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!  
Transformations pohjautuu esiintyjien, transmaskuliinien ja muiden sukupuoleltaan 
moninaisten ihmisten omiin kokemuksiin.

Jussi Saarinen
Ensin hän istuu sirosti jalat ristissä, pälyilee ujosti ja räpsyttää silmiään. 

Sitten hän vääntää selän kaarelle, haarat levälleen ja kädet rehvakkaasti niskan taakse. 

Tuo nainenhan muuttui mieheksi sekunnissa. 

Vai muuttuiko? Pieni asennon vaihdos saa minut tekemään lukkoon lyödyn tulkinnan 
esiintyjän sukupuolesta. 

Nopeasti huomaan, että se on turhaa. 

http://www.aamulehti.fi/aihe/teatteri/


Miksi minun tarvitsee lokeroida tuo ihminen? Miksi kenenkään tarvitsee? Hänen 
sukupuolensa on ainoastaan hänen oma asiansa. 

Silti jotkut kokevat mies–nainen-jaotteluun taipumattoman ihmisen uhkana. Miksi? 

Katso tämä esitys

Jos ajattelet, että sukupuolia on vain kaksi, käy katsomassa tämä esitys. Jos ajattelet jotain 
muuta, käy silti. 

Takaan, että Teatterikesässä esitettävä Teemu Mäen ohjaama Transformations avaa 
uusia näköaloja jokaiselle. 

Esitys katsoo sukupuolta empaattisesti, vaikka tiedostaa, että se on pirun vaikeaa. 

Siksi esiintyjät – omina itsenään esiintyvät transihmiset ja muunsukupuoliset tai ihan 
miten vain haluat heidät määritellä – antavat ruuminkielen puhua lavalla. 

He näyttävät meille, kuinka eri tavoin miestä ja naista katsotaan ja millaisia rooleja 
yhteiskunta sukupuolille rakentaa. 

Yksi esiintyjä sanoo, että sukupuolia on yhtä monta kuin ihmisiä maapallolla. 

Toinen on syntynyt naiseksi ja tuntee olevansa mies. 

Kolmas määrittelee itsensä transmaskuliiniksi. 

Neljännen ei tarvitse määritellä sukupuoltaan laisinkaan. 

Tiivistä asiaa

Transformations antaa äänen niille, jotka puoliväkisin hiljennetään. 

Teemu Mäki on ohjannut karun, kirkkaan, järkevän, itkettävän ja naurattavan 
puheenvuoron transihmisten näkökulmasta. Se ei ole varsinaisesti draama, vaan enemmän 
dokumentti, tiukkaa ja tiivistä asiaa. 

Esitys rakentuu niin, että välillä ison roolin ottava Jamie luennoi: hän kertoo faktoja 
sukupuoleen liittyvästä sanastosta, määrittelystä ja keskustelusta. 

Välillä paasaaminen on vaarassa kuivahtaa liian harmaaksi – mutta sitten 
tanssikohtaukset, videot ja roisi huumori herättävät. 

Miksi pelkäätte?

Toisella puoliajalla päästään todelliseen ongelmaan: Suomen laki vaatii yhä, että 
sukupuolenkorjauksen läpikäynyt ihminen on käytännössä pakkosteriloitava. 



Esiintyjät lukevat perussuomalaisten nuorten lanseeraamat Poika-lippikset päässä 
kansanedustajien ja bloggaajien puheenvuoroja aiheesta. Ja huh huh, kuinka koomiselta 
ne kuulostavat lavalla. 

Esimerkiksi Ben Zyskowicz on sanonut, että hän pitää transihmisten pakkosterilointia 
oikeutettuna, koska miehen ei pidä voida synnyttää. 

Päivi Räsänen taas on julistanut, että lisääntyminen ja avioliitto kuuluvat ainoastaan 
naiselle ja miehelle, jotka ovat syntyneet naisiksi ja miehiksi. 

Ilmeisesti he pelkäävät, että transihmiset ja kaiken maailman feministit repivät perinteiset 
normit ja arvot kappaleiksi. 

Miten ja miksi näin kävisi, jää mysteeriksi. 
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Kommentit (3)

NIMETÖN  
Sen enempää aloittamatta juupas-eipäs -keskustelua, totean eilen tämän esityksen 
nähneenä, että olipas vaikuttava ja avartava juttu. Sukupuolia on paljon enemmän 
kuin kaksi jos on hiukankaan tutustunut aiheeseen, eikä kulje laput silmillä ja 
korvat tulpilla tukittuina. Ei siinä ole mitään pelättävää, että meitä on monenlaisia. 
Miksi olisi? Se ei ole keneltäkään pois tämä ihmisen moninaisuus. Päinvastoin, 
ainutlaatuinen rikkaus. 
 
4.8.2016 | 17:42 | Ilmoita asiaton kommentti.  
 

NIMELLINEN  
Nimetön, niinhän sinä koet; saatat vaikkapa kokea että puolet maailman ihmisistä 
koostuvat heliumista. Mutta jos asiaa tarkemmin tarkastelee, tai miettii 
objektiivisesta näkökulmasta, niin olet väärässä. 
 
4.8.2016 | 14:37 | Ilmoita asiaton kommentti.  
 

NIMETÖN  
Sukupuolia on tasan kaksi. Seksuaalisia suuntauksia sitten onkin enemmän, mutta 
sukupuolia on tasan tarkkaan kaksi. 
 
4.8.2016 | 06:25 | Ilmoita asiaton kommentti. 


