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Vuosi 2020 oli yhdistyksen ensim-
mäinen toimintavuosi. Perusta-
miskokous pidettiin Helsingin 
ravintola Sandro-Kalliossa lauan-

taina 17.1.2021. Yhdistys aloitti välittömästi 
toimintansa.

Salaisessa transfeminiinien Facebook-ryh-
mässä oli vuonna 2019 keskusteltu tarpeesta 
järjestäytyä myös virallisesti. Taustalla oli tar-
ve transnaisten ja transfeminiinien paremmil-
le oikeuksille yhteiskunnassa. Oli yhteisesti 
todettu, että transnaisten ja transfeminiineik-
si identifioituvien erityistarpeet jäävät usein 
huomioimatta transhenkilöitä koskevissa pää-
töksissä ja keskusteluissa. Muiden transhen-
kilöiden yliedustus ja transfeminiinien puute 
vastaavasti niin järjestöissä kun erilaisissa työ-
ryhmissä ja toimikunnissa jättää usein trans-
feminiinit vähemmälle huomiolle.

Yhdistys rekisteröitiin PRH:n toimesta 
24.3.2020. Yhdistyksen sääntöjen 2. § mää-
rää, että yhdistyksen toiminnan tarkoitus on 
edistää sukupuolisen tasavertaisuuden to-
teutumista yhteiskunnassa, edistää erityisesti 
transfeminiinejä koskevia yhteiskunnallisia 
oikeuksia, valvoa ja edistää transihmisten, eri-
tyisesti transfeminiinien oikeutta saada tarvit-
semaansa hoitoa ja toimia transfeminiineiksi 
itsensä määrittävien henkilöiden yhdyssitee-
nä.

Vaikuttamistoiminta ja kotimaiset edus-
tukset
Yhdistys osallistui aktiivisesti transhenkilöi-
den oikeuksia koskevaan julkiseen keskus-

teluun, antoi viranomaisille ja poliitikoille 
lausuntoja sekä osallistui erilaisiin virallisiin 
toimikuntiin ja hankkeisiin.

Transnäkyvyyden kansainvälisenä päivä-
nä (Trans Day of Visibility, TDoV) julkai-
simme kotisivuillamme viiden transhenkilön 
elämäntarinat. Julkaisua jaettiin sosiaalisessa 
mediassa, ja se sai hyvän ja laajan näkyvyyden 
asialle.

Annoimme huhtikuussa Sosiaali- ja ter-
veysministeriön alaiselle palveluvalikoima-
neuvostolle (PALKO) huhtikuussa lausunnon 
neuvoston kaavailemista uusista transterve-

Transgender Day of Visibility -postauksemme henkilöt: Susanna Viljanmaa, Emilia Blåsten, Amanda Majasaari, Kas-
per Kivistö, Catrina Asell.

Tanja von Knorring Ylen haastattelussa.

https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=77
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=77
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=164
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=164
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ydenhoitoa koskevista ohjeista. Ohje-esityk-
sessä totesimme merkittäviä heikennyksiä 
voimassaolevaan hoitoon ja erityisesti trans-
naisiin kohdistuvaa selvää hoitomahdollisuuk-
sien vähentymistä. Esitys otettiin käyttöön ke-
säkuussa melkein sellaisenaan huomioimatta 
sateenkaarijärjestöjen antamia lausuntoja.

Tanja von Knorringia haastateltiin Nais-
asialiitto Unionin Tulva-lehteen huhtikuussa.

Susanna Viljanmaa edusti yhdistystä ja piti 
puheen Circolo degli Italiani in Finlandian, 
IWWOF:in (International Working Women 
of Finland), Solidaarisuutta Chilelle / Solida-
ridad con Chile desde Finlandian ja Red de 
Mujeres — Finlandian Naistenpäivän marssi-
en tilaisuudessa. 

Toukokuulle suunniteltu Töölön transtii-
min tapaaminen siirtyi tulevaisuuteen.

Yhdistystä edusti Sateenkaaripoliittises-
sa verkostossa sen kokouksissa vuoden 2020 
Tanja von Knorring, varalla Susanna Viljan-
maa.

Yhdistystä edusti Tanja von Knorring 
hankkeessa Suomen kolmas kansallinen pe-
rus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma vuosina 

2020–2023.
Keskisuomalainen mediatalokonserni teki 

kesäkuun alussa Tanja von Knorringista haas-
tattelun pohjalta kolmen sivun jutun, jossa 
myös yhdistys mainitaan. Juttu julkaistiin 
konsernin lehtien sunnuntailiitteenä 15 eri 
seutu- ja paikallislehdessä.

Kesäkuussa teimme yhdessä Regnbågsan-
kan rf:n ja Malkus ry:n kanssa vastineen 
HBL:ssa olleeseen transfobiseen kirjoitukseen.

Lähetetimme ministeri Aino-Kaisa Pekosel-
le kirjeen, jossa kysyimme, miten STM aikoo 
turvata jatkossa tasapuolisen transhoidon, kun 
PALKO:n uudessa suosituksessa transhoidon 
järjestämisestä ei ollut huomioitu järjestöjen 
näkökantoja. Kirjeeseen ei vastattu.

Heinäkuussa osallistuimme Trasek ry:n, 
Trans ry:n, Regnbågsankan rf:n ja Pro-tuki-

Susanna Viljanmaa puhumassa naistenpäivän marsseilla.

Susanna Viljanmaa Ylen haastatteluissa.

https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=164
https://tulva.fi/lue/viisi-tapaa-tukea-transyhteisoa/
https://www.facebook.com/events/helsinki-senate-square/naistenp%C3%A4iv%C3%A4n-marssi-end-violence-against-women/489601491676114/
https://www.facebook.com/events/helsinki-senate-square/naistenp%C3%A4iv%C3%A4n-marssi-end-violence-against-women/489601491676114/
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM025:00/2020
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM025:00/2020
https://www.regnbagsankan.fi/
https://www.regnbagsankan.fi/
https://www.malkus.fi/
https://www.hbl.fi/artikel/kon-handlar-om-mer-an-kromosomer-och-genitalier/
https://www.hbl.fi/artikel/kon-handlar-om-mer-an-kromosomer-och-genitalier/
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piste ry:n kanssa yhteisjulkilausumaan, jossa 
huomautettiin niin median kuin poliisin vää-
rinsukupuolittaneen henkirikoksen uhriksi 
joutunutta transnaista. Tapaukseen liittyen 
Tanja von Knorring antoi useampia TV- ja ra-
diohaastatteluja.

Tanja von Knorring antoi haastattelun 
31.7.2021 Hufvudstadsbladetille ja Vasablade-
tille transhenkilöiden kohtaamasta väkivallas-
ta. Haastattelu koski erityisesti sitä, miten se 
ilmenee arjessa.

Susanna Viljanmaa oli Ylen haastateltavana 
väärän juridisen sukupuolen kanssa elämises-
tä 2.8.2020.

Lähetimme oikeusministeri Anna-Maja 
Henrikssonille 7.8.2020 seksuaalirikoslain-
säädännön kokonaisuudistukseen liittyen 
kirjeen. Ilmaisimme huolemme siitä, että 
esityksen sivulla 176 oli esitetty, että asiaton 
meneminen oikeudettomasti vastakkaisen 
sukupuolen tiloihin olisi rangaistavaa. Tämä 
kohdistuisi suoraan moneen transhenkilöön 
ja olisi verrattavissa kansainvälisesti tuomit-
tuihin Yhdysvalloissa eräissä osavaltioissa ole-
viin WC-lakeihin. Ministeri ei vastannut yh-
distykseen kirjeeseen.

Yhdistyksen edustaja osallistui valtioneu-

voston ihmisoikeusselonteon valmistelua 
taustoittavaan temaattiseen online-kokouk-
seen torstaina 20.8.2020 ja valtioneuvoston 
ihmisoikeusselonteon kuulemistilaisuuteen 
10.9.2020.

Syyskuussa yleisen Kansallisteatterin näy-
telmästä Kaikki äidistäni (Pedro Almodovar) 
käytiin kuumasti some- ja mediakeskuste-
lua, kun transsukupuolisen naisen roolihah-
mo Agradon näyttelijäksi oli valittu cismies. 
MTV:n Uutisaamussa pidettyyn paneeliin 
osallistui yhdistyksen edustajana Susanna Vil-
janmaa. Lisäksi hän oli Helsingin Sanomien 
haastateltavana pohjautuen 13.9.2020 toimi-
tukselle lähetettyyn kannanottoon, jossa sel-
vennettiin transnaisen ja transvestiitin eroa 
sekä terminologiaa alkuperäisen näytelmän 
pohjalla olevan elokuvan ajalta.

Annoimme oikeusministeriölle lausunnon 
syyskuussa asiassa “Lausuntopyyntö luonnok-
sesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ri-
koslain muuttamisesta”. Siinä totesimme, että 
yhdistys kannattaa rangaistuksen mittaami-
sen koventamisperusteisiin lisättävän mainin-
nan rikoksen uhrin sukupuoleen perustuvasta 
vaikuttimesta.

Annoimme oikeusministeriölle seksuaa-

Tanja von Knorring Efter Nio -TV-ohjelmassa.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/993f50d1-a4c1-4a65-86a8-5a4f3ef16998
https://yle.fi/uutiset/3-11462502
https://yle.fi/uutiset/3-11462502
https://yle.fi/uutiset/3-11462502
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tiedatko-mika-ero-on-transnaisella-ja-transvestiitilla-tutkija-yllatti-todella-miten-epaselvia-kasitteet-ovat-olleet-kansallisteatterissa/7927228
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006635622.html
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000006635622.html
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lirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta 
lausunnon, jossa huomautettiin, miten tran-
shenkilöiden jokapäiväinen elämä vaikeutuu 
julkisen WC:n tai liikuntatilojen pukeutumis-
tilojen käytön osalta, jos oikeudeton asiointi 
vastakkaisen sukupuolen pukeutumistilohin 
olisi kriminalisoitu. Lausuimme myös näke-
myksemme siitä, että suurin osa aikuisväes-
töön liittyvästä parituslainsäädännöstä olisi 
kumottava, koska se vaikeuttaa työtä, stigma-
tisoi ja heikentää turvaa erityisesti seksityötä 
tekevien transnaisten kohdalla. Huomautim-
me, että seksityö on transnaisten keskuudes-
sa monikymmenkertaisesti yleisempää kun 
cisnaisten osalta. Lausunnon tässä osassa ve-
tosimme kansainvälisten järjestöjen, kuten 
WHO:n lausumaan.

Yhteensä yli 70 järjestön kanssa osallistut-
tiin valtioneuvostolle lähetettyyn translain-
säädännön uudistamisen kiirehtimistä kos-
kevaan julkiseen kannanottoon. Kannanoton 
koordinoi SETA ry.

Yhdistys selvitti vankiloissa olevien tran-
snaisten kohtelua koskevaa ohjeistusta. Oi-
keusministeriö on tehnyt ohjeistuksen asiassa. 
Ohjeeseen liittyvää tiedotusta verkostoillem-

Susanna Viljanmaa ja Anna Thuring MTV:n Uutisaamussa.

Regnbågsankanin Guldankan-palkinnon julistus.
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me siirrettiin käsiteltäväksi seuraavalle toi-
mintavuodelle.

Guldankan, vuoden sateenkaarihenkilön 
palkinto luovutettiin Tanja von Knorringille 
7.11.2020 pidetyssä Regnbågsankanin tilai-
suudessa.

Susanna Viljanmaa kuvitti transaiheisia jul-
kaisuja Trasekin juttuun Comptonin kahvila-
mellakoista.

Susanna Viljanmaa antoi haastattelun Ylelle 
hetu-vaihdoksen ongelmista 10.11.2020.

Tanja von Knorringia haastateltiin Yle Fe-
min Efter nio -TV-ohjelmassa 16.11.2020.

Yhdistys sai TGEU:lta henkirikoksen uh-
reiksi joutuneiden nimilistan, jonka pohjalta 
editoitiin vuoden 2020 TDOR-lista luettavak-
si osana TransHelsinki-tapahtumaa. Transhel-
sinki muilta osin peruuntui pandemian takia. 
Muistotilaisuus järjestettiin 20.11.2020 strea-
mattuna verkon yli, ja yhdistystä edustivat 
Katja Lauri ja Susanna Viljanmaa.

Osallistuimme Trasek ry:n ja Seta ry:n 
kanssa yhteiseen TDOR-päivän julkilausu-
maan, joka lähetettiin niin lehdistölle kun TV- 
ja radiotoimituksille.

Joulukuun 28. päivä julkaisimme yhteis-
työssä Trasek ry:n ja Dreamwearclub ry:n 
kanssa kannanoton alusvaateliikeketjun 
Changelle (joka on osa tanskalaista Change 
Group AS:ää), kun he olivat Ylen MOT-oh-
jelmassa esillä ongelmallisesta toiminnasta. 
Yrityksen johto oli kieltänyt henkilökuntaan-
sa palvelemasta transnaisia, ja tämän oli yh-
distyksen hallituksen jäsenille todenneet sekä 
syrjityt transsukupuoliset asiakkaat että enti-
set työntekijät.

Projektitoiminta, hankkeet ja yhteistyö
Uimahallien liikuntatilojen fasilitointihanke 
aloitettiin helmikuussa, Helsingissä ja Tam-
pereella. Tarkoituksena oli edistää yhteistyös-
sä julkisten liikuntatiloista vastaavien kans-
sa transhenkilöiden mahdollisuutta käyttää 
asianmukaisesti tiloja. Erityisesti transfemi-
niinien osalta tämä on ollut usein vaikeaa, 

ellei mahdotonta. Hankkeen tavoitteena on 
saada aikaan ohjeistusta tilojen valvonnasta 
vastaaville heidän kohdatessaan transhenki-
löitä. Hanke keskeytyi pandemian takia.

Kotisivumme toteutimme omin voimava-
roin maaliskuussa. Osuuskunta Sange vuok-
raa meille palvelintilaa ja hoitaa domain-ni-
mien hallinnan.

Mielenterveystalon kanssa teimme yhteis-
työtä maalis–huhtikuussa.

Rusetti ry:n Veera-hankkeen johtoryhmäs-
sä toimii Susanna Viljanmaa edustajanamme 
maaliskuusta alkaen. Hankkeen tarkoitus on 
voimaannuttaa vammaisia naiseksi identi-
fioituvia ihimisiä eri elämänkaaren vaiheessa. 
Hanke on kolmivuotinen STEA-rahoitteinen 
hanke.

Vastasimme HY:n tekemään Covid-19:n 
vaikutuksia koskevaan kyselyhankkeeseen. 
Vastuuhenkilönä toimi Emilia Blåsten.

HOT ry -sateenkaariliikuntayhdistyksen 
kanssa kartoitimme sopivaa yhteistyöhanket-
ta touko–kesäkuussa, mutta pandemian takia 
hanke siirtyi tulevaisuuteen.

Heinäkuussa osallistuimme STM:n kyse-
lyyn “haavoittuvassa asemassa olevien väestö-
ryhmien turvallisuudesta”.

Yhdistys osallistui Helsinki Pride 2020 -ta-
pahtumaan järjestämällä hybridimuotoisen 
paneelikeskustelutilaisuuden Pride Housesta 
(Kansallismuseo) käsin 9.9.2020. Aiheena oli 
“transfeminiinien arjessa kohtaamat haasteet”. 

Yhdistyksen jäseniä osallistui Helsingin yli-
opiston tutkimukseen, jonka aihe oli “trans-/
muunsukupuolisten ihmisten kokemuksia 
suomalaisessa yhteiskunnassa liittyen esimer-
kiksi poliittiseen päätöksentekoon ja osalli-
suuteen, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja 
työelämän haasteisiin”.

Syyskuussa jaoimme transfeminiinien ver-
taistukiryhmään osallistumislinkin SETA:n 
työelämäkyselyn toiseen vaiheeseen (vaihe 1: 
2016 ja vaihe 2: 2020). 

19.11.2020 osallistuimme Sateenkaari-ih-
misiin kohdistuvat viharikokset -tapahtu-

https://www.hbl.fi/artikel/transaktivisten-tanja-von-knorring-tilldelas-priset-guldankan/
https://www.facebook.com/384673691545854/posts/3526104054069453/?d=n
https://www.facebook.com/384673691545854/posts/3526104054069453/?d=n
https://yle.fi/uutiset/3-11635095
https://yle.fi/uutiset/3-11635095
https://areena.yle.fi/1-50349312
https://www.youtube.com/watch?v=MTcZfL-nyL0
https://www.youtube.com/watch?v=MTcZfL-nyL0
https://seta.fi/2020/11/20/tdor2020/
https://seta.fi/2020/11/20/tdor2020/
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=217
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=217
https://transfeminiinit.fi/
http://www.sange.fi/
https://rusettiry.fi
https://www.rusettiry.fi/hanke/
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=209
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=209
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maan, jonka järjesti SETA ry.
Vastasimme joulukuussa Naisasialiitto 

Unioni ry:n kyselyyn koskien Naisasialiitto 
Unionin strategiaa seuraavalle viidelle vuo-
delle.

Lisäksi vuoden aikana yhdistyksen jäsenet 
antoivat useita haastatteluja pro gradu -tut-
kielmia varten, joissa aihepiiri liittyi transhen-
kilöyteen.

Vertaistukitoiminta
Aloitimme henkilökohtaisen vertaistukitoi-
minnan huhtikuussa. Vuoden loppuun men-
nessä oli seitsemälle henkilölle annettu ver-
taistukea. 

Vertaistukiryhmätoiminnan osalta teimme 
kyselyn, ja tulosten mukaan tarvetta on niin 
Helsingissä kuin muissakin suurimmissa kau-
pungeissa. Toimintamuotona kaivattiin eni-
ten vapaata keskustelua, seuraavaksi suosituin 
aihe oli ääniharjoitteluryhmä.

Syksylle aiottu vertaistuen ryhmätoiminta 
siirrettiin alkamaan helmikuusta 2021 alkaen. 

Jäsentoiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 
järjestettiin 5.11.2020.

Jäsenistölle järjestettiin virtuaalinen joulu-
juhla 12.12.2020 nettitapahtumana.

Muu jäsenistölle kohdistuva toiminta jou-
duttiin siirtämään seuraavalle toimintavuo-
delle pandemian takia.

Tiedotustoiminta
Maalis- ja huhtikuun aikana teimme laajem-
man tiedotuskampanjan medialle, ministeri-
öille, viiteryhmäjärjestöille ja eduskuntaryh-
mille.

Tiedotustoiminnan osana pidimme myös 
yhteistyökeskusteluja eri järjestöjen kanssa.

Touko- ja kesäkuussa tiedotimme osana 
kansainvälistä yhteistyötä Unkarin hallituk-
sen aikeista kieltää sukupuolen juridinen kor-
jaaminen.

Heinäkuussa tiedotimme poliisin ja median 
tekemästä henkirikoksen uhriksi joutuneen 
transnaisen väärinsukupuolittamisesta myös 
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Kansainvälinen toiminta ja ulkomaiset 
edustukset
Olimme yhteistyössä ahvenanmaalaisen Reg-
nbågsfyren rf:n ja Regnbågsankan rf:n kans-
sa yhteistyössä järjestämässä pohjoismaista 

Susanna Viljanmaan kuvitusta Trasekin julkaisusta.

https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=205
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=205
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=205
https://regnbagsfyren.wordpress.com/
https://regnbagsfyren.wordpress.com/
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Transkollo-transleiriä Ahvenanmaalla. Pan-
demian takia leirin järjestäminen siirtyi vuo-
delle 2021 tai 2022.

Yhdistys hyväksyttiin TGEU — Transgen-
der Europe and Central Asian jäseneksi sen 
hallituksen kokouksessa 17.4.2020. Tanja von 
Knorring toimi kauden 10/2019–11/2020 
TGEU:n puheenjohtajana ja jatkaa kauden 
2020–2022 järjestön toiminnantarkastajana. 
TGEU:n vuosikokouksessa 7.11.2020 yhdis-
tystä edusti Tanja von Knorring.

Tanja von Knorring osallistui 7.–11.12.2020 
International Committee on the Rights of Sex 
Workers in Europe — ICRSE:n järjestämään 
viikon pituiseen kansainväliseen seminaariin 
seksityöntekijöiden oikeuksista 
ja heidän järjestöjen toiminta-
mahdollisuuksista. Hän piti 
puheenvuoron Suomen 
seksityöntekijöiden jär-
jestäytymismahdolli-
suuksista.

Osallistuimme Eu-
roopan Neuvoston 
Pe r u s oi ke u s v i r a s t o 
FRA:n kanssa heidän 
 Covid-19-pandemian 
vähemmistöihin kuulu-
ville naisille aiheuttamia 
haittoja kartoittavaan pro-
jektiin, joka jatkuu seuraava-
na toimintavuonna. Projekti 
on osa Euroopan Neuvoston 
parlamentin projekteja.

Hallinto ja talous
Yhdistyksen perustivat Tanja von Knor-
ring, Emilia Blåsten ja N.N. Yhdistys piti 
ylimääräisen yleiskokouksen 12.02.2020, 
jolloin hallitusta täydennettiin kolmel-
la jäsenellä, Pii Anttonen, Vesa Karjalainen ja 
Susanna Viljanmaa. Tanja von Knorring toi-
mii puheenjohtajana ja Emilia Blåsten varapu-
heenjohtajana kauden 2020–2021. Hallituksen 
jäsenistä N.N. erosi tehtävästään hallituksen 

jäsenenä ja yhdistyksen sihteerinä 18.08.2020, 
jolloin asia myös merkittiin hallituksessa tie-
doksi. Uudeksi sihteeriksi valittiin Susanna 
Viljanmaa. Syyskokous 5.11.2021  jolloin hal-
lituksesta poistui Pii Anttonen ja liittyi Pau-
liina-Martta Kaukinen ja Katja Lauri. Hallitus 
kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Toimin-
nantarkastajana toimi Stacy Siivonen.

Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 28 vuo-
sijäsentä, ja tukiverkostossa oli yhteensä 148 
jäsentä.

Yhdistyksen taloutta hoiti puheenjohta-
ja tehtävänsä ohessa. Yhdistyksellä on pank-
kitili Someron Säästöpankissa, 8.4.2020 
alkaen. Vuoden aikana varainhankinta 

tuotti 1228,60  €, ylijäämää per 
31.12.2020 oli 469,95  €. Ta-

seen loppusumma oli per 
31.12.2020 469,95  €. Jä-

senmaksu vuonna 2020 
oli 20  € vuosijäseneltä. 
Rahoitusta yritettiin 
saada Sosiaali- ja ter-
veysministeriön alai-
selta STEA:lta, joka 
hyväksyi yhdistyksen 
hakijaksi, mutta pande-

mian takia ei normaalia 
avustuskierrosta järjestet-

ty keväällä 2020. Myöskään 
pohjoismainen rahoitusano-
mus ei tuottanut tulosta.

Transfeminiinit ry, hallitus

https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=180
https://transfeminiinit.fi/wordpress/?p=180

