemassa, 
kuuntelemassa musiikkia ja unelmoi-
massa. Tai sitten istuin kirjoituspöydän 
äärellä kirjoittamassa. Tarina tarinan 
jälkeen nuorista yksinäisistä missfitseis-
tä, jotka loivat yhdessä oman jenginsä, 
oman tukiverkostonsa. 
Kun mietin noita tarinoita nyt, tulen su-
rulliseksi. Ei ole vaikeaa ymmärtää mitä 
projisoin kertomuksiin; halusin oman 
ryhmän missfitsejä, jotka oikeasti ym-
märtäisivät minua. Halusin kokea, edes 
hetkellisesti, yhteyttä toisten ihmisten 
kanssa.

Pulla suuhun 
ettei lapsi 

Menin yliopistoon lukemaan pohjois-
maista kirjallisuutta. Löysin yhden yh-
teisön muista opiskelijoista. Sain tietää 
että olen autistinen ja että minulla on 
ADHD, sekosin ja jouduin lataamoon, 
löysin elämäni rakkauden, löysin tur-
vapaikkoja. Mutta jotain vielä puuttui. 
Butch-identiteetti sopi, mutta ei täysin. 
2013 kuulin ensimmäisen kerran sanan 
muunsukupuolisuus ja viimeinen pala 
loksahti paikalleen. Voin olla jotain muu-
ta kuin nainen! Aika pian minusta tuli 
Henkka. Tiesin että tämä on vasta alku. 
Vaikka pelkäsin, tiesin että lopputulos 
olisi testosteronihoito ja mastektomia. 
Parisuhde pitää laittaa vähän uusiksi, 
kuin ei oltukaan lesbopari, mutta aika 
pian se löysi uuden paikkansa. 
Menin Sukupuolen moninaisuuden 
osaamiskeskuksen muunsukupuolis-
ten ryhmään sekä yksilö käynneille ja 
sain paljon apua. Kuin olin ollut siellä 
noin vuoden uskalsin kysyä kysymystä, 
jota pelkäsin hirveästi: “saanko mennä 
miesten ryhmään?” Sain ja poukkoilin 
ryhmien välillä.

Syksyllä 2016 uskalsin vihdoin pyytää 
lähetettä Helsingin transpolille. Tran-
spoli-aika oli lievästi sanottuna mielen-
kiintoinen. Aivan alusta asti tuli selväksi, 
että heillä oli iso ongelma autismini ja 
muunsukupuolisuuteni kanssa. Muis-
tan että hoitaja kysyi minulta “miten 
tiedät että olet muunsukupuolinen?” 
Lisäksi ne lähetti minua ylimääräisiin 
tutkimuksiin Autismisäätiön seksuaali-
terapeutille, koska ne tekee niin kaikille 
autistisille asiakkailleen. Tämän takia 
tutkimusaika viivästyi puolella vuodella. 

Pahin tilanne oli kuitenkin psykiatrisella 
osastolla ja Transpolin psykiatri tuli ta-
paamaan mua ja mun psykiatria. Psyki-
atrit puhuivat ensin keskenään, sitten 
minua kutsuttiin huoneeseen ja ker-
rottiin ilmoitusasiana että tutkimukset 
menee vuoden jäähylle, koska olin niin 
huonossa kunnossa. Yritin selittää että 
olin niin huonossa kunnossa sen takia, 
että minun pitää elää naisen kehossa, 
naisen virallisella nimellä ja naisen hetul-
la. Mutta he olivat jo tehneet päätök-
sensä. Olen vieläkin katkera tästä.
Pääsiäisen aikoihin 2019 sain sitten 
vihdoin diagnoosin: transsukupuolisuus. 
Oli niin ihanaa katsoa uutta passia tai 
Kela-korttia, missä oli mun oma rakas 
nimi. Testojen kanssa piti odottaa, kos-
ka diabetes ei ollut hoitotasapainossa. 
Kuin sitten sain aloittaa testot, odotin 
vielä pari kuukautta koska pelkäsin niin 
paljon. Marraskuussa 2019 aloitin tes-
tot. Heti kuin laitoin geelin reidelleni 
tunsin jotain hyvin omituista: tältäkö 
tuntuu olla sisällä omassa kehossa? Voi 
sanoa että testot ovat pelastaneet mua 
laitoskierteestä. En ole vielä maalissa; 
BMIn takia minulle ei tehdä mastek-
tomia julkisella puolella. Se ahdistaa, 
mutta pystyn elämään sen kanssa. Tie-
dän että tulee vielä se päivä, kuin voin 
kävellä kaupungilla ilman paitaa.Vaikka 
elämäni ei aina ole helppo rajoitusteni 
takia, olen onnellinen. Käyn mielenter-
veystukipaikoissa, vedän ryhmiä, toimin 
kokemusasiantuntijana ja olen mukana 
miesten henkisen kasvun ryhmässä.

Henrik, 42-vuotias transmies   

lipsauta 
mitään 
noloa
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Toivon, ettei 
yhdenkään 
lapsen 
tarvitsisi 
kokea tätä 
samaa

Olen muunsukupuolinen. 
Muunsukupuolisuus tarkoittaa lyhyesti 
niitä ihmisiä, joiden sukupuolikäsitys it-
sestään ei asetu binääriin (mies-nainen), 
vaan on jotakin siltä väliltä tai sen ulko-
puolelta. Meistä käytetään joskus myös 
termiä ei-binääriset. Toisin kuin yleisesti 
luullaan, myös muunsukupuoliset ovat 
transihmisiä. Meidät vain helposti unoh-
detaan, koska emme ole osa binääristä 
sukupuolikäsitystä, joka on vanhentunut 
jopa tieteen silmissä. Silti koko yhteis-
kuntamme ja juridinen järjestelmämme 
toimii binäärisyyteen nojaten, vaikka 
tarve muutokselle on ollut jo pitkään.

Kuten binääriset transsukupuoliset, 
myös osa muunsukupuolisista tarvitsee 
korjaushoitoja. Nämä on tällä hetkellä 
valitettavan rajattuja, sillä ymmärrys 
myöskään transpoliklinikoilla ei ole vielä 
täydessä mitassaan muunsukupuoli-
suuden valtavaa kirjoa kohtaan. Uuden 
tautiluokitusjärjestelmän (ICD-11) tulles-
sa käyttöön kaikki transihmiset pääse-
vät saman diagnoosin alle (tällä hetkellä 
meidät on eritelty joko F64.0 tai F64.8) 
joten toivon mukaan myös hoitojen 
saanti tulevaisuudessa helpottuu. Hoi-
dot ovat tärkeä osa transitiota, jotta 
ihminen pääsee omaan kehoonsa ja voi 
hyvin henkisesti ja fyysisesti.

Tässä translakiuudistuksessa meidät 
muunsukupuoliset ja oikeus juridiseen 
sukupuoleen unohdettiin jälleen kerran. 
Toinen äärettömän tärkeä asia, joka 
rajattiin ulkopuolelle, on alle 18-vuotiai-
den oikeus omaan kehoonsa. 15-vuoti-
as voi omalla ilmoituksella korjata oman 
nimensä juridiseen järjestelmään, joten 
miksi sukupuolta ei voisi korjata sa-
malla. Se on tärkeä osa kasvua, jota ei 
kuulu kyseenalaistaa.

Kun olin itse peruskouluikäinen, oireilin 
paljon. Olin erilainen outolintu, ja minua 
kiusattiin vahvasti sen johdosta. Itkin 
joka yö itseni uneen, toivoen, ettei mi-
nun tarvitsisi herätä seuraavana aamuna 
kouluun kokemaan samaa kidutuskam-
miota uudelleen. Joka kerta kun aamu 
koitti, lannistuneena - ja lannistettuna 
- pakottauduin vaatteisiin, heitin repun 
selkään ja menin oppitunneille. Pelkkä 
kiusaaminen ei aiheuttanut pahaa oloa, 
vaan myös se, että minulle ei ollut paik-
kaa. Minusta ei tuntunut että olen yhtä 
muiden tyttöjen kanssa, mutta en minä 
poikakaan ollut, vaikka maskuliinisuus 
tuntui selkeästi omammalta. Lukiossa 
otin asenteen, että fake it till you make 
it ja aloin pukeutua ylifeminiinisesti, 
että jos vaikka se naiseuden tunne 
tulisi. 

Syy tähän roolin vetämiseen oli se, että 
minulla ei ollut vielä sanaa itselleni. Tun-
sin monta vuotta pahaa oloa itsestäni, 
irtonaisuudestani ja roolin vetämisestä-
ni. Vasta, kun löysin muunsukupuolisuu-
den ja muita muunsukupuolisia, tiesin, 
että voin olla oma itseni eikä minun 
tarvitse esittää olevani jotakin muuta. 

Toivon, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi 
kokea tätä samaa, mitä olen itse koke-
nut. Jos yhteiskuntamme paneutuisi tä-
hän, saisimme vähennettyä translasten 
pahaa oloa ja itseinhoa huomattavasti. 
Vaikka translapset ovat pieni vähemmis-
tö muiden lasten joukossa, pahoinvointi 
translasten parissa on hälyttävän yleis-
tä; suurempi osa voi pahoin kuin tuntisi 
olonsa hyväksi ja tervetulleeksi, sekä 
mikä kaikkein tärkeintä, hyväksytyksi.

Vaikka muunsukupuoliset ovat unholas-
sa, toivon, ettei translapsia unohdet-
taisi. Heille pitää antaa mahdollisuus 
itsensä määrittelemiseen ja itsensä nä-
köiseen elämään. Juridinen sukupuolen 
määrittely kuuluu alaikäisille siinä missä 
aikuisille.

Lotta-Leo Laajalahti, 34-vuotias muun-
sukupuolinen
IG @leosoijapoika
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Anna mun olla mä!

Mun mielestä olisi tärkeää huomioida 
vessat ja suihkut niin ettei niitä suku-
puoliteta. Että kaikille annetaan vessa-
rauha, koska mun vessan oven taakse 
on tultu rynkyttää. Myös lapsia pitäisi 
kasvattaa ja opettaa sukupuolten mo-
ninaisuuden hyväksymiseen, ja siihen, 
että sukupuolia ei ole vain kaksi vaan 
enemmän joista ei puhuta vielä kovin 
paljon. Muutos on hidasta.

Koulun seksuaalivalistuksen pitäisi olla 
parempi ja kattaa myös oikeuden tietää 
mitä on transsukupuolisuus ja siihen 
kuuluvasta prosessista, joka on toki 
aina yksilöllinen. 
Toivoisin että opetussuunnitelmaan 
kuuluisi se että kerrotaan transsukupuo-
lisuudesta ja siitä että kaikkien kokemus 
EI ole IKINÄ samanlainen riippuen jo 
siitä miten määrittää oman itsensä!

Kuka saa käyttää tietylle sukupuolelle 
suunniteltuja vaatteita ja asusteita? 
Mun mielipide on että JOKAINEN saa 
käyttää juuri niitä vaatteita joita ITSE 
HALUAA, vaatteita jotka saavat sun 
olon itsevarmaksi ja fiilaat ittees niis-
sä vaatteissa. Se on ihan se ja sama 
miltä osastolta sä oot ne hommannut, 
koska kun se vaate on sun päällä, voit 
itse päättää onko se naisen, miehen tai 
jonkun muun vaate. Pääasia että SULLE 
tulee siitä hyvä fiilis.

Anonyymi, 13-vuotias
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Mitä haluamme muuttaa hoitopolussa?
Itse hoitopolun läpi kulkeneita tulee kuulla, jotta palvelusta saadaan toimiva ja inhimillinen. 

Itselläni ongelmia hoitopolulla on tuottanut minulle kirjatut mielenterveysongelmat. Kärsin keho-
dysforiasta, mutta myös nykyisin hoitobalanssissa olevasta ahdistuneisuushäiriöstä ja OCD:sta. 
Ahdistus ja masennus ovat olleet kaiken avun poissulkeva tekijä transpolin suhteen, koska hei-
dän mielestään ihmisellä ei saa olla näitä, jotta hän pääsisi edes tutkimusjaksolle. Minua on myös 
kehotettu parantamaan kehodysforia ennen hakemista. On ymmärrettävää, että ihmisen on 
oltava mahdollisimman hyvässä psyykkisessä kunnossa transpolille hakiessa. On kuitenkin mie-
lestäni kohtuutonta, että ahdistusta ja kehodysforiaa ei saisi tuntea, sillä monesti ne kumpuavat 
siitä, että keho on väärä, ja korjautuvat hoitoa saadessa. Esimerkiksi itselläni ahdistus väheni 
huomattavasti, kun sain tietää päässeeni tutkimusjaksolle transpoliin. Mielenterveysongelmien 
demonisointi pitää lopettaa.

Lotta-Leo Laajalahti

HUSin transpolilla on käytäntö, että autismin kirjon asiakkaat käyvät pidemmän hoitopolun. 
Heillä on esim. seksuaaliterapiaa Autismisäätiöllä, joka viivästyttää tutkimusta. Tämä on varmaan 
hyvä useille, mutta ei pidä olla automaattisesti kaikille autistisille asiakkaille.

Henrik

Toimittanut Riikka Nieminen
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Edustamme yli 500 koulutettua kokemusasiantuntijaa, joilla on hyvin laajasti erilaisia kokemus-
taustoja. Olemme esivalinneet jäseniksemme kokemusasiantuntijoita, joiden koulutus vastaa 
koulutus- ja palkkiosuosituksiaemme, joita käytetään valtakunnallisesti. Koulutuksen minimi on 
50 lähiopetustuntia yli 4kk ajanjaksolle. Lisätietoja löydät Internet-sivuiltamme. Sieltä voi myös 
tilata koulutetutn kokemusasiantuntijan:
http://www.kokemusasiantuntijat.fi/tilaa/

Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden osuus on 
ollut useissa kohtaamisissa ”se vaikuttava juttu”, 
joka jää mieleen, mikä puhuttelee ja saa aikaan 
uutta ymmärrystä ja perspektiiviä.
Tutustu: 
10 syytä tilata koulutettu kokemusasiantuntija 
http://www.kokemusasiantuntijat.fi/10-syyta/

http://www.kokemusasiantuntijat.fi/tilaa/
http://www.kokemusasiantuntijat.fi/10-syyta/

