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SUKUPUOLIRISTIRIITA

Yleinen puhelinaika torstaisin klo 15.15–17.00.

transvestisuus

Yleinen puhelinaika keskiviikkoisin klo 14.00–16.00.
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Transtukipisteen palvelut

Sukupuolen moninaisuus

Transtukipiste toimii voimavarana yhteisöille ja yksilöille, joita
sukupuolen moninaisuus koskettaa. Transtukipiste on sukupuolen
moninaisuuden asiantuntija Suomessa. Transtukipiste toimii osana
ihmisoikeusjärjestö Setaa.

Sukupuoli on mahtavan moninainen ilmiö. Sukupuoli on erilaisista geneettisistä, kehityksellisistä, hormonaalisista, fysiologisista,
psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominaisuuksista koostuva
jatkumo. Sukupuolia eivät siis ole vain mies ja nainen, vaan ihminen
voi olla molempia yhtä aikaa, jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta.
Joillakin taas ei ole sukupuolta lainkaan.

Transtukipisteen toiminnan lähtökohtana on kunnioittaa kunkin
ihmisen omaa kokemusta. Palvelut ovat luottamuksellisia ja pääosin
maksuttomia. Asioida voi yksin, parina, moniskuntana, perheenä tai
muiden itselle tärkeiden ihmisten kanssa.
Transtukipiste tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja vertaistukea
sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen. Henkilökohtainen tuki
voi sisältää neuvontaa tai terapeuttista keskusteluapua vastaanotolla, puhelimitse ja sähköpostitse tai verkossa.
Transtukipiste ylläpitää useita vertaistukiryhmiä eri ikäisille, muun
muassa transmiehille ja transnaisille, muunsukupuolisille, nuorille,
perheille, joissa lapsi pohtii sukupuoltaan, senioreille, kumppaneille ja
muille läheisille. Ryhmien periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus,
itsemäärittelyoikeus ja kunnioitus. Muuta toimintaa ovat muun muassa työpajat sekä vuosittainen Voimavaraleiri, joka kokoaa yhteen
transihmisiä, intersukupuolisia ihmisiä ja sukupuoltaan pohtivia.
Helsingissä Länsi-Pasilassa sijaitsevalle toimistolle on esteetön kulku.
Toimistolla on pukeutumistila, jota voi käyttää toimiston aukioloaikoina.
Transtukipiste kouluttaa ja konsultoi yhteisöjä, oppilaitoksia ja eri
alojen ammattilaisia, seuraa kansainvälistä ja kotimaista keskustelua
sekä kokoaa, tuottaa ja jakaa tietoa sukupuolen moninaisuudesta.
Ammattilaisille suunnattu Sukupuolen moninaisuus tänään -uutiskirje
ilmestyy 4 kertaa vuodessa.

Ihmisyyteen kuuluu laaja kirjo erilaista sukupuolen kokemista ja
ilmaisua sekä kehollisia sukupuolipiirteitä. Sukupuolen moninaisuus
on myös varsin yleistä. Sukupuolen fyysinen ja psyykkinen kehitys
sekä sukupuolen kokeminen vaihtelevat joillain ihmisillä koko ihmisen
elämänkaaren ajan.
Käsitys vain kahdesta toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta sulkee
ulos ne, jotka eivät mahdu perinteisiin naisen tai miehen muotteihin.
Naisellisuus ei ole ainoastaan naisten eikä miehisyys ainoastaan
miesten yksinoikeus. Oikeus omaan sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun haluamallaan tavalla – joko perinaisellisesti tai
-miehisesti, sukupuolettomasti tai eri sukupuolia ilmentäen – kuuluu
jokaiselle. Kenenkään ei pidä määritellä sukupuoli-identiteettiä toisen
puolesta. Oma kokemus on ratkaiseva.
Sukupuolivähemmistöillä tarkoitetaan transihmisiä ja intersukupuolisia. Transihmisiä voivat olla sukupuolettomat, transsukupuoliset,
transvestiitit ja muunsukupuoliset. Transsukupuoliset ovat yleensä
naisia tai miehiä. Transvestiitilla on tarve ilmentää sekä miestä että
naista itsessään. Muunsukupuolisen sukupuoli voi olla omanlaisensa
yhdistelmä mieheyttä ja naiseutta tai aivan jotain muuta ja ainutlaatuista. Intersukupuolisuus tarkoittaa synnynnäistä tilaa, jossa fyysiset
tekijät tai ominaisuudet, joiden perusteella sukupuoli yleensä määritellään, eivät ole yksiselitteisesti miestyypilliset tai naistyypilliset.
Enemmistö ihmisistä on cissukupuolisia. He kokevat sukupuolensa
syntymässä määritellyn mukaisesti.

Kannen keskikuva Martu Väisänen, alin kuva Riina Rinne.

