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1 Johdanto  

1.1 Transsukupuoliset muslimit 

Toukokuussa 2019 CNN uutisoi LGBTQ1-muslimiyhteisöstä. Uutisessa puhutaan 

tutkimuksesta, jossa on tutkittu amerikkalaisia muslimeja. Heistä nolla prosenttia identifioituu 

homoseksuaaleiksi. Uutinen siis käsittelee LGBTQ-identiteetin haasteita. Muslimiyhteisössä 

on ongelma tulla pakotetuksi kaapista ulos2 ja se aiheuttaa pelkoa LGBTQ-muslimeissa. 

Muslimiaktivistit neuvovat LGBTQ-yksilöitä olemaan varovaisia oman identiteettinsä kanssa 

ja kehottavat heitä kertomaan omasta seksuaalisuudestaan tai sukupuoli-identiteetistään 

vanhemmilleen ja läheisilleen vain, jos he ovat täysin varmoja siitä, että se ei vahingoita 

heidän omaa elämäänsä.3   

Viime aikoina transsukupuoliset muslimit ovat olleet esillä mediassa myös Suomessa.  

Helsingin Sanomat uutisoivat 6.3.2020, kuinka LGBTQ-muslimit ovat organisoituneet 

Suomessa ja esimerkiksi Lontoossa on järjestetty muslimipride.4 Helsingin Sanomissa 

näkyvyyttä on saanut Susani Mahaduran dokumentti Kelet, joka julkaistiin tammikuussa 

2020. Dokumentti kuvaa Keletin selviytymistä ja kohtaamia haasteita kasvutarinan muodossa. 

Dokumentti voitti DocPoint -festivaaleilla katsojien suosikki -äänestyksen. Seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen näkyvyys on lisääntynyt.5 Edistyksellistä on, että medianäkyvyys 

ylettyy muihinkin kuin cissukupuolisiin6 valkoisiin homomiehiin.  

Mediakeskustelun ajankohtaisuus tekee transsukupuoliset7 muslimit merkitykselliseksi 

tutkimuskohteeksi uskontotieteen tutkimuskentällä. Kohderyhmän vähäinen representaatio ja 

uskonto ja sukupuoli-identiteetin sensitiivisyys tekevät tutkimuskohteesta entistä 

mielenkiintoisemman. Tässä tutkielmassa transsukupuolisten muslimien kerronnan kautta 

 
1 LGBTQ tulee sanoista lesbian, gay, bi, trans ja queer. Kirjanyhdistelmällä viitataan seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin. Kirjainyhdistelmä vaihtelee sen mukaan, mihin ryhmiin halutaan viitata. Suomessa 

käytetään usein vastaavaa kirjainyhdistelmää hlbrq, mutta käytän tässä tutkielmassa englannin kielestä lähtöisin 

olevaa lyhennettä. Seta. Sateenkaarisanasto. 
2 Kaapista ulos tulemisella tarkoitetaan sitä, kun yksilö kertoo omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan, 

sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan muille tai tuo sen esille julkisesti. Ulos tuleminen on 
erilaisten sosiaalisten tilanteiden takia toistuva tapahtuma. Seta. Sateenkaarisanasto.  
3 Burke 2019.  
4 Körkkö, 2020. 
5 Kytölä 2020. 
6 Cissukupuolisuus ymmärretään transsukupuolisuuden vastakohtana. Cis on henkilö, joka kokee synnynnäisen 

biologisen sukupuolensa kuvaamaan sukupuoli-identiteettiään ja sukupuolen ilmaisemista. Seta. 

Sateenkaarisanasto. 
7 Transsukupuolisuus viittaa sukupuoli-identiteettiin, jossa yksilön biologinen sukupuoli ei vastaa hänen 

kokemustaan omasta sukupuolestaan. Transsukupuolinen voi identifioitua naiseksi, mieheksi tai joksikin 

muuksi. Jotkut transsukupuoliset korjaavat kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Aiemmin on käytetty 

käsitettä transseksuaali, joka on vanhentunut ja koettu loukkaavaksi. Erityisen tärkeää transsukupuoliselle on 

kokemus tulla oikein määritetyksi. Seta. Sateenkaarisanasto. 
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kuvataan länsimaalaisen yhteiskunnan sekä muslimi- ja sateenkaariyhteisön vaikutusta 

identiteetin ja maailmankuvan rakentumisessa.   

1.2 Aikaisempi tutkimus transsukupuolisuudesta ja islamista  

Tämä tutkielma sijoittuu uskontotieteen ja sukupuolentutkimuksen tutkimuskenttään. 

Transsukupuolisuutta on tutkittu historian saatossa monella tieteenalalla, kuten lääketieteessä, 

psykologiassa, sukupuolentutkimuksessa, valtio- ja uskontotieteessä. Uskontotieteen kentällä 

transsukupuolisuus on saanut huomiota osana rituaalintutkimusta ja identiteetin tutkimusta.8  

Transsukupuolisuus on ollut politiikassa ja mediassa esillä ajankohtaisissa keskusteluissa, 

mutta siihen verrattuna transsukupuolisuutta on tutkittu vähän uskontotieteellisessä 

tutkimuskentässä. 

Islamista ja transsukupuolisuudesta on tehty aikaisempaa tutkimusta uskontotieteessä 

kansainvälisesti. Kuitenkin usein tutkimus liitetään homoseksuaalisuuden käsittelyyn ja 

harvoin trans9-identiteetti pääsee itsenäisenä tarkastelun kohteeksi. Esimerkiksi Scott Kugle 

on kirjoittanut kaksi tietokirjaa, jotka käsittelevät islamin ja LGBTQ -muslimien asemaa. 

Hänen tietokirjansa on tarkoitettu laajalle yleisölle selventämään mitä LGBTQ -muslimit 

ajattelevat. Ensimmäinen teos julkaistiin vuonna 2010;” Homosexuality in Islam: critical 

reflection on gay, lesbian and transgender Muslims”. Kirjassaan hän käsittelee islamia 

uskontona suhteessa LGBTQ-ihmisiin ja keskusteluun, jota aiheesta käydään. Hän purkaa 

islamin oppien, lakien ja traditioiden suhdetta homoseksuaalisuuteen ja sitä, miten nämä 

asenteet ovat saaneet alkunsa.10  

Kugle esittelee kirjassa uuden näkökulman islamiin, joka hyväksyy erilaiset 

seksuaalisuudet ja sukupuoli-identiteetit. Kirjassa on esillä tapaustutkimus, jossa osoitetaan 

LGBTQ-muslimijärjestöjen akuutti tarve ja aktivistien työn hyöty. Nämä aktivistit ovat kaikki 

muslimeja, jotka asuvat länsimaissa. Kugle huomauttaa, että tämä ei tee heistä vähemmän 

muslimeja, vaan että länsimaiden uskonnonvapaus antaa heille mahdollisuuden 

uskonnonharjoittamiseen ja lisäksi mahdollisuuden seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden 

pohtimiselle, joka ei olisi mahdollista Lähi-idän, Aasian tai Afrikan muslimimaissa. Kugle on 

itse haastatellut järjestöjen työntekijöitä ja seurannut vierestä, kuinka yksilöt selviävät 

 
8 Katso esimerkiksi Snelgrove et al. 2012; Nadal et al. 2014; Motmans 2011; Westerfield 2012.  
9 Trans-sanaa käytetään muiden sanojen yhteydessä, kun halutaan puhua transsukupuolisen sukupuolesta, jolle 

biologinen sukupuoli ei ole yhteiskunnallisten odotusten mukainen. Esimerkiksi transnainen on 

transsukupuolinen, jonka biologinen sukupuoli on mies, mutta sosiaalinen eli koettu oma sukupuoli on nainen.  
10 Kugle 2010, 2–4, 7, 270. 
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perheen ja yhteisön ulkopuolelle joutumisesta, mutta näkevät islamin silti voimaannuttavana 

aktivistityölleen.11  

Kugle sanoo yhteenvedossa, että Jumala ei ole tarkoittanut ihmisiä erilaisiin ideologisiin 

ja yhteiskunnallisiin lokeroihin, vaan on tarkoittanut ihmiset kukoistamaan (sa’ada) ilman 

rajoja. LGBTQ-yksilöt pyytävät vain, että heidät kohdattaisiin ihmisinä. LGBTQ-muslimit 

käyvät läpi omaa sisäistä kamppailuaan (ijtihad) ja pyrkivät ymmärtämään Muhammedia. 

Kuglelle selvisi, että liian usein islamissa ihmisluontoa ei todellisuudessa kohdata 

moninaisuudessaan, vaan uskontoa käytetään suojana sitä kohtaan, mikä on itselle vierasta.12  

Vuonna 2013 Kuglelta julkaistiin toinen teos;” Living out Islam: voices of gay, lesbian 

and transgender Muslims”. Kirjan tarkoituksena on tuoda esille harvoin länsimaissa ääneen 

päässeitä homo, lesbo ja transsukupuolisia muslimeja. Ääneen pääsevät kertovat, miten he 

elävät islamin kanssa arvokkaasti ja rehellisesti samaan aikaan, kun he yhteensovittavat 

seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan uskonsa kanssa ja, miten he yrittävät löytää 

oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Teoksessa käsitellään sitä, miten 

LGBTQ-muslimin kohtaama ulkopuolisuus oman perheen ja yhteisön puolelta ajaa heidät 

konfliktiin uskonsa kanssa ja kompleksiseen identiteettiin.13  

Kirjassa haastatellut aktivistit kertovat, kuinka heidän omat kokemuksensa ovat ajaneet 

heidät auttamaan muita kaltaisiaan avuntarpeessa olevia. Uskonto on myös monille 

inspiraatiota ja antaa aktivisteille toivoa. Islamissa koetut esteet nähdään patriarkaalisen 

ideologian fuusioitumisena uskonnon kanssa, minkä he näkevät osana islamilaista traditiota. 

Aktivistit uskovat, että islamin uskon käsityksiä voisi uudistaa, mutta heidän mielipiteensä 

siitä, miten se tapahtuisi, vaihtelee.14 Kuglen teoksen tavoin, tämä tutkielma koostuu LGBTQ-

muslimijärjestön aktivistien äänistä ja käsittelee islamilaisenyhteisön merkitystä ja vaikutusta 

suhteessa transsukupuolisen muslimin elämään. 

Temenos -lehdessä on julkaistu Ann af Burén ” Especially Loved by Allah: Muslim and 

LGBTQ in Istanbul” artikkeli, joka käsittelee LGBTQ-muslimin elämää Istanbulissa. Af 

Burénin empiirinen tutkimus käyttää aineistonaan observoinnin ja puolistrukturoidun 

haastattelumetodin avulla kerättyä aineistoa. Haastattelun kohteena ovat olleet muslimit, joilla 

on ollut romanttisia ja seksisuhteista saman sukupuolen edustajan kanssa. Artikkelissa 

kuvataan, sitä miten musliminainen käsittelee potentiaalista konfliktia seksielämänsä ja 

 
11 Kugle 2010, 2–4, 7, 270. 
12 Kugle 2010, 290–293. 
13 Kugle 2013, 220–222, 227–229.  
14 Kugle 2013, 220–222, 227–229.  
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uskonnollisen vakaumuksensa välillä. Samanaikaisesti nainen todistaa vankkaa uskoaan 

siihen, että Allah rakastaa ja suojelee häntä.15 

Tutkimuksessa käy ilmi, että islam on uskontona traditionaalinen ja ei avoin uudelleen 

tulkinnalle. Tästä syystä eläminen hyvänä muslimina ja saman aikaisesti seksi ja romanttiset 

suhteet saman sukupuolen edustajan kanssa, johtavat yksilön sisäisiin neuvotteluihin muilla 

elämänalueilla. Af Burénin haastattelema nainen identifioituu heteroseksuaaliksi, vaikka 

hänen käyttäytymisestään voisi päätellä muuta. Haastateltava on kehittänyt itselleen oman 

identiteettimääritelmän, jonka avulla hän voi pitää kiinni uskostaan ja jatkaa suhteita muiden 

naisten kanssa. Kuitenkin nainen näkee käytöksensä syntisenä ja hän on joutunut etsimään 

uusia tapoja elää hyvänä muslimina. Tutkimuksessa selviää, että länsimaalainen näkemys 

homoseksuaalisuudesta ei ole universaali totuus, vaan voi näyttäytyä stereotyyppiseltä 

näkemykseltä.16 Af Burén tavoin tässä tutkielmassa merkityksellistä on yksilön oma kokemus, 

ristiriitaisuuden tunne oman sukupuolen kanssa ja tarve luoda identiteettiä, jossa 

transsukupuolinen muslimi pystyy elämään ilman suurta tuskaa. Tutkielmassa haastetaan 

sukupuoli-identiteetin määritelmän oletusta binaarisuudesta17 ja universaalisuudesta. 

Transsukupuolisuuden suhdetta kristinuskoon on tutkittu myös uskontotieteessä. Teresa 

J. Hornsby ja Deryn Guest ovat kirjoittaneet teoksen ”Transgender, intersex and biblical 

interpretation”. Kirjoittajat ovat tehneet Raamatun tutkimusta ja pyrkivät osoittamaan, että 

Raamattu voi toimia vahvistavana argumentaatiovälineenä henkilöille, joita yhteisö pitää 

sukupuoli-identiteetiltään yhteiskunnallisesta normistosta poikkeavina. Teos osoittaa, että 

Raamattua on käännetty useaan otteeseen todistamaan, että heteroseksuaalisuus ja 

sukupuolten binaarisuus olisivat tavanomaista jumalallista todellisuutta. Kirjoittajat osoittavat 

esimerkkien avulla, ettei sukupuolisuus ole koskaan ollut binaarista ja Raamatussa 

sosiaalinen- ja biologinen sukupuoli ovat kaksi vahvaa kategoriaa.18  

Suomalaisen uskontotieteen tieteellisessä keskustelussa transsukupuolisia muslimeja ei 

käsitellä. Myös transsukupuolisuuden sukupuoli-identiteetin käsittely on vähäistä ja vielä 

vähäisempää se on suhteessa uskontoon. Tiia Aarnipuu on uskontotieteilijä ja tietokirjailija. 

Hän on lähestynyt työnsä kautta transsukupuolisuutta ja uskontoa. Hän kirjoitti Pro 

 
15 af Burén 211, 61–62.  
16 af Burén 2011, 72–74.  
17 Binaarisuus tarkoittaa sukupuolen kaksijakoisuutta eli yhteiskunta jakaa sukupuolet naiseksi ja mieheksi.  
18 Hornsby & Guest 2016, 2–4, 6–7.  
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gradunsa 2006 ”Ei ole miestä eikä naista. Queer19-luenta keskiajan Euroopassa tunnettuja 

ristiinpukeutuvia pyhimyksiä kuvaavista teksteistä”, jossa hän kuvaa, miten antiikin ja 

keskiajan Euroopassa ristiinpukeutuviin tai muuten sukupuolirooleja rikkoneisiin pyhimyksiin 

suhtauduttiin. Kirjoitusten lisäksi hän tarkastelee pyhimyksiin liitettyjä legendoja. Hän on 

tutkimuksessaan hyödyntänyt Judith Butlerin käsitystä sukupuolisuudesta ja sukupuolen 

performatiivisuudesta, sekä tarkastellut pyhimyksiä selviytymisstrategian kautta. Aarnipuun 

tutkimuksessa kiinnostavaa on, miten sukupuolen moninaisuus tuodaan kristinuskon 

keskiöön. Hän myös huomaa tutkimuksessaan, miten harkitsemattomasti termejä kuten 

askeesi ja selibaatti käytetään sekä kuinka sukupuolisuus, seksuaalisuus ja suvunjatkaminen 

sekoitetaan keskenään.20 Tässä tutkielmassa Aarnipuun tavoin hyödynnetään Butlerin teoriaa 

ja keskitytään myös selviytyjänäkökulmaan.  

Myöhemmin Aarnipuu on julkaissut tietokirjoja, joissa hän käsittelee LGBTQ-

vähemmistöjä ja heidän historiaansa esimerkiksi kirjassaan ”Trans: sukupuolen 

muunnelmia”. Tässä teoksessaan Aaripuu käsittelee sukupuoli-identiteetin aiheuttamaa 

ristiriitaisuutta ja sitä, miten sukupuolirooleja haastetaan ja rajoja ylitetään. Kirjassa 

käsitellään muun muassa pyhimysten androgyynisyyttä ja eunukkien rinnastamista enkeleihin. 

Teoksessa on käsitelty sukupuolen moninaisuutta uskonnon ja eri kulttuurien valossa, sekä 

samalla annettu kritiikkiä lääketieteen sukupuolikäsitykselle.21 

Aarnipuun lisäksi teemaa on käsitelty Suomessa muissakin Pro gradu -tutkimuksissa. 

Elina Rouhiainen (2017) teki Pro gradunsa ””Tämä on biologinen sukupuoleni”: 

sukupuolikäsitykset transihmisistä kertovissa henkilökuvajutuissa” sukupuolikäsityksistä 2015 

- 2016 vuosina ilmestyneistä henkilökuvatarinoista. Hän kertoo olleensa kiinnostunut median 

pyrkimyksestä normalisoimaan transsukupuoliset sekä siitä millaisen sukupuolikäsityksen 

normalisointi luo. Transsukupuolisten omissa sukupuolenmääritelmissä sosiaalinen sukupuoli 

(gender) saa suuremman painoarvon kuin biologinen sukupuolimääritelmä (sex). Hän 

huomasi, että suurin osa teksteistä noudatti selviytyjän narratiivia. Transsukupuolinen näki 

menneisyyden osana vastoinkäymisiä, mutta nykyisyys puolestaan nähtiin onnellisena. 

 
19 Queer on akateeminen ja poliittinen näkökulma, joka kyseenalaistaa yhteiskunnalliset normit, jotka liittyvät 

sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen. Termiä voidaan käyttää kuvailemaan seksuaalisuuden- tai sukupuolen 

identiteettiä, jota ei haluta määritellä tarkemmin. Queer on ikään kuin sateenvarjotermi, mutta se voidaan kokea 

loukkaavana termin käyttöhistorian takia. Seta. Sateenkaarisanasto. 
20 Aarnipuu 2005, 4–7, 79.  
21 Aarnipuu 2008. 
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Rouhiainen löysi kahdeksan erilaista sukupuolikäsitystä. Näistä selkeimmät olivat neljä 

hegemonista käsitystä sukupuolesta synnynnäisenä, binaarisena, mielen ja ruumiin 

yhteenliittymänä sekä seksuaalisuuden subjektina ja objektina. Neljä ei-hegemonista 

diskurssia eivät olleet itsestään selviä.22  

Enne Purovaara (2014) pohtii Pro gradu -tutkielmassaan ””Jotain siltä väliltä”: 

Muunsukupuolisia näkökulmia suomalaiseen sukupuoliuskontoon” transidentiteettiä 

rituaalitutkimuksen kautta. Työssään hän selvittää, että virallisten dokumenttien 

sukupuoliuskonto eroaa haastattelussa rakentuvan tulkinnan kanssa. Purovaara huomaa, että 

valtavirrassa sukupuolen kaksijakoisuus, sukupuoli-identiteetin pysyvyys ja näkemys 

sukupuolieroista on yhteiskuntaa ylläpitävä voima. Kun taas queer-sukupuolisuuteen liittyy 

sukupuolen moninaisuus, sukupuolen itsemäärittämisoikeus ja pyrkimys vapauteen 

yhteiskunnan rajoitteista. Hän löytää tutkimuksessaan kehollisuuden merkityksen Victor 

Turnerin tapaan ja kutsuu kehoa kartaksi, jolla voidaan suunnistaa yhteisön sisällä.23 

Purovaara väittää, että transsukupuolisuuteen ja siihen liittyviä prosesseja voidaan katsella 

rituaalien tavoin,24 mutta tärkeämpää olisi puhua näiden ”rituaalinomaisten” vaiheiden, kuten 

sukupuolen korjauksen25 vaikutuksesta yksilön minäpystyvyyteen ja samalla pohtia valta-

asemaa, joka valtiolla on asettaessaan lakeja sterilisaatiosta.26  

Tämä tutkielma tuo merkittävää lisätietoa uskontotieteen kentälle uskonnollisen ja 

sukupuoli-identiteetin suhteesta. Tutkielmassa käsitellään transidentiteettiä osana 

länsimaalaista kulttuuria ja sen marginaaliryhmien yhteiseloa. Keskiössä on vaiettu ja paikoin 

näkymättömänä pidetty ihmisryhmä: transsukupuoliset muslimit, joiden ääntä ja kokemaa 

maailmankuvaa tämä tutkielma tuo esille kriittisen diskurssianalyysin avulla.  

1.3 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Tässä tutkielmassa käsitellään transsukupuolisen muslimin maailmaa ja sen rajoitteita. Teen 

kriittistä diskurssianalyysiä Transfaith -järjestön nettisivujen uutisoinnin, artikkelien ja muun 

tiedotuksen pohjalta. Tutkielman keskiössä ovat järjestön aktivistit. Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni on, millainen kuva Transfaith -järjestön sivuilta muodostuu 

 
22 Rouhiainen, 2017.  
23 Purovaara 2014, 59.  
24 Purovaara 2014, 5–6.  
25 Sukupuolen korjaamisprosessi eli transitio viittaa lääketieteellisiin hoitoihin ja juridiseen prosessiin, joiden 

avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen voi korjata kehonsa ja väestörekisterin tiedot vastaamaan 

sukupuoli-identiteettiään. Seta. Sateenkaarisanasto. 
26 Sterilisaatiossa tehdään genitaalialueen kirurginen toimenpide, jossa potilaasta tehdään lisääntymiskyvytön. 

Transsukupuolisten sterilisaatiopakkoa on kritisoitu perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseksi. Trasek. 

Suomen nykyinen translaki.  
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transsukupuolisuudesta transsukupuolisten aktivistien kerronnan perusteella. Toinen 

tutkimuskysymykseni on, millaiset raamit länsimaalainen kulttuuri, muslimi- ja 

sateenkaariyhteisö asettavat transsukupuolisille muslimeille Transfaith -järjestön aktivistien 

kirjoitusten perusteella.  

Luvussa viisi vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jonka kautta nousee 

esille selviytymiskertomuksen diskurssi. Tämä vastaa transsukupuolisen omaan elämään 

koskeviin kysymyksiin ja asettaa hänet ikään kuin selviytyjän narratiiviin. Luvussa kuusi 

vastataan toiseen tutkimuskysymykseen, kuvataan transsukupuolisen muslimin kokemaa 

ympäröivää maailmaa. Esille nousee diskurssi länsimaalaisesta yhteiskunnasta, sekä muslimi- 

ja sateenkaariyhteisöistä luomassa rajoittavaa ja ristiriistaista kontekstia transsukupuolisen 

muslimin olemassaololle. Olen tutkielmassa kiinnostunut ihmisyydestä ja sukupuoli-

identiteetistä, sekä vallankäytöstä yksilöä kohtaan.  

Aloitan tutkielman käsittelyn avaamalla sukupuolentutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja 

teoriaa. Keskeisiä käsitteitä ovat sosiaalinen ja biologinen sukupuoli, transsukupuolisuus ja 

kolmas sukupuoli, sekä näiden yhteys islamin historiaan. Luvussa kaksi avaan 

sukupuolisuutta feministifilosofin Judith Butlerin performanssi- ja vallankäytön teorian 

avulla. Tämän jälkeen uppoudun aineiston avaamiseen ja sen tuomiin haasteisiin. 

Tutkielmassa käytän kriittistä diskurssianalyysiä, jonka tiivistän luvussa neljä. 

Analyysiosuudessa luvuissa viisi ja kuusi transsukupuolisten muslimien tarkastelu lähtee 

liikkeelle yksilön kokemuksista ja vasta tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan laajempaa 

yhteiskunnallista kontekstia. 
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2 Sukupuolisuuden määrittelyä 

2.1 Sosiaalinen ja biologinen sukupuoli  

Ihminen on taipuvainen määrittelemään ja tulemaan määritellyksi. Ihminen liittää itseensä ja 

muihin vertaisiinsa erilaisia kuvaavia attribuutteja. Nämä attribuutit auttavat ihmistä 

havaitsemaan ja ymmärtämään maailmaa. Tällaisia määrittelyn ominaisuuksia, joita ihminen 

pitää tärkeänä oman identiteetin määrittelyssä ovat esimerkiksi ikä, siviilisääty, 

yhteiskuntaluokka ja sukupuoli.27  

Tyypillisesti, kun puhutaan sukupuolesta, sukupuolisuus nähdään lääketieteen luoman 

jaottelun kautta eli biologisena ominaisuutena, jolloin ihminen jaotellaan naiseksi tai 

mieheksi. Pienelle lapselle syntyy usein varhain kokemus omasta ja toisen sukupuolesta ja 

tämän näkemyksen lapsi ilmaisee selkeästi. Kuitenkin määrittely sukupuoleen voi aiheuttaa 

hämmennystä, mikäli ympäristön odotukset ovat suuresti ristiriidassa lapsen oman 

kokemuksen kanssa. Lääketieteessä sukupuoli on synnynnäinen ominaisuus, jonka 

hyväksymisen katsotaan tekevän yksilön elämästä helpompaa. Kuitenkaan biologinen 

sukupuoli ei aina määritä lapsen todellista kokemusta omasta sukupuolestaan. Vanhemmat 

kasvattavat lapsen yhteisön normeihin ja valmentavat osaksi yhteiskunnan toimintaa. 

Kasvatus saattaa kuitenkin aiheuttaa lapsessa kokemuksen siitä, että häntä ei hyväksytä 

omana itsenään. Vanhemmat tarvitsevat usein tukea, jotta he pystyvät hyväksymään ja 

ohjaamaan lasta juuri sellaisena kuin hän on.28 

Sukupuoli on suomenkielinen termi, joka kuvaa perinteistä länsimaalaista ajattelutapaa 

siitä, että ihmiset voidaan jakaa miehiin ja naisiin. Englannin kielessä sukupuolelle on 

kuitenkin kaksi termiä sex ja gender. Näitä termejä hyödynnetään myös feministisen 

keskustelun parissa, kun puhutaan sukupuolesta.29 Termien erottelu on auttanut feminististä 

keskustelua historian saatossa ja on osoittautunut hyväksi tavaksi sukupuolisuuden teeman 

käsittelyssä.30 Erottelu sosiaalisen ja biologisen sukupuolen välillä on peräisin 1950–60 -

luvuilta, jolloin keskusteltiin feministisyyden ja maskuliinisuuden sosiaalisista konstruktioista 

eli ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen kautta rakentuneista ilmiöistä.31   

Biologinen sukupuoli on termi, jota käytetään feministisessä keskustelussa, kun 

puhutaan ihmisen biologisista sukupuolisista ominaisuuksista, kuten sukupuolielimistä, 

 
27 Kuivalainen 2016, 5.  
28 Brinkman et al. 2014, 837; Huuska 2012, 225, 227, 236. 
29 Karkulehto 2011, 61.  
30 Mikkola 2008/2017. 
31 Aarnipuu 2008, 64–65.  
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kromosomeista, hormoneista ja muista fysiologisista ominaisuuksista.32 Biologinen 

näkökulma jaottelee sukupuolet usein lisääntymisen kautta. Mies nähdään antavana ja nainen 

kantavana osapuolena. Ajatellaan, että mies ja nainen voidaan jaotella tällä akselilla niin, että 

mies saa naisen raskaaksi ja nainen synnyttää. Kuitenkin jaottelu ei huomioi niitä, jotka eivät 

esimerkiksi oman seksuaalisen suuntautumisensa takia kykene saamaan lapsia, mutta olisivat 

kuitenkin halukkaita vanhempia tai niitä ihmisiä, jotka eivät biologisten syiden takia pysty 

lisääntymään. Sukupuolen jaottelu biologisen lisääntymisen kannalta jättää sukupuolisuuden 

kapeaksi, koska kaikille ihmisille lisääntyminen ei ole mahdollista syystä tai toisesta.33  

Usein erot sukupuolten välille tulevat ulkoisista ja sisäisistä sukuelimistä. Sukuelimissä 

esiintyy kuitenkin erilaisuuksia ulkonäössä ja toimintakyvyssä, mikä saattaa tehdä jaottelun 

hankalaksi. Joka viidennen tuhannen lapsen kohdalla on epäselvää, mikä on lapsen biologinen 

sukupuoli.34 Tällaista synnynnäistä epäselvyyttä kutsutaan intersukupuolisuudeksi (DSD = 

disorders of sex development). Heitä ei voida jakaa sukupuolielinten kautta biologiseen 

sukupuoleen miehen ja naisen välillä. 35   

Länsimaisen historian aikana intersukupuolisia lapsia on korjattu leikkausten, 

hormonihoitojen ja kasvatuksen avulla miehen tai naisen sukupuoleen. Lapsen on ajateltu 

sopeutuvan kumpaan tahansa sukupuoleen, kunhan hoito on aloitettu ennen kahden vuoden 

ikää. Tänä päivänä länsimaissa on kuitenkin ymmärretty, että intersukupuolisuuden kanssa 

voi elää, eikä sukupuolta ole pakko korjata lääketieteellisillä leikkauksilla. Intersukupuolisuus 

saattaa silti aiheuttaa yhteiskunnallisten käsitysten ja arvojen takia yksilössä esimerkiksi 

häpeää, pelkoa ja vieraudenkokemusta. Tutkimusten mukaan psykologinen tuki lapsen 

kehittyessä vähentää myöhemmin ilmaantuvia mielenterveydellisiä ongelmia. Avoimuus 

intersukupuolisuuskeskustelussa vähentää henkilöiden traumoja, kun vältetään tabuja ja 

oletuksia.36   

Sosiaalinen sukupuoli -termiä puolestaan käytetään, kun puhutaan ihmisen sosiaalisista 

tai yhteiskunnallisista puolista, kuten rooleista, asemasta, käytöksestä ja identiteetistä. 

Sosiaalinen sukupuoli tarkoittaa sitä, miten yhteiskunta odottaa sukupuolen edustajan 

käyttäytyvän oman niin sanotun sukupuoliroolinsa mukaisesti. Sosiaalinen sukupuoli on 

hyvin kontekstiriippuvainen. Esimerkiksi eri kulttuureissa oletetut sukupuoliset 

toteutumistavat vaihtelevat. Sukupuolisuuteen liittyy erilaisia odotuksia, joita yksilön tulisi 

 
32 Mikkola 2008/2017. 
33 Kuivalainen 2016, 11. 
34 Kuivalainen 2016, 8. 
35 Huuska 2012, 224, 228, 234–235, 252; Jones 2006, 123. 
36 Huuska 2012, 224, 228, 234–235, 252; Jones 2006, 123. 
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täyttää. Odotukset nousevat yleensä yhteiskunnasta ja vallitsevasta kulttuurista. Odotukset 

voivat olla yksilön kannalta haitallisia ja ristiriidassa ihmisen sisäisen kokemuksen kanssa. 

Esimerkiksi transsukupuolisuudessa koetaan ahdistusta siitä, kun omaksi koettu sukupuoli ja 

sen roolissa eläminen ja omat oletukset ovat ristiriidassa.37   

Butler on postmodernin feminismin38 edustaja. Judith Butler esitti ajatuksen, että 

sukupuoli olisi yhteiskunnan tuottama konstruktio. Hänen mukaansa biologinen sukupuoli ei 

ole luonnollinen ilmiö, vaan erilaisten diskurssien luoma kategoria, jonka ihmiset hahmottavat 

luonnollisena.39 Hänestä sukupuolisuus on prosessi, jossa ihminen toistaa kulttuurin 

säätelemiä käytösmalleja. Butler on genealogisen kritiikin40 edustaja. Sukupuoli ei ole 

essentialistisessa mielessä substantiivi, mutta ei myöskään joukko epämääräisiä toisiinsa 

liittymättömiä ominaisuuksia. Sukupuolen ydin on performanssissa, jota kulttuurin käytänteet 

säätelevät.41 Butlerin mukaan ei ole olemassa vain kahta sukupuolta ei ole siis olemassa 

mitään valmista alkuperäistä ja yhteistä sukupuolenidentiteettiä, jotka voi kutsua koherentiksi 

hetereoseksuaaliseksi sukupuoli-identiteeteiksi.42 

Butlerille sosiaalinen sukupuoli on rooli, joka saadaan, kun osallistutaan johonkin 

sosiaaliseen kanssakäymiseen, kuten siihen, miten ihminen pukeutuu ja kävelee. Sosiaalinen 

sukupuoli on siis ihmisen fyysistä tekemistä, eikä sitä, mitä hänellä rakenteellisesti on. Butler 

on kritisoinut yhteiskuntaa heteronormatiivisuudesta eli siitä, että ihminen jaetaan 

maskuliinisiin ja feminiinisiin piirteisiin ja yhteiskunnallista käsitystä siitä, että sosiaalisen 

sukupuolen tulisi ilmaista biologista sukupuolta. Heteroseksuaalisuus ja siihen liittyvä käytös 

ovat asetettu normeiksi ja kaikki niistä poikkeava on nähty luonnottomana.43 Butler on 

sanonut, että keho on ikään kuin aina kulttuurin merkki. Kehoa ei kyetä ymmärtämään ilman 

siihen yhdistettyjä kuvitelmia. Keho ymmärretään ”todellisen” kautta, joka tuotetaan 

heteroseksuaalisuuden luonnollistamisella. Tämä on osa diskurssia, jossa tarkoitus on luoda 

kuva normaalista sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta.44  

Butler ei pidä biologista sukupuolta stabiilina. Kromosomit eivät ole kaksijakoisia, vaan 

ikään kuin jatkumo, ja biologinen sukupuoli on sosiaalisen sukupuolen diskursiivisesti 

 
37 Aarnipuu 2008, 64–65, 72. 
38 Postmoderni feminismi uskoo, että naisen asema on parantunut huomattavasti ja että sukupuolien välinen 

tasa-arvo on saavutettu, mutta huomio on siirretty seksuaalisuuteen, etnisyyteen ja luokkaeroihin.  
39 Butler 2008, 54–56. 
40 Genealoginen kritiikki, jonka pyrkimys on kyseenalaistaa sukupuolen olemuksellinen eli essentiaalinen 

alkuperä. 
41 Butler 2008, 41. 
42 Butler 2008, 69. 
43 Butler 2008, 56–58. 
44 Butler 2008, 76, 140. 
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tuottama. Butlerista identiteettikäsitys sukupuolesta tulisi pysyvästi problematisoida. Tämä 

tapahtuisi sukupuolinormatiivisuuden avulla eli sukupuolisiksi tullaan erilaisten valintojen 

risteämiskohdissa.45 Sukupuolta ei siis voida ajatella hierarkkisesti ja separatiivisesti 

vertaamalla naisten ja miesten ominaisuuksia tai mahdollisuuksia, kuten vallankäyttöä 

yhteiskunnassa. Sukupuolen subjekti rakentuu teoissa. 

2.2 Transsukupuolisuus 

Transsukupuolisuus on tieteellisessä keskustelussa melko uusi termi, jota käytetään 

henkilöstä, joka identifioituu, ilmaisee tai käyttäytyy eri tavalla kuin hänen biologinen 

synnynnäinen sukupuolensa. Henkilö tuntee ristiriitaisuutta synnynnäisen kehollisen ja 

psyykkisen sukupuolinäkemyksensä välillä. Trans on lyhenne termistä transsukupuolinen ja 

sitä käytetään kaikista niistä, jotka eivät määrittele itseään cissukupuolisiksi. Toisin sanoen 

termillä voidaan kuvata henkilöitä, jotka identifioivat itsensä monilla lukuisilla tavoilla 

poikkeamalla normistosta, joka pitää sukupuolta kaksijakoisena. Transmies on henkilö, joka 

on syntynyt naiseksi, mutta identifioituu miehenä ja transnainen on henkilö, joka on syntynyt 

mieheksi, mutta identifioi itsensä naisena.46 

Transsukupuolisuutta on historian aikana pidetty mielenterveydellisenä ongelmana. 

Kielellinen ilmaus on paljon ajasta, paikasta, iästä ja politiikasta riippuvainen. Henkilöt, jotka 

ovat käyneet läpi sukupuolenvaihdosprosessin, haluavat tyypillisesti identifioitua kuin 

cissukupuoliset eli perinteisen binaarisen sukupuolijaon mukaisesti naiseksi tai mieheksi.47  

Moni itsensä transsukupuoliseksi identifioituva ei elämänsä aikana aloita 

lääketieteellistä siirtymistä.48 Kliinisistä tutkimuksista on saatu selville, että 

transsukupuoliseksi identifioituminen on paljon yleisempää kuin mitä pelkän oletuksen tai 

sukupuolihoitojen kautta voisi päätellä. Näkyvyys on hyvin kulttuuri- ja 

yhteiskuntasidonnaista.49  

Kun puhutaan transsukupuolisuudesta, keskustelun keskiössä on biologisen ja 

sosiaalisen sukupuolen ristiriita. Pohjimmiltaan kyse on kehitysbiologiasta, kuten 

sikiöaikaisesta hormonaalisesta häiriöstä, josta kerron lisää myöhemmin. Ristiriitaisuus 

sukupuoleen johtaa usein identiteetin ongelmiin ja ristiriitaisuuteen yhteiskunnan oletuksien 

kanssa. Tällä on vaikutusta ihmisen mielenterveyteen ja moni seksuaalivähemmistön edustaja 

 
45 Butler 2008, 54, 57. 
46 Arcelus & Bouman 2017, 9. 
47 Arcelus & Bouman 2017, 10. 
48 Lääketieteellisellä siirtymällä viitataan transitioon liittyviin lääketieteellisiin hoitoihin, kuten hormonihoitoihin 

ja leikkaukseen.  
49 Arcelus & Bouman 2017, 20. 
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kärsii muun muassa masennuksesta, jonka joukkoon kuulumattomuuden tunne voi aiheuttaa. 

Historian aikana transsukupuoliset hoitomuodot ovat kehittyneet. Nykyisin hoitomuotoihin 

kuuluvat terapia, hormonihoidot ja kirurginen hoito. Hoitojen tarkoituksena on maksimoida 

henkilön monialaista terveyttä, kuten psykologista hyvinvointia ja itsensä toteuttamista.50 

Transsukupuoliseksi identifioiminen johtuu monista eri syistä ja syyt voivat olla hyvin 

henkilökohtaisia. Biologiset, psykologiset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat 

yksilöihin. Biologisen puolen tutkimus on keskittynyt perhetaustojen, aivojen, hormonien ja 

geenien tutkimukseen. Aivotutkimuksessa on löydetty eroja naisten ja miehen aivojen välillä. 

Muun muassa harmaa ja valkoinen aines kehittyvät eri tavoilla murrosiän aikana. Naisilla 

aivokuori on paksumpi kuin miehillä. Mantelitumake (amygdala), joka on vastuussa muistin 

prosessoinnista, päätöksenteosta ja tunteiden vastaanottamisesta, on kooltaan suurempi 

miehillä kuin naisilla ja se ottaa vastaan enemmän androgeeniä kuin estrogeeniä. 

Hippokampus on taas naisella suurempi ja se vastaan ottaa enemmän estrogeeniä kuin 

androgeeniä.51  

Aivotutkimuksessa on huomattu, että transnaisten aivot muistuttavat enemmän 

cisnaisten aivoja kuin cismiesten. Hormonitutkimuksissa on taas puolestaan löydetty, että 

lapsen kehittyessä raskauden aikana on tapahtunut aivojen epätyypillistä erikoistumista 

seksuaalisessa erilaistumisessa, jolloin vartalo ja sukupuolielimet kehittyvät kohti toista 

sukupuolta ja aivot kohti vastakkaista. On tutkittu, että hormonit kuten androgeeni, estrogeeni 

ja testosteroni vaikuttavat sukupuolen ja seksuaalisen orientaation kehitykseen. Ei kuitenkaan 

ole löydetty yhtä ja samaa vaikutusta kaikkiin ihmisiin. Syitä on useita.52   

On olemassa vain vähän näyttöä siitä, että psykologisilla tekijöillä olisi yksin suuri 

vaikutus transsukupuolisuuteen, mutta se voi olla interaktiivinen biologisten tekijöiden 

kanssa. Esimerkiksi hyväksikäytetyiksi joutuminen tai vanhempien hylkäämäksi tuleminen 

voivat olla asioita, jotka vahvistavat transkäsitystä, mutta eivät yksin johda transidentiteetin 

muodostumiseen. On myös kulttuurisia vaikutuksia ja yhteiskunnallisia oletuksia sukupuolien 

käyttäytymiselle, mitkä aiheuttavat erilaisia paineita ja vaatimuksia ihmisille.53  

2.3 Kolmas sukupuoli  

Termi kolmas sukupuoli on nähty vaikeana kategoriana, vaikka sen käytöstä on löydettävissä 

esimerkkejä ihmiskunnan historiasta eri aikakausista ja kulttuureista. Termiä on yleensä 

 
50 Arcelus & Bouman 2017, 27. 
51 Arcelus & Bouman 2017, 28–30. 
52 Arcelus & Bouman 2017, 30–33.  
53 Arcelus & Bouman 2017, 30–33.  
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käytetty kuvaamaan toista eli normaalista binaarista sukupuolijaottelusta poikkeavaa yksilöä. 

Termi on noussut länsimaissa tyypillisesti kuvaamaan biologiselta sukupuoleltaan miestä, 

jonka oli tarkoitus seksuaalisesti viehättyä vain omasta sukupuolestaan. Vasta myöhemmin 

historiassa huomioitiin samanlaista käyttäytymistä naisissa.54 Tyypillisesti kolmas sukupuoli -

termiä käytetään yksilöistä, jotka eivät koe miehen eivätkä naisen sukupuolta itselleen 

sopiviksi.55  

 Antropologian tutkijat M. Kay Martin ja Barbara Voorhies olivat ensimmäisiä, jotka 

ottivat kolmas sukupuoli -käsitteen käyttöön vuonna 1975. He halusivat osoittaa etnografisilla 

todisteillaan, ettei sukupuolta pystytty kategorisoimaan vain kahdella sukupuolella. Käsite 

herätti kiinnostusta Yhdysvalloissa ja sen koettiin haastavan miehen ja naisen välistä 

dynamiikkaa ja normistoa.56 Länsimaissa kolmatta sukupuolta on pidetty eksoottisena 

ilmiönä, joka ei ole merkityksellinen modernin yhteiskunnan kannalta. Länsimaalainen 

binaarikäsitys sukupuolesta ei kuitenkaan ole universaali.57  

Uudessa kirjallisuudessa kolmas sukupuoli korvataan usein transsukupuolisuuden 

käsitteellä. Kolmas sukupuoli -käsitteen määrittely on nähty ongelmalliseksi sen 

länsimaalaisen historian vuoksi. Siinä ei näy muut mahdolliset sukupuolen ilmestymismallit 

kuin länsimaalainen ymmärrys sukupuolisuudesta. Käsiteltäessä kolmatta sukupuolta on 

antropologisessa tutkimuksessa unohdettu maatieteellisyys ja ympäröivä kulttuuri.58 

Esimerkiksi Gilbert Herdt on antropologisessa tutkimuksessaan käsitellyt kolmatta 

sukupuolta. Tutkimuksen kohteena ovat olleet Papua-Uusi-Guinean sambialaisten 

seksuaalisuus ja sukupuolisuus. Herdt käyttää käsitystä sambialaisten ryhmästä, jotka 

harjoittavat ”sperman syömistä”.59 

Antropologiassa tutkimuksessa berdache on nähty kolmannen sukupuolen edustajana. 

Berdache on nimitys Pohjois-Amerikan intiaanille, joka on esimerkiksi biologiselta 

sukupuoleltaan mies, mutta identifioi itsensä vastakkaisen sukupuolen edustajaksi. Termi 

viittaa enemmänkin uskomukseen kaksoishengestä (two-spirit), joka esiintyy 

kansanuskonnossa. Termi ei kuitenkaan saa kaikissa alkuperäiskulttuureissa samaa 

tarkoitusta, vaan heimoilla on ollut omankielisiä sanojaan kuvaamaan samaa tai saman 

 
54 Trumbach 1993, 111. 
55 Herdt 1996, 21–22.   
56 Towle & Morgan 2006, 668. 
57 Towle & Morgan 2006, 667. 
58 Towle & Morgan 2006, 666. 
59 Sperman syömisessä nuoret pojat suorittavat fellaation vanhemmille miehille. Fellaatio on ollut osa pojan 

initiaatiota eli siirtymäriittiä mieheksi ja sotilaaksi. Sambialaiset uskoivat, että sperman kautta pojat saivat 

maskuliinia ominaisuuksia, kuten rohkeutta ja lihaksia. Riitin jälkeen pojista tuli miehiä ja he menivät 

tyypillisesti naimisiin naisten kanssa. Towle & Morgan 2006, 669; Herdt 1999, 17, 265. 
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tyyppisiä ilmiöitä. Käsitys kahdesta hengestä on viitannut sukupuolen ilmaisuihin, joissa 

yksilö osoittaa sekä naisen että miehen ominaisuuksia, joko käyttäytymisellään tai 

pukeutumisellaan.60  

Xanith- ja khanith -termejä on käytetty Omanissa, ja osittain muualla Arabian 

niemimaalla kuvaamaan miehiä, jotka asettuvat esimerkiksi seksin aikana perinteiseen naisen 

asemaan. Kyse on kuitenkin muustakin kuin seksistä. Esimerkiksi antropologi Unni Wikan on 

tutkinut eri kulttuurien nimityksiä kolmannesta sukupuolesta, korjannut väärinymmärryksiä ja 

hakenut kulttuurien itseymmärrystä. Ryhmänä xanithit pukeutuvat aina vaatteisiin, joissa on 

piirteitä sekä naisten että miesten pukeutumistyyleistä. Sukupuolisen segregaation takia 

xanithit sijoitetaan pyhässä tilassa naisten puolelle ja he eivät esimerkiksi voi ruokailla 

miesten kanssa. Xanithit eivät työskentele prostituution parissa, vaan heillä on usein 

hyväpalkkaiset ammatit. Osa xanitheista menee naimisiin naisten kanssa, mutta eivät kaikki, 

koska he eivät kykene yhdyntään morsiamen kanssa. Xanithien ymmärtämisessä kontekstilla 

on suuri merkitys ja ryhmän seksualisointi vääristää ryhmän identiteettiä. Naisten tavoin 

xanithit voivat ansaita elantonsa ilman prostituutiota.61  

Vaikka kolmas sukupuoli ja transsukupuolisuus ovat länsimaalaisia termejä eivätkä ne 

ole ongelmattomia, on määrittelyn kautta pystytty löytämään monia ryhmiä, jotka sopivat 

tämän kategorian alaisuuteen. Kolmannen sukupuolen edustajia on tutkittu edellä mainittujen 

lisäksi Thaimaassa kathoey, Polynesiassa māhū, antiikin Kreikassa, Intiassa hijraja -

yhteisöissä.62 Seuraavassa luvussa käsitellään binaari sukupuolijakaumasta poikkeamista 

islamin kontekstissa.  

2.4 Transsukupuolisuus islamissa 

Seksuaalisuutta ja sukupuolista poikkeavuutta on käsitelty Koraanissa ja haditheissa,63 mutta 

tulkinta teksteistä vaihtelee sekä alueittain että muslimiryhmien mukaisesti. Yksilötasolla 

näkökulmat ja suhtautuminen vaihtelevat entistä enemmän. Islamissa kuitenkin vallitsee 

ajatus siitä, että miehen tulee toteuttaa maskuliinisuutta ja naisen feminiinisyyttä, koska nämä 

rajat nähdään Jumalan asettamina.64 Sateenkaariyhteisö on kuitenkin kokenut tarvetta tulkita 

 
60 Epple 1998, 267–268; Herdt 1999, 51.  
61 Wikan 1977, 473–474; Murray 1997, 244–245. 
62 Towle & Morgan 2006, 676–678. 
63 Hadith eli Profeetan perimätieto tarkoittaa kertomuksia profeetta Muhammedin sanomista tai tekemistä 

asioista. Niistä muslimi voi etsiä ohjeita jokapäiväiseen elämäänsä tai uskonnollisiin menoihin. Hadithia ei 

pidetä Jumalan suorana puheena niin kuin Koraania ja näin sillä ei ole samanlaista pyhän tekstin asemaa. 

Hadithilla on pitkä suullinen perinne. 700-luvulla niitä alettiin kirjoittaa ja keräämään kokoelmiksi, joista 

luotettavimmat ovat nykyisin osa islamilaisia perusteoksia. Hadithia käytetään myös sunnan eli oikean tavan 

toimia, perustana. El Kaddioui 1999, 211.   
64 El Kaddioui 1999, 192, 208.  
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Koraania ja haditheja LGBTQ-yksilöiden näkökulmasta niin, että ne puolustaisivat paremmin 

yksilöiden kokemusta ja identiteettiä. Tässä luvussa esitellään transsukupuolisuuden 

ilmenemistä ja tulkintaa muslimiyhteisössä. 

Koraanissa (8:26) muslimia kehotetaan muistamaan aikaa, jolloin muslimit joutuivat 

marginaaliryhmänä kokemaan sortoa. Transsukupuoliset muslimit pyrkivät yleensä 

viittaamaan kyseiseen Koraanin tekstin, kun he haluavat muistuttaa omasta arvostaan ja 

ihmisyydestään. Koraanissa Jumala antoi suojaa ja hyvinvointia, jonka takia hänelle 

osoitetaan kiitollisuutta. Kuitenkin omassa yhteisössä on välillä helppo unohtaa 

vähemmistöt.65 

Muslimit pitävät solidaarisuutta korkeassa arvossa. Perhe tai yhteisö saattavat pyytää 

yksilöä luopumaan omasta vapaudestaan, jotta heidät hyväksyttäisiin. Tyypillisesti 

transsukupuoliselle nuorelle suurin kynnys on perheelle kertominen. Perhe voi suhtautua 

hoivaavasti, mutta joskus myös kontrolloivasti ja erimielisyyksiin joutuminen on hyvin 

intiimi koetus. Tavallisesti perhenormit nähdään myös islamilaisina normeina ja nämä normit 

saattavat vaihdella paljonkin perheittäin.66  

Islamissa on tyypillistä varoittaa ihmisiä pinnallisuudesta, kuten ulkonäkökeskisyydestä 

ja materialismista. Profeetta Muhammedin uskotaan sanoneen, että Jumala ei katso ihmisen 

ruumista, vaan ainoastaan sydäntä ja työtä. Monet ihmiset pystyvät allekirjoittamaan 

väittämän, että ulkoinen olemus ei määritä yksilön arvoa. Tätä ei kuitenkaan usein oteta 

huomioon, kun puhutaan sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Poliittisessa keskustelussa on 

havaittavissa samanlaista ongelmatiikkaa. Islamilaisissa yhteisöissä on myös poliittisia 

johtajia, jotka asettavat rajan oikean ja väärän välille sekä sen ketkä kuuluvat joukkoon. 

Rajoja pidetään yllä muun muassa tiukkojen pukukoodien, rituaalien, käyttäytymisen ja 

solidaarisuuden kautta.67 

Uskonnollinen ryhmä vaikuttaa yksilön ideologiaan ja yhteisöön kuuluvuuden 

tunteeseen. Kuitenkin kun yksilö kohtaa uskonnon poliittisen ideologian, hän kohtaa samalla 

omakohtaisesti totuuden ryhmän käsityksestä suhteessa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Jos 

yksilö tulee torjutuksi ryhmän toimesta, hän lähtee etsimään uutta ryhmää ja ideologiaa, kuten 

esimerkiksi LGBTQ -ryhmistä.68 

 
65 Kugle 2013, 21–22; Kugle 2010, 48–49. 
66 Kugle 2013, 55–56.  
67 Kugel 2013, 81–82.  
68 Kugel 2013, 82. 
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Islamissa vallitsee transsukupuolisuudesta käsitys, jossa tämä nähdään sairautena, jonka 

Allah on asettanut ihmiselle.69 Islamilaisessa perinteessä vallitsee myös uskomus, että kaikki 

sairaudet on mahdollista parantaa. Transsukupuolisuus nähdään kyvyttömyytenä ja esteenä, 

mutta ei syntinä.70 Transsukupuoliset muslimit joutuvat elämään omassa sisäpiiriyhteisössään 

ja pelkäämään päivittäin, että eivät jäävät kiinni ja joudu rangaistavaksi. Ennen hyväksyvän 

sateenkaariyhteisön löytämistä, monet uskovat olevansa ainoita sisäisessä kamppailussaan.71 

Koraanissa on mainintoja siitä, että Allah jakoi ihmiset kahteen sukupuoleen: naiseksi ja 

mieheksi.72 Koraani kuitenkin huomioi seksuaalisuuden epänormaaliuudet, kuten 

homoseksuaalisuuden ja lesbouden. Nämä eivät kuitenkaan ole synonyymejä ja suoraan 

verrannollisia transsukupuolisuuteen. Koraanissa katsotaan kuitenkin olevan mainintoja 

transsukupuolisuudesta73 termien khuntha, mukhannath ja ‘Aqim.74 Toisessa jaottelussa on 

islamin historiassa ollut kolme viittausta epäselvään sukupuoleen: mukhannath, eunukit ja 

hijra.75 

Eunukki (arab. khasi) tarkoittaa henkilöä, joka on biologiselta ja sosiaaliselta 

sukupuoleltaan mies, mutta hänet on kastroitu esimerkiksi orjuuttamisen yhteydessä. 

Eunukeita ei ajateltu naisina, vaan heidät asetettiin ikään kuin välitilaan, jossa he eivät 

edustaneet kumpaakaan sukupuolta. Bysantin aikakaudella ja Välimeren yhteiskunnissa 

eunukit olivat ”sängyn pitäjiä” (eng. bed keeper). He pukivat, kylvettivät ja muutenkin 

huolittelivat korkeatasoisia ihmisiä. Eunukeille sukupuolinen epäselkeys johtui väkivallasta, 

joka heitä vastaan oli tehty. Tämä ei millään tavalla liittynyt heidän käytökseensä tai koettuun 

sukupuoli-identiteettiin.76 Näiden väkivallantekojen takia eunukki-identiteettiä ei pystytä 

yhdistämään transsukupuolisen identiteettiin.  

Khuntha arabiankielinen ilmaisu, jota on käytetty intersukupuolisista. On ymmärretty, 

että henkilöllä on miehen ja naisen sukupuolelle tyypillisiä ominaisuuksia. ‘Aqim -sanaa taas 

 
69 Käsitys siitä, että transsukupuolisuus ja homoseksuaalisuus nähdään sairautena, johtuu uskonnollisista 

auktoriteeteistä. Esimerkiksi egyptiläinen islamilainen teologi Shaykh al Qaradaw on verrannut LGBTQ-

identiteettiä sairauteen. Hänestä sairauden syyt johtuvat ”syntisestä halusta ja sekulaarisesta länsimaalaisesta 
aivopesusta”. Kugle & Hunt 2012, 226. 
70 Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali 2018, 140. 
71 Kugle 2010, 49.  
72 Sarcheshmehpourin, Abdullahin ja Alkalin tulkinnan mukaisia esimerkkejä ihmisen jaottelusta kahteen 

sukupuoleen Koraanissa 13:3, 51:49, 49:13, 53:45, 75:39 ja 4:1. 
73 Sarcheshmehpourin, Abdullahin ja Alkalin tulkinnan mukaisia mainintoja transsukupuolisuudesta Koraanissa 

11: 77-83, 7: 80-84, 21: 74, 26: 165-175, 22: 43, 29: 27-33, 27: 56-59. 
74 Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali 2018, 141–143; Kugle 2010, 262–263. 
75 Kugle 2010, 262. 
76 Kugle 2010, 263–264. 
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on käytetty kuvaamaan henkilöä, joka ei ole kummankaan binaarisen sukupuolijaottelun 

edustaja.77  

Mukhannath -termiä taas käytetään kuvaamaan miesyksilöä, joka on syntyessään 

biologiselta sukupuoleltaan mies, mutta käyttäytyy naismaisesti esimerkiksi puheen ja 

pukeutumisen perusteella. Termiin ei alun perin liitetty genitaalien poistamista eikä sitä 

yhdistetty homoseksuaaliseen käyttäytymiseen. Sana on kuitenkin historian saatossa saanut 

uusia merkityksiä ja alkanut kuvata homoseksuaalia, biseksuaalia, miesprostituoitua, 

impotenttia ja heikkoa yksilöä. Sanan merkitys on sittemmin laajentunut koskemaan yksilöitä, 

jotka käyttäytyvät biologisen sukupuoliroolien vastaisesti. Kirjallisuudessa mukhannath 

viittaa viihdealan ammattilaiseen, kuten muusikkoon, näyttelijään tai tanssijaan.78  

Esimerkiksi Kugle kertoo, että hadithissa (Sahih al-Bukhari) Muhammedin mukaan oli 

olemassa neljä mukhannathunia. Henkilöt eivät olleet homoseksuaaleja, mutta he puhuivat 

pehmeällä äänellä, käyttäytyivät kuin naiset ja värjäsivät käsiään ja jalkojaan. Al-Fakhihi 

sanoo mukhannathunnien olleen aktiivisia Mekkassa esi-islamisella aikakaudella. Heidän 

asemansa liitettiin harrastehevosiin (kurraj) ja tämän voimakkaan assosiaation myötä 

henkilöistä alettiin käyttää nimitystä kurrajis79.80 

Rinnastettavissa oleva käsite mukhannathiin on mutarrajjula, joka on kuvannut 

biologiselta sukupuoleltaan naisia, jotka puhuivat ja pukeutuivat kuin mies. 

Abbasidikalifaatin81 aikana naisen esiintyminen maskuliinisena nähtiin muoti-ilmiönä. Tämä 

ei vaikuttanut naisten heteroseksuaalisuuteen. Erityisesti maskuliinisen roolin ottaminen oli 

tarkoitettu aristokraattien viihdyttämistä varten.82 

Hijra -termillä viitataan Etelä-Aasiaan (Pakistanin, Intian ja Bangladeshin) yhteisöihin, 

joissa vallitsee kotoperäinen käsitys sukupuolen poikkeamisesta. Hijrat ovat henkilöitä, jotka 

ovat syntyneet pojiksi ja heidän vanhempansa ovat kasvaneet heidät poikina, mutta murrosiän 

jälkeen yksilöt kokevat olevansa naisia. Hijra ikään kuin hylkää miehisen sukupuolen ja alkaa 

käyttäytyä naisen sukupuolen mukaisesti. Hän vaihtaa tyypillisesti nimensä, pukeutuu kuin 

nainen ja käy läpi kastroinnin.83  

Perinteisesti hijrat ansaitsevat elantonsa esiintymällä häissä ja festivaaleilla. Hijrat ovat 

merkityksellinen ryhmä rituaalisessa uskonnon ulottuvuudessa. Heidän ihanteenansa pidetään 

 
77 Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali 2018, 142 – 143.  
78 Kugle 2010, 263, 273; Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali 2018, 142–143; Meisami & Starkey 1998, 548. 
79 Kurrajis on viitanut myös keskiajalla viihdealan ammattilaisiin, kuten näyttelijöihin.  
80 Meisami & Starkey 1998, 548; Kugle 2010, 142, 270. 
81 Abbasidikalifaatti oli kolmas islamilainen kalifaatti, (eli tietyn hallitsijan valtakausi). El-Hibri 1999,1. 
82 Kugle 2010, 263. 
83 Kugle 2010, 263–264. 
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sitä, että he ovat seksuaalisuudeltaan aseksuaaleja. Todellisuudessa ryhmässä esiintyy 

homoseksuaalista käyttäytymistä, joka on aiheuttanut konflikteja yhteisön sisällä. Hijrat on 

myös leimattu paikoittain, kuten pohjoisessa Intiassa, prostituoidun asemaan ja näin ryhmän 

rituaalinen merkitys unohdetaan.84 Ryhmän asema huononi Intiassa, kun se oli Iso-Britannian 

siirtomaana. Ryhmä marginalisoitui ja se yhdistettiin homoseksuaalisuuteen, jota 

viktoriaaninen moraalikäsitys piti luonnottomana. 1800-luvun siirtomaa-aika vaikuttaa 

edelleen hijrajoiden asemaan. Siirtomaa-aikana vallitsi esimerkiksi laki, joka mahdollisti 

kolmannen sukupuolen vangitsemisen.85  

Yhteiskunta ei pidä hijraita kummankaan sukupuolen edustajina, vaan se määrittelee 

heidät kolmannen sukupuolen edustajiksi. Hijrat jättävät perheensä ja yhteisönsä päätyen 

luomaan omaa alakulttuuriaan. Ryhmä erehdytään helposti määrittelemään väärin 

yhdistämällä heidät eunukkeihin. Hijrailla on kuitenkin psykologinen motivaatio sukupuoli-

identiteettiinsä.86  

Hijra muistuttaa nykypäivän käsitystä transsukupuolisuudesta, koska he kokevat 

olevansa naisia miehen kehoissa. Hijra ei ole kuitenkaan kyennyt muuttamaan kehoaan 

vastaamaan naisen ruumista lääketieteellisen kehityksen puutteellisuuden takia. Ainoa asia, 

jonka hijra on voinut tehdä, on poistaa miehen sukupuoleen viitanneen genitaalialueen. 

Kuitenkin feminiinisyyteen liittyvien kulttuuristen tekijöiden avulla, hijra pystyi pääsemään 

lähemmäksi naisidentiteettiä.87 

Koska transsukupuolisuus on uusi termi, jota ei ole ollut käytettävissä Koraanin synnyn 

aikakausina, ei pyhässä kirjassa ole suoraa mainintaa transsukupuolisuudesta. Koraanin 

kohta,88 jossa käsitellään Allahin sukupuolien luomista, voidaan ymmärtää niin, että Allah luo 

miehen ja naisen, sekä yhdistää heidät. Yhdistäminen on tulkittu fyysisenä eli rinnastuksena 

intersukupuolisuuteen (khuntha), mutta Koraanin kohdan on tulkittu viittaavan myös yksilön 

mielen sisäisiin ominaisuuksiin, joka modernissa islamilaisessa yhteisössä nähdään 

yhdistyvän termin mukhannathin kanssa. Tässä kyseisessä Koraanin kohdassa halutaan 

osoittaa Allahin voimaa ja tahtoa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan luomus ihmisyydestä ja 

sukupuolisuudesta on ollut tarkoituksellinen eikä vahinko. Sarcheshmehpour, Abdullah ja 

Alkali tuovat esille tekstissään näkemyksen siitä, että tämä sukupuolisen moninaisuuden 

kuvaus yhteydessä Allahin piirteisiin on osoitus siitä, ettei binaarijaottelusta poikkeavuus ole 

 
84 Nanda 2015, 35, 37, 42. 
85 Linnell 2009.  
86 Kugle 2010, 263–264. 
87 Kugle 2010, 263–264. 
88 Surah al-Ḥujurāt, 49: 13 ja Surah al-Najm, 53: 45 
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häpeä tai oikeuta syrjintään. Nämäkin yksilöt tulisi nähdä Allahin luomuksina, joilla on 

oikeuksia.89  

Muutamassa hadithissa on tulkittavissa mainintoja kolmanteen sukupuoleen. Sahih 

Bukhari -hadithin 773 kolmannessa niteessä sanotaan, että Jumala kirosi miehet ja naiset, 

jotka jäljittelivät vastakkaista sukupuolta. Jotkut oppineet haluavat tulkita kohdan viittaamaan 

ainoastaan ristiin pukeutumista ja transvestismiä, eikä transsukupuolisuutta. Tämä 

vastakkaisen sukupuolen pukeutumisen ja käyttäytymisen imitoimisen tuomitseminen on 

nähtävissä muissakin haditheissa, mutta niissä ei oteta erikseen puheeksi kolmatta sukupuolta. 

Transsukupuolisuutta ei välttämättä nähdä yhtä tuomittavana, koska lääketieteen avulla 

voidaan korjata sukupuoli yksilön toivomaksi. Kuitenkin tämän kaltainen toimenpide voidaan 

nähdä Allahin luomuksen eli ihmisen manipulointina, mikä ei ole hyväksyttävää tai ei nähdä 

kunniallisena.90 

2.5 Valta ja ylhäältä säädetty sukupuoli 

Butler lähtee sukupuolen ja vallankäytön näkemyksessään liikkeelle Foucaultin identiteetin 

diskursiivisesta luonteesta ja näin suhteesta valtaan. Foucaultin filosofiassa alkuasetelmana on 

oletus siitä, että ympäröivä yhteiskunta pyrkii sisällyttämään arvoja ja ideologioita 

rakenteisiinsa.91 Hyödyntäen Foucaultin teoriaa Butler ottaa esille vallankäyttöön liittyvän 

sukupuolidiskurssin. Hänen oletuksenaan on, että sukupuoli ei ole syy poliittisiin toimiin vaan 

niiden seuraus. Sukupuolen olemuksellinen luonne on syntynyt poliittisen vallankäytön 

seurauksena. Sukupuoli ei kuitenkaan ole keinotekoinen tai illusorinen.  Sukupuolen tarkoitus 

olisi ilmaista kuinka eri diskursseissa binaarisukupuolijaottelu on tehty uskottavaksi ja miten 

tietyt sukupuolen kulttuuriset muodostelmat korvaavat sukupuolen ainutlaatuisuuden 

luonnollistamalla itsensä onnistuneesti.92 Tarve jakaa ihminen mieheksi ja naiseksi palvelee 

heteroseksuaalisen talouden tarpeita ja mahdollistaa heteroseksuaalisille instituutioille 

sukupuolijaottelun korostumisen.93  

Butlerista subjekti kysyy itseltään, kuka hän voi olla annetussa kontekstissa. Yksilö 

joutuu itseänsä ilmaistessaan huomioimaan yhteiskunnan normit ja käytänteet.94  Sukupuolen 

jakaminen normaaliin ja epänormaaliin, voi tulla yhden ryhmän tarpeesta luoda itselleen 

 
89 Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali 2018, 144–145. 
90 Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali 2018, 145–146. 
91 Foucault 1980, 55–62. 
92 Butler 2008, 90; Butler 1999, 24. 
93 Butler 2008, 196. 
94 Butler 2008, 58. 
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parempi moraalinen pohja säilyttääkseen toisen ryhmän hallittavanaan.95 Toisen ryhmän 

epäinhimillistäminen voi mahdollistaa raa’an ja väkivaltaisen kohtelun. Jos tämän kaltaista 

toiseuttamista tapahtuu valtion puolesta, se aiheuttaa marginaaliryhmien syrjäytymistä ja 

vetäytymistä. Valtion laillisuus kyseenalaistetaan vasta kun perinteiset auktoriteetin asettamat 

normit eivät vastaa tarpeisiin. Kun tarpeisiin ei pystytä vastaamaan, syrjäytyneet ryhmät 

etsivät merkitystä virallisen piirin ulkopuolelta. Moraaliset konfliktit syntyvät, kun yksilön ja 

yhteisön intressit ajautuvat konfliktiin, varsinkin kun kyse on sukupuolesta.96  

Ihmisen tunnistaminen ja kokonaisvaltainen hyväksyminen ovat keinoja, joilla 

sukupuolta koskevia konflikteja voitaisiin purkaa. Tämä vaatii rehellisyyttä ja pyrkimystä 

yhteisien ratkaisujen löytämiseksi. Tarvitaan omasta sukupuolesta poikkeavan tunnistamista 

ja arvostamista eli tunnistetaan toisen identiteetti ja persoona. Näin pystytään hyväksymään 

toisten ominaisuuksia.97 

Tässä tutkielmassa Butlerin näkemys vallan ja sukupuolikäsityksen yhteydestä auttaa 

hahmottamaan aineistoa. Butlerin huomio sukupuolijaottelun heteroseksuaalisesta luonteesta 

on nähtävissä aineiston antamassa kuvassa länsimaalaisesta yhteiskunnasta ja 

muslimiyhteisöstä. Butlerin näkemyksen tavoin tämän tutkielman subjekti eli 

transsukupuolinen muslimi joutuu kysymään, kuka hän voi olla yhteiskunnassa.  

Analyysissä hyödynnetään sosiaalisen ja biologisen sukupuolen termejä, kun 

transsukupuoliset muslimiaktisvistit kertovat sukupuoli-identiteetistään ja sukupuolisuuden 

ymmärtämisestä. Tärkeätä tässä tutkielmassa on transsukupuolisen muslimin oma kokemus ja 

ymmärrys omasta sukupuolestaan. Aineiston ymmärtämisessä keskeisin termi on sosiaalinen 

sukupuoli. Syrjintä ja selviäminen nousevat aineistosta kuvaamaan transsukupuolisten 

muslimien todellisuutta.  

 

 
95 Butler 1993, 28–29. 
96 Jeong 2008, 52, 57, 78. 
97 Butler 1997, 5, 9, 20, 29. 
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3 Transfaith -järjestö 

3.1 Millainen on Transfaith -järjestö? 

Aineistona käytän Transfaith -internetsivustoa. Sivusto kuuluu yhdysvaltalaiselle voittoa 

tavoittelemattomalle järjestölle Transfaith, jonka tavoitteena on tukea kaikkia 

transsukupuolisia. Järjestö on keskittynyt auttamaan ja kouluttamaan erilaisten uskonnollisten 

yhteisöjen johtajia sekä muita, jotka työskentelevät hengellisyyden ja kulttuurin parissa. Sen 

perustajajäseniä olivat 2012 Mx. Chris Paige ja Mr. Louis Mitchell.98 Järjestössä tärkeässä 

asemassa on yhtiön hallitus, johon kuuluu seitsemän henkilöä. Heistä kaksi on naisia, kolme 

miehiä ja kaksi muunsukupuolista. Viisi hallituksen jäsenistä ovat taustaltaan kristillisiä ja 

kaksi edustaa Afrikan etnistä uskontotraditiota.99  

Järjestönä Transfaith uskoo, että transsukupuolisten näkyväksi tekemisen ja heidän 

tarinoidensa kertominen vahvistaa yhteisöjä ja jakaa tietoa esimerkiksi sukupuolen 

moninaisuudesta. Järjestön tavoitteena on tuoda erilaisia yhteisöjä yhteen ja näin mahdollistaa 

keskustelua ja kasvua ihmisten välillä. Se pitää myös tärkeänä sukupuolen ja hengellisyyden 

monipuolisten kokemusten validiuutta.100  

Järjestö on suunnattu useille uskonnollisille traditioille. Transfaith -sivustolla 

traditioperinteet on jaoteltu seitsemään pääkategoriaan. Kategorioita ovat 

alkuperäiskansalliset, pakanalliset101, itäiset102, juutalaiset, islamilaiset, kristilliset ja ei-

teistiset103 yhteisöt.104 Traditiot noudattavat perinteistä vakiintunutta maailmanuskontojen 

jaottelua. Transfaith kertoo pyrkivänsä tuomaan esille mahdollisimman laaja-alaista kuvaa 

uskonnollisuudesta ja henkisyydestä. Sivustolla ei kuitenkaan tarkemmin kerrota, miksi tämän 

 
98 Transfaith. History. Co-founders. 
99 Transfaith. Board of Directors.  
100 Transfaith. What is Transfaith? 
101 Pakanallisella traditiolla tarkoitetaan Transfaith -sivustolla yhteisöjä, jotka kuuluvat abrahamilaisen perinteen 

tai maailman muiden isojen uskontojen ulkopuolelle. Järjestö kertoo haluavansa kunnioittaa ja huomioida 

henkisiä traditioita, vaikka kokee niiden luokittelun hankalaksi. Järjestö kertoo tietävänsä, että luokittelu on 

ongelmallinen ja sillä on päällekkäisyyksiä alkuperäiskansojen traditioiden kanssa. Tradition alaisuuteen järjestö 
luokittelee animismin, shamanismin, ennustamisen ja Afrikan diasporan perinteet. Transfaith. What Transfaith 

Means When We Say "Pagan Traditions". 
102 Itäisen tradition piiriin Transfaith -sivustolla on luokiteltu itäisen ja eteläisen Aasian uskonnolliset perinteet, 

kuten sikhiläisyys, hindulaisuus ja buddhalaisuus. Sivustolla varsinkin buddhalaisessa perinteessä näkyy 

voimakas länsimaalainen kiinnostus, joka aiheuttaa jännitteitä. Järjestö myöntää, että kategorisointi ei ole 

ongelmaton. Transfaith. What Transfaith Means When We Say "Eastern Traditions". 
103 Ei-teistisiin ryhmiin Transfaith -järjestö on luokitellut henkiset ja filosofiset suuntaukset, jotka eivät usko 

jumaluuksiin tai korkeampaan voimaan. Luokittelussa on päällekkäisyyttä itäisen ja pakanallisen tradition 

kanssa. Kategorian alle on luokiteltu ateismi, agnostisismi, humanismi, skeptisismi, vapaa-ajattelijat, 

materialismi, naturalismi, rationalismi, sekularismi, uskonnottomuus ja sitoutumattomat. Transfaith. What 

Transfaith means when we say "Non-Theistic Traditions". 
104 Transfaith. TransFaith.info. 
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kaltainen jaottelu on syntynyt, mutta sen myönnetään olevan ongelmallinen. Sivustolla myös 

pyydetään halukkailta ehdotuksia parempaan jaotteluun sekä haetaan uusia kirjoittajia.105  

LGBTQ-aktivistien aktiivisuus ja halukkuus kirjoittaa sivuille traditioiden alaisuuteen on 

varmasti ohjannut jaottelun muotoutumista. Jaottelussa on kuitenkin nähtävissä 

maailmanuskontojen paradigma.106  

Transfaith -järjestö haaveilee maailmasta, missä kunnioitetaan moninaista 

sukupuolisuuden kokemusta ja saadaan konkreettista hyötyä ihmisen hengelliseen 

kokemukseen. Näin yhteisöt kunnioittaisivat erilaisia yksilöitä ja kulttuureita.107 Transfaith on 

listannut sivustolleen järjestönsä ydinarvoja, jotka tukevat ajatusta siitä, että moninainen 

sukupuoliymmärrys on tärkeä voimavara yhteisölle. Arvoja ovat autenttisuus, positiivisuus, 

relevanttius, tiedon ja tuen saatavuus sekä yhteistyö.108  

Transfaith -sivusto antaa tärkeää tietoa ja tukea transsukupuoliseksi identifioivalle, sekä 

heidän läheisilleen ja muille tietoa hakeville. Sivusto on listannut käsittelemiään teemoja, 

joihin lukeutuu kansainvälinen transsukupuolisuuden päivän näkyvyys ja - muistaminen109, 

Pride, itsemurhan ennaltaehkäiseminen, sekä HIV- ja AIDS -neuvontaa. Järjestö tarjoaa 

erilaisia palveluita, kuten järjestää valmennuksia ja konferenssipaneeleja.110  

3.2 Transfaith -sivut aineistona 

Tässä tutkielmassa keskitytään Transfaith -sivuston islamilaiseen traditioon liittyvään 

tekstimateriaaliin, joihin kuuluu artikkeleita, uutisointia, henkilökuvauksia ja muita tekstejä. 

Aineiston ovat kirjoittaneet transsukupuoliset muslimiaktivistit, mutta kirjoittajaa ei aina 

kerrota. Teksteissä esiintyy useita aktivisteja, joista seitsemäntoista on esillä tämän tutkielman 

analyysissä. Aktivisteista osa on saanut enemmän näkyvyyttä Transfaith -sivustolla. 

 
105 Transfaith. What Transfaith Means When We Say "Pagan Traditions". What Transfaith Means When We Say 

"Eastern Traditions". What Transfaith means when we say "Non-Theistic Traditions". 
106 Uskontojen paradigmalla tarkoitetaan vakiintunutta tapaa maailmanuskontojen esittelyyn länsimaissa. 
Uskonnot esitellään selvärajaisina luokituksina erilaisten piirteiden perusteella. Uskonnoista luodaan toimijoita, 

jotka käyvät dialogia ja lakkaavat olemasta tai kehittyvät historian saatossa. Luokittelu aiheuttaa 

esineellistämistä, kun uskonnot irrotetaan esimerkiksi kulttuurista ja yhteiskunnasta. Esittelytapa on hyvin 

kristinuskokeskeinen, kun luokittelujen perusteena ovat olleet kirjakaanon, kirkkolaitos ja papisto. Näin 

luokittelun ulkopuolelle jäävät etniset ja kansanomaiset uskonnot. Jaottelu on toiminut pohjana sille, mitä 

voidaan luokitella maailmanuskonnoiksi. Tämä on ohjannut muun muassa oppikirjojen laatimista, minkä 

pohjana on käytetty Ninian Smartin uskontojen seitsemää ulottuvuutta. Sakaranaho & Karhunen 2018, 2. 
107 Transfaith. What is Transfaith? 
108 Transfaith. Core Values. 
109 International Transgeder Day of Remembrace on vuosittain kansainvälisesti juhlittava muistopäivä 

transsukupuolisten oikeuksienpuolesta taistelleille; Lamble, 2008, 24.  
110 TransFaith.info.  
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Esimerkiksi Tynan Power on esillä kahdeksassa tekstiaineistossa, kun taas usea muu on esillä 

vain yhdessä.111  

Erityisen tärkeää tälle tutkielmalle on saada kuulumaan transsukupuolisten muslimien 

oma ääni ja hahmottaa, millainen kuva aineiston pohjalta muodostuu transsukupuolisuudesta, 

sekä sen suhteesta yhteiskuntaan. Esimerkiksi artikkeli ”Trans ja muslimi: kutsu 

solidaarisuudelle” kertoo kolmen transsukupuolisen muslimin sanoin Yhdysvaltojen 

poliittisesta tilanteesta ja presidentti Donald Trumpin terrorismin vastaisesta aloitteesta, joka 

on johtanut lentämiskieltoon tiettyihin maihin, kuten Iraniin ja Libyaan. Haastatellut 

kommentoivat sitä, miten tilanne vaikuttaa heihin ja heidän yhteisöönsä.112 

Transfaith -sivuilla oleva tekstiaineisto koostuu erilaisista tekstilajeista, jotka järjestö on 

itse määritellyt artikkeleihin, uutisiin ja loput ovat nimeämättömiä. Nämä loput olen itse 

jaotellut haastatteluiksi, ilmoituksiksi ja muuksi yleiseksi organisaation esittelyksi. 

Tyylilajillisesti kaikki ovat tietoa välittäviä, pohtivia ja eritteleviä tekstejä. Osan Transfaith -

sivuilla artikkeliksi määritellyistä teksteistä sopisi kuitenkin tekstityyliltään 

mielipidekirjoituksiksi, jotka pyrkivät vaikuttamaan lukijan mielipiteeseen.113  

Osa artikkeleista ja ilmoituksista on kuvailevia, jolloin ne keskittyvät ilmiön, asian tai 

tapahtuman kuvailuun ja määrittelyyn. Tällaisissa teksteissä käytetään usein adjektiiveja ja 

kuvailevia verbejä. Uutiset ovat kertovia ja pyrkivät vastaamaan kysymykseen; mitä tapahtui. 

Mielipidekirjoituksen puolelle kääntyvät artikkelit ovat ohjailevia ja pyrkivät esimerkiksi 

kehottamalla ohjaamaan lukijan mielipidettä ja toimintaa. Nämä kirjoitukset vetoavat 

välttämättömyyteen ja sisältävät käskymuotoja. Artikkelit, jotka kallistuvat 

asiantuntijatietämykseen ovat eritteleviä, joissa pohdiskellaan ja luokitellaan tai vertaillaan 

erilaisia tapahtumia tai ilmiöitä. Haastatteluissa taas esiintyy argumentoivaa tekstiä, joissa 

pyritään esittelemään ja perustelemaan omia mielipiteitä ja hyvän argumentoinnin kautta 

vaikuttamaan lukijaan.114 

Transfaith -järjestön sivuilla olevaa aineistoa katsoessa kannattaa huomioida sen 

kontekstisidonnaisuus. Lukija tulkitsee tekstejä eri tavalla riippuen sen julkaisijasta 

(esimerkiksi Helsingin Sanomat/Ilta-Sanomat). Kaikki tekstilajit ajavat Transfaith -järjestön 

ihmisoikeudellista agendaa ja pyrkivät edistämään LGBTQ-yksilöiden asemaa. Aineistoa on 

kerätty sivulle noin vuodelta 2012 alkaen, jolloin järjestö on perustettu, mutta tarkkoja 

 
111 Muslim Traditions.  
112 Trans and Muslim: a Call to Solidarity.  
113 Heikkinen 2013. Hyvärinen 2012, 538.  
114 Tiittula 1989.  
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tekstikohtaisia julkaisupäivämääriä ja kirjoittajia ei ole merkitty tekstikohtaisesti. Kirjoittajan 

nimi selviää ainoastaan, jos hän on itse maininnut nimensä leipätekstissä. Tyypillisesti 

kirjoittaja vaikuttaa tekstin tulkintaan. Transfaith -sivun artikkelien perusteella tiedetään, että 

kirjoittajat ovat transsukupuolisia muslimiaktivisteja. Heidän sukupuoli-identiteettinsä ja 

kokemuksensa ovat erityisen kiinnostavia ja arvokkaita tässä tutkielmassa.115  

Tutkielman alussa alaviitteissä avaamani käsitteet ovat pääosin Setan -sivuilta. 

Käsitteiden määritelmissä vaikuttaa myös kontekstisidonnaisuus. Huomiota voi kiinnittää 

myös siihen, että Seta on suomalainen puolueellinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on 

yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumiseksi 

LGBTQ-yhteisölle.116  

Taulukko 1: Aineiston tekstityylit 

Tekstityylit Määrä Aktivistien esiintyminen 

Uutiset 6 kpl Tynan Power 2kpl 

Bre Campbell 

Ellison 
Umber Ghauri 

Zonnevel 

Ysef Bornacelli 

Artikkelit 12 kpl Tynan Power 4kpl 

Maya Jafer 3kpl 

Lady Dane Figueroa Edidi 2kpl 
Al-Walid 

Aun Shahidin 

Gryee Jarelle 
Izzaddine Mustafa 

Kareema Fatima 

Kathy Haung 
Mahdia Lynn 

Mud Howard 

Nausheen Husain 
Ysef Bornacelli 

Haastattelut 1 kpl Tynan Power 

Ilmoitus 2 kpl Tynan Power 

Muut: organisaation esittely, 

yleistä infoa 

1kpl -  

Yhteensä 22 kpl 17 kpl 

Ylhäällä olevassa taulukossa olen avannut Transfeith -sivuilla olevien 

tekstiaineistoiden tyylit ja niiden lukumäärät. Suurin osa aineistosta on tekstilajillisesti 

järjestön määrittelyn kautta olevia uutisia ja artikkeleja, mikä tarkoittaa sitä, että aineisto on 

tietoa välittävää, pohtivaa ja erittelevää. Tekstit ovat pääasiallisesti kuvailua, kerrontaa ja 

erittelyä.  

 
115 Tiililä 2012.  
116 Seta. Järjestö.  
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Koska Transfaith -järjestön tekstiaineisto on julkinen, tätä tutkielmaa varten ei minun 

tarvinnut erikseen hakea virallista tutkimuslupaa aineiston käyttöä varten. Julkisuuden takia, 

transsukupuoliset muslimiaktivistit esiintyvät oikeilla nimillään tai ainakin niillä nimillä, jotka 

he ovat aineistossa kertoneet. Olen pitänyt tärkeänä sitä, että olen kohdellut aineistoani niin 

totuudenmukaisesti kuin vain olen pystynyt. Koska aihe on sensitiivinen, olen pitänyt 

erityisen tärkeänä, että aktivistien ajatukset esitellään tarkasti. Olen ollut niin neutraali kuin 

mahdollista ja tarkastellut aineistoa mahdollisimman monesta suunnasta aikaisemman 

tutkimuksen avulla.  

Transfaith -sivujen materiaalit ovat kiinnostavia tutkimuksen kohteita, koska niissä 

aktivistien ääni pääsee esille. Ryhmänä aktivistit osaavat sanoittaa selkeästi yhteiskunnallisia 

ongelmakohtia ja transsukupuolisen muslimin elämää, koska he ovat käyttäneet paljon aikaa 

aiheen parissa. Tärkeää on myös, että aktivistit ovat halukkaita auttamaan transsukupuolisten 

muslimien asemaa. Aktivistit mahdollistavat aineiston olemassaolon marginalisoidusta ja 

vaietusta ryhmästä. Jos aktivistit eivät tekisi sitä työtä mitä he tekevät, niin kuka sen tekisi? 

He ovat myös lähtöisin keskenään hyvin erilaisista taustoista uskonnollisesti ja 

kulttuurillisesti. Samalla heitä yhdistää samankaltaiset kokemukset uskonnollisuudesta ja 

sukupuolesta. Aineiston monipuolisuus osoittaa, että transsukupuolisen muslimin identiteetti 

ei ole kapea eikä kuulu vain hyvin tietylle ihmistyypille. Ryhmä edustaa inkluusiota monella 

osa-alueella. 

Aineistoa kohtaan voisi tässä vaiheessa antaa myös muutaman kriittisen huomion. 

Ensimmäiseksi aineistosta voi päätellä, että Transfaith -sivuilla pääsevät ääneen juuri 

aktivistit. Aktivisteilla on tyypillisesti enemmän tietoa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja 

transsukupuolisuudesta kuin tavallisilla yksilöillä. Artikkelien ja uutisten kirjoittajat ja 

haastatellut käsittelevät sukupuolisuutta ja uskonnollisuutta työssään tai ovat muuten 

järjestöaktiiveja ja motivoituneita yksilöitä. Aineiston takia tutkielman rajoitteena on se, ettei 

se tavoita syrjäytyneitä tai vaiennettujen yksilöiden ääniä. Kuva, joka aineiston kautta 

muodostuu, ajaa Transfaith -järjestön agendaa.  

Toiseksi Transfaith -järjestön hallinnon kristillispainotteisuus ja alkuperäisuskontojen 

näkyvyys vaikuttavat oletetusti järjestön sisältöön ja uskontotraditioiden luokitteluun. 

Esimerkiksi jaottelu pakanallisiin uskontoihin, on hyvin kristillinen ilmaisu ja 

määrittelyperusta. Kysymys herääkin siitä, kuinka paljon järjestön hallinto vaikuttaa siihen, 

millaisia tekstejä sivuilla voidaan julkaista. Vaikuttaako tämä myös siihen, millainen kuva 

transsukupuolisesta muslimista syntyy? Tämä voi olla esimerkiksi nähtävissä siinä, että 

aktivisti Tynan Power on saanut muslimitraditiossa paljon tilaa. Hän identifioituu 
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transmieheksi ja on valkoinen käännynnäinen muslimi. Ei ole aivan ongelmatonta, että 

valkoinen mies on suurimmassa näkyvyydessä muslimitradition yhteydessä. 

Kolmanneksi Transfaith -sivujen uskontoparadigma asettaa järjestön 

uskontotieteellisesti kiinnostavaan positioon. Jaottelu noudattaa perinteistä uskontotieteellistä 

jaottelua. Kuten aikaisemmin mainitsin halukkaiden kirjoittajien määrä ja saatavuus on 

varmasti vaikuttanut luokitteluperiaatteisiin. Jaotteluperusteista ei ole kuitenkaan tehty kovin 

läpinäkyvää. 

Neljänneksi aineisto on myös englanninkielinen ja tämä tutkielma on suomenkielinen. 

Aineistossa olevat suorat lainaukset ja muu aineiston kuvailu on vapaasti käännetty oman 

ymmärrykseni mukaisesti. Kielieron takia kääntämisprosessissa on voinut sattua joitain 

tulkintavirheitä, mutta luotan siihen, että aineistosta saamani ydinviesti ja havainnot pääsevät 

näkyville. Lainaukset ovat vapaita käännöksiä.  
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4 Diskurssianalyysi 

4.1 Kieli ja diskurssianalyysi  

Ihminen rakentaa ja hahmottaa maailmaa kielen kautta luomalla todellisuutta nimeämällä ja 

luokittelemalla maailmassa esiintyviä ilmiöitä ja asioita. Sanoihin ja lauseisiin yhdistetään 

kokemuksia, havaintoja ja tekoja. Kieli on ihmisten yhteinen kommunikaation väline, joka 

määrittelee vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, ehtoja ja rajoja. Esimerkiksi ilmaisemalla 

sukupuolensa, kuten määrittelemällä itsensä naiseksi, ihminen asettaa itsensä 

sosiokulttuuriseen kategoriaan, johon yhdistyy valmiita oletuksia, kuten naisellisiin vaatteisiin 

pukeutuminen (mekot, meikki ja korkokengät), naisten wc-tilojen käyttäminen ja valinta siitä 

haluaako synnyttää lapsen.117  

Kieli on siis vahvasti sidoksissa sosiaaliseen kontekstiin ja ihmisen toimintaan.118 Tällä 

tarkoitetaan sitä, että analysointi ja tulkinta tutkittavasta aineistosta suhteutetaan vallitsevaan 

aikaan ja paikkaan. Analyysissa käytettävät diskurssit ymmärretään tutkimukselle 

ajankohtaisesta ja kulttuurisesta kontekstista. Ajan saatossa diskurssit voivat kuitenkin 

muuttua ja saada uudenlaisia merkityksiä.119 

Diskurssianalyysin pohjana on tieteenfilosofinen sosiaalisen konstruktionismin ajatus. 

Sosiaalisella konstruktionismillä tarkoitetaan sitä, että ihmisillä ei ole mahdollisuutta kohdata 

tutkimaansa todellisuutta “puhtaana” eli täysin uutena ilmiönä, johon ihminen ei valmiiksi 

liitä jonkinlaisia ennakkoluuloja tai kokemuksia. Ihminen lähestyy todellisuutta aina jostain 

valmiista näkökulmasta, johon hän on asettanut merkityksiä.120  

Diskurssianalyysin ydinajatus perustuu diskurssin käsitteeseen. Diskurssi tarkoittaa 

puhetapaa, tulkintarepertuaaria tai merkitysjärjestelmiä.121 Diskurssit toimivat tutkimuksissa, 

joissa painopiste on historiallisissa ilmiöissä, institutionaalisissa käytänteissä tai 

valtasuhteiden analyysissa. Diskurssin heikkous on siinä, että sitä käytetään liian 

epäsäännöllisesti.122  

Diskursseissa suuri painoarvo on asioiden välisissä suhteissa, joissa erityisen tärkeää on 

idea siitä, että maailma muodostuu itsenäisistä objekteista, joilla on luontaisia ominaisuuksia 

ja syyperäistä valtaa. Näiden objektien satunnainen vuorovaikutus saa aikaan muutosta ja 

 
117 Ortiz-Nieminen 2008, 21. 
118 Ortiz-Nieminen 2008, 21. 
119 Jokinen, Juhila, & Suoninen 1993, 9, 24, 28, 30. 
120 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016 251–253. 
121 Jokinen, Juhlia & Suoninen 1993, 26, 28.  
122 Jokinen, Juhlia & Suoninen 2016, 34–35. 
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tapahtumia maailmassa. Tärkeää on objektin esimerkiksi tutkittavan kielen merkitys 

ympäröivässä maailmassa. Tekstiaineistossa kielenkäyttö ja diskurssit eivät ainoastaan kuvaa 

todellisuutta, vaan tuottavat uutta ja muuttavat materiaalista maailmaa.123 

Tässä tutkielmassa ollaan siis kiinnostuneita transsukupuolisista muslimeista toimijoina 

Transfaith -järjestön antaman kuvan valossa. Kiinnostus kohdistuu siihen mitä 

transsukupuoliset muslimit sanovat, tekevät ja pitävät tärkeinä. Tässä tutkielmassa ei olla 

pelkästään kiinnostuneita merkityssysteemeistä ja yksityiskohtaisista sana- ja 

kielivalinnoista.124 Analyysi painottaa lähtökohtaisesti sitä, miten transsukupuoliset muslimit 

kuvaavat elämäänsä ja muuta ympäröivää maailmaa sekä millaisia suhteita ja eroja 

transsukupuolisten muslimien, länsimaalaisen yhteiskunnan ja muslimi- ja 

sateenkaariyhteisön välille muodostuu.125 Tämä tutkielma on toteutettu hyödyntäen kriittistä 

diskurssianalyysiä, joka esitellään seuraavassa luvussa. 

4.2 Kriittinen diskurssianalyysi  

Kriittistä diskurssianalyysiä (CDS) on kutsuttu ongelmasuuntautuneeksi tutkimukseksi. 

Kriittisessä diskurssianalyysissä lähdetään liikkeelle oletuksesta koskien jonkinlaisia 

epäkohtia, joiden ilmenemistä ja rakentumista pyritään analysoimaan. Tutkija siis kiinnittää 

huomiota yhteiskunnallisiin ongelmakohtiin asettamalla ongelmakohdat analyysin 

lähtökohdaksi. Ongelmakohdan ei tarvitse kohdistua ihmisoikeuksiin, mutta se on 

mahdollista. Ongelmasuuntautuneisuus voi tarkoittaa myös itsestään selvinä pidettyjen 

yhteiskunnallisten käsitteiden tai ilmiöiden purkamista ja haastamista. Mitä tahansa 

todellisuuden ilmiötä voidaan käyttää tarkastelun kohteena. Kriittisyys ei ole synonyymi 

negatiivisuudelle.126  

Kriittinen diskurssianalyysi tutkii pääasiassa yhteiskunnallista vallan väärinkäyttöä 

tekstin tai puheen yhteiskunnallisessa tai poliittisessa kontekstissa. Metodi haluaa ottaa 

eksplisiittisen aseman ja näin ymmärtää, paljastaa ja haastaa yhteiskunnallista epätasa-arvoa. 

Metodi keskittyy pääasiassa yhteiskunnallisiin ja poliittisiin aiheisiin. Se on monialaista, 

pyrkii selittämään yhteiskunnallista rakennetta, keskittyen erityisesti siihen, miten rakenteet 

säätävät, vahvistavat oikeuttavat ja haastavat vallan väärinkäyttöä yhteiskunnassa.127 

 
123 Howarth 2000, 3; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993, 19. 
124 Jokinen, Juhlia & Suoninen 2016, 35. 
125 Jokinen, Juhlia & Suoninen 2016, 285. 
126 Jokinen & Juhila, 1999, 86-87; Wodak & Meyer 2016, 2–4, 17–18.   
127 Van Djik 2015, 466–467. 
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Tavoitteena on alisteisessa asemassa olevien yksilöiden tai tietomuotojen tukeminen 

vastakkaisten dominoivien subjektien hallitsemassa sosiaalisessa todellisuudessa. 

Pyrkimyksenä on myös selittää, miksi tietyt uskomukset tai käsitykset ovat päätyneet 

dominoivaan asemaansa.128 

Kriittinen diskurssianalyysi on tässä tutkielmassa keskeisessä roolissa, koska tutkimus 

käsittelee vallankäyttöä ja sukupuoltenvälistä epätasa-arvoa. Valta ja dominanssi ovat 

kontrollin käyttöä suhteessa eri ryhmiä kohtaan tai ryhmien kautta. Kontrollilla on 

yhteiskunnallinen ja kognitiivinen ulottuvuus. Se kohdistuu suoraan yksilön omiin sekä 

ryhmän jakamaan kognitioon, asenteisiin, ideologioihin ja mielen sisäisiin malleihin (eli 

skeemoihin). Dominoiva ryhmä voi käyttää valtaa usein lakien, kieltojen ja käskyjen avulla. 

Vallankäytössä on myös kyse siitä, kenellä on pääomaa, tietoa, statusta, kuuluisuutta. 

Symboliset ominaisuudet, kuten ihonväri, syntyperä, kansalaisuus, kulttuuri ja sukupuoli 

saattavat lisätä tai heikentää mahdollisuutta valtaan.129  

Kun puhutaan vallankäytöstä, Van Djik käyttää kolmen komponentin teoriaa. 

Ensimmäiseksi tulee makrotasolla määritellä kontrolloiva ryhmä ja kontrolloiva tapahtuma 

mikrotasolla.130 Toiseksi pitää määritellä ryhmän jaettu ideologia ja tietämys. Kolmanneksi 

määritellään valtaryhmän kontrolloitava käyttäytyminen ja sen taustalla vaikuttavat 

yksilölliset ja kollektiiviset kognitiot. Vallan negatiiviset ehdot, kuten syrjintä ja 

väkivallankäyttö, määritellään yleensä valtaväestön eli sosiaalisen hyväksyttävyyden ja 

moraalin avulla. Hyväksyntä perustuu valtaväestön velvollisuudentuntoon järjestelmää ja sen 

sääntöjä kohtaan. Tällöin kontrollia pidetään valtaväestön etuna.131 Tässä tutkielmassa 

makrotason kontrolloivat ryhmät ovat länsimaalainen yhteiskunta, muslimi- ja 

sateenkaariyhteisö ja kontrolloitava tapahtuma on transsukupuolisen muslimin sukupuoli-

identiteettiin vaikuttaminen ja raamien asettaminen, sille kuka yksilö voi olla. 

Kriittisen diskurssianalyysin yhteinen tavoite on keskittyä yhteiskunnassa vallitseviin 

valtasuhteisiin ja niitä ylläpitäviin rakenteisiin tekemällä ne näkyviksi ja paljastamalla niihin 

kytkeytyneet epätasa-arvoisuudet. Lisäksi kriittinen diskurssianalyysi pyrkii aktiivisesti 

purkamaan valtasuhteita ja ylläpitäviä rakenteita. Pyrkimyksenä on edistää sosiaalisen 

 
128 Wodak & Meyer 2016, 7. 
129 Van Dijk 2016, 71.  
130 Diskurssianalyysi voidaan jakaa tarkastelun suuntauksen perusteella mikro- ja makrotasoiksi. Makrotasoalla 

tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa keskitytään aineiston intertekstuaalisiin piirteisiin, kuten vallan käytön 

ilmenemismuotoihin. Mikrotasolla taas tarkastelun keskiössä ovat kielelliset tekijät, kuten retoriikka, termit ja 

muut kielelliset vaikuttamisen ominaisuudet. Diskurssianalyysi 2015.  
131 Van Dijk 2016, 71.  



30 

 

oikeudenmukaisuuden toteutumista.132 Tutkija voi kiinnittää esimerkiksi huomiota 

sosiaalisesti syrjittyihin ihmisryhmiin ja ikään kuin ajaa heidän etujaan.133 Tässä tutkielmassa 

agendanani on tuoda tietoisuutta marginalisoituneesta ryhmästä; transsukupuoliset muslimit.  

4.3 Diskurssianalyysin kritiikki  

Diskurssianalyysiin liittyy kritiikkiä ja rajoitteita. Ensinnäkin teoreettista viitekehystä voi 

kritisoida yhtenäisestä teoreettisen taustan puutteesta. Diskurssianalyysiä ei pidetä 

yhtenäisenä selkeänä menetelmänä.134 Toiseksi kriittinen diskurssianalyysi on saanut 

kritiikkiä poliittisen ideologian ajamisesta, koska suuntaus tarkastelee valtaa ja alisteisten 

yksilöiden asemaa.135 

Diskurssianalyysin pohjana oleva tieteenfilosofian sosiaalisen konstruktionismin 

lähtökohta on erityisesti merkityssuhteiden tuottaminen ja vaikutusten tarkastelu. Tämä 

itsessään ohjaa tutkijaa. Diskurssianalyysi poikkeaa luonnontieteellisistä metodeista, joissa 

tutkitaan objektiivisesti kausaliteettien seurauksia. Merkityksien tuottaminen nähdään 

luonnollisena vuorovaikutteisena prosessina. Diskurssien kautta nähdään hegemoniaa eli 

saman mielisyyttä ja vastadiskursseja, jotka ovat osoitus sosiaalisen konstruktion 

vaikutuksesta yhteiskunnassa.136  

Diskurssianalyyttinen tutkimus korostaa tutkijan position eettisyyttä ja reflektiivisyyttä. 

Tutkija ei ole irrallinen toimija suhteessa yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Tutkija siis kiinnittyy 

taloudellisten ja poliittisten intressien alaisuuteen eikä tutkimusasema tuo häntä tässä 

suhteessa erityisasemaan tai poista häneen vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tutkija on 

myös valta-asemassa yhteiskunnallisesti suhteessa tutkittavaan ilmiöön tai ryhmään. 

Tutkimusprosessi tulisi siis tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi. Tutkijan tulee pitää 

kuvailu, tulkinta ja selittäminen analyysissään selkeästi erillään, jotta lukija pystyy 

suhtautumaan tutkijan asettamiin johtopäätöksiin ja analyyseihin kriittisesti.137 

 
132 Wodak & Meyer 2016, 7. 
133 Jokinen & Juhila, 1999, 86–87; Wodak & Meyer 2016, 2–4, 17–18.   
134 Eskola & Suoranta 1998, 195. 
135 Jokinen & Juhila 1999, 86; Wodak & Meyer 2016, 22. 
136 Wodak & Mayer 2016, 16, 22. 
137 Wodak & Meyer 2016, 7, 22. 
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5 Transsukupuolinen muslimi selviytyjänä 

5.1 Transsukupuolisuus ei ole sukupuoli 

LGTBQ -aktivismi sidotaan yhteen identiteettipolitiikan kanssa, jossa on kyse identiteetin 

muodostumisesta. Identiteetin muodostuminen on monimuotoinen ilmiö, joka tapahtuu 

yksilön ja ryhmän sisällä. Identiteetin muodostumiseen vaikuttavat psykologiset tekijät, 

perhesuhteet, yhteisön luotettavuus ja kuuluminen johonkin valtioon. Edellä mainittujen 

lisäksi Kuglen mukaan identiteetin muodostumiseen liittyy yhteiskunnallinen solidaarisuus, 

henkinen kasvu138 ja matka viisauteen. 139 Tässä luvussa kuvataan sitä, millainen identiteetti 

Transfaith -sivuilta transsukupuolisista muslimeista muodostuu, sekä uppoudutaan 

transsukupuolisuuden määritelmän ongelmatiikkaan.  

Aktivisti Tynan Power tuo esille, että on ongelmallista, kun transsukupuolisuudesta 

luodaan sukupuoli miehen ja naisen rinnalle. Tämä nousee esille LGBTQ-muslimeille 

suunnatun retriitin järjestämisessä, kun yksi tiimin jäsen ehdotti, että jokaiselle osallistujalle 

määrättäisiin ”kumppani”, joka toimisi tukihenkilönä retriitin aikana. Hän ehdotti, että 

kumppaneita olisi miehiä, naisia ja transsukupuolisia.140  

Kun kuulen, että “mies ja nainen” erotetaan “transsukupuolisuudesta” tunnen, kuinka identiteettiäni 

miehenä mitätöidään.141 

Power kertoo ymmärtävänsä, että tällaisella luokittelulla on usein hyvä tarkoitus, mutta 

samalla sillä voi olla ulossulkeva viesti. Power ei pidä transsukupuolisuutta sukupuolenaan, 

vaan se pikemminkin viittaa hänen oman sosiaalisen- ja biologisen sukupuolensa väliseen 

suhteeseen.142  

Transsukupuolisuuden määritteleminen sukupuoleksi on ongelmallista niin kuin 

Power kertoo. Butler on sitä mieltä, että kahtiajakautunut sukupuolikäsitys on 

heteronormatiivisen kulttuurin ja lähtöisin talouden tarpeista.143 Power viittaa kuitenkin 

kokemukseen siitä, että kun yksilö on käynyt läpi rankan sukupuolenvaihdosprosessin, hän 

haluaa ihmisten viittaavan häneen oman sosiaalisen sukupuolensa kautta, joka 

transsukupuolinen kokee itsellensä oikeaksi. Butler tukee tätä ajatusta sanomalla, että hän ei 

 
138 Kugle tarkoittaa henkisellä kasvulla prosessia, jossa LGBTQ -muslimi päästää irti ”väärästä minuudesta” 

löytääkseen ”todellisen minuutensa”, joka on ollut haudattuna yhteiskunnan asettamien normien taakse. 

Löydettyään todellisen minuutensa LGBTQ-muslimit voivat kääntyä Jumalan puoleen. Kugle 2013, 26. 
139 Kugle, 2013, 195. 
140 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
141 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
142 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
143 Butler 2008, 196.  
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pidä biologista sukupuolta stabiilina. Hänestä sukupuoli-identiteetin käsite tulisi pystyä 

problematisoimaan ja tätä kautta sukupuolen tulisi olla erilaisten valintojen risteämiskohtia.144 

Transsukupuolisuuden näkeminen sukupuolena, on kuin näkisi onnellisen perheen, mutta kiinnittäisi 

huomiotaan ainoastaan siihen faktaan, että perheen lapset ovat adoptoituja. Perheen muodostuminen voisi 

todellisuudessa olla kiinnostava tarina tai normista poikkeavaa, mutta se ei muuta totuutta siitä, että he 

ovat oikea perhe. Heillä on oikeus tulla kohdelluksi kuin oikea perhe.145 

Power käyttää edellä mainittua vertausta kuvaamaan sitä, kuinka suuri osa ihmisistä joutuu 

sateenvarjotermin “transsukupuolinen” alle, vaikka identifioituu mieheksi tai naiseksi. 

Sukupuolenvaihtamisprosessi on tehty, jotta voidaan siirtyä toisesta sukupuolesta seuraavaan. 

Kun transsukupuolisuudesta puhutaan omana sukupuolena, se on kuin sanoisi, että 

transsukupuolisuus estää heitä olemasta miehiä tai naisia.146 

Power puhuu sukupuolen jakamisesta kolmeen ja tämän luokittelun pakottavasta 

luonteesta. Butlerille sukupuolisuuden ydin on performatiivisuudessa, jota kulttuurin 

käytänteet säätelevät.147 Transsukupuolisuus ei kuitenkaan itsessään ole vain 

performatiivisuutta. Kysymys on syvemmästä sukupuoli-identiteetistä. Olennaista on juuri 

kokemus oman biologisen sukupuolen aiheuttamasta ristiriitaisesta tunteesta. Powerin 

sanoista ymmärtää, että transsukupuoliselle oman sukupuolen lokeroiminen trans-käsitteen 

alaisuuteen on hankala tekijä, koska halutaan identifioitua tyypillisesti vain naiseksi tai 

mieheksi eli noudattaa yhteiskunnan käsitystä feminiinisyydestä tai maskuliinisuudesta. 

Tietysti “transsukupuolisuuden” listaaminen sukupuolivaihtoehdoksi ei ole ongelma kaikille. On 

olemassa monia transihmisiä, jotka eivät identifioidu naiseksi tai mieheksi. Tätä ilmaisisi mieluummin 
sukupuoli laatikko, jossa sanottaisiin sukupuolella poikkeava tai mieluummin jokin muu.148 

Powerista tulisi tarkkaan miettiä, mitä ”transsukupuolisilla kumppaneilla” tarkoitetaan, ja 

kenelle tukea yritetään tarjota: niille, jotka ovat käyneet läpi sukupuolenvaihdoksen vai niille, 

joilla prosessi on vielä kesken? Vai onko kyse ainoastaan kahtiajakautuneen 

sukupuolikäsityksen estämisestä.149  

Butler haluaa estää kahtiajakautuneen käsityksen sukupuolisuudesta. Hänestä ei ole 

olemassa ainoastaan kahta sukupuolta. Hänestä ei ole olemassa valmista koherenttia 

heteroseksuaalista sukupuoli-identiteettiä eli yhteistä alkuperäistä käsitystä sukupuoli-

identiteetistä.150 Power puolestaan kyseenalaistaa jaottelun ja sen tarpeellisuuden. Hänestä 

erottelua ei voida tehdä pelkästään siksi, että vastustaa heteronormatiivista kulttuuria, 

varsinkin jos se voi aiheuttaa transsukupuolisille kokemuksen oman sukupuolen torjumisesta. 

 
144 Butler 2008, 54, 57. 
145 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
146 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
147 Kuivalainen, 2016, 7. 
148 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
149 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
150 Butler 2008, 54, 57. 
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Hänestä jaottelulle pitää löytää parempi ilmaisumuoto, joka sisällyttää muitakin kuin 

transsukupuolisia esimerkiksi muunsukupuoliset, sekä antaa transsukupuolisille 

mahdollisuuden identifioitua oman sosiaalisen sukupuolensa mukaisesti. 

Power kertoo, että päätöksessään tulevaa tapahtumaa varten retriittityöryhmä lopulta 

päätyi tulokseen, jossa ”kumppanit” olivat miehiä, naisia ja sukupuolista poikkeavia, joihin 

sisältyi trans- ja cissukupuolisia. Power toivoo, että he pystyvät luomaan tapahtumallaan 

kaikille tervetulleen olon riippumatta siitä, miten he identifioituvat.151 

5.2 ”Transsukupuolisia muslimeja ei ole olemassa” 

Transfaithin artikkeleista rakentuu kuva maailmasta, jossa ei uskota siihen, että 

transsukupuolisia muslimeita on olemassa. Tällainen kieltäminen asettaa jo itsessään hankalat 

lähtökohdat sukupuoli- ja uskontoidentiteetin rakentumiselle. Samanaikaisesti aktivistit 

haluavat kumota tämän heitä vastaan asetetun väärän oletuksen. Tässä luvussa nostetaan esille 

transsukupuolisten muslimiaktivistien pohdintaa siitä, mistä oletus transsukupuolisten 

muslimien olemassaolemattomuudesta on lähtöisin ja miksi se on väärä. Painopiste on 

yksilöiden kokemassa kivussa ja minäkuvan rakentumisessa. 

Transfaith -artikkelissa Tynan Power kertoo, että hän itse 20-vuotiaana koki 

hankaluuksia sukupuoli-identiteettinsä takia, koska ihmiset hänen ympärillään kertoivat 

hänelle, mitä hän voi ja ei voi olla. Tämänlaiset vaikutteet horjuttivat hänen uskoaan 

Jumalaan.152 

Kuulin uudelleen ja uudelleen -- muslimeilta ja ei-muslimeilta -- että ihminen ei voi olla queer tai trans ja 

muslimi. Hetken verran minusta tuntui, että identiteettini oli pirstaloitunut.153 

Power koki, että yhteiskunta ja muut ihmiset yrittivät kiistää hänen identiteettiään sanomalla, 

ettei hän voinut olla transsukupuolinen ja muslimi. Tämänlainen kapea-alainen 

yhteiskuntakäsitys siitä, mitä yksilö voi olla, aiheutti Powerille emotionaalista kipua. 

Yhteiskunnassa vallitsee normeja, jotka ohjaavat ihmisen käyttäytymistä. Normit opetetaan 

sisäisen ja ulkoisen valvonnan ja kurin kautta. Suurin osa normeista omaksutaan omilta 

vanhemmilta. Normien kautta yksilö oppii, kuinka kasvaa kunnolliseksi aikuiseksi, ja pyrkii 

välttämään negatiivisia kategorisointeja, kuten mielisairas -leimaa.154 

Transfaithin sivuilla Kareema Fatima ja Tynan Power kertovat, että maailmalla 

vallitsee harhaluulo siitä, ettei transsukupuolisia muslimeja ole olemassa. Fatima korostaa, 

 
151 Making Room for Diverse Trans Identities at the LGBT Muslim Retreat.  
152 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
153 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
154 Spade 2015, 52–53. 
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että islamissa on ollut sana makhannathun,155 joka on kuvannut transsukupuolisia läpi ajan ja 

sana on saanut alkunsa profeetta Muhammedin sanoista.156 Myös Transfaithin tukema projekti 

Trans and Muslim vetoaa makhannathuneihin. Transsukupuoliset muslimit voidaan jäljittää 

mukhannatheihin, Profeetta Muhammadin aikaan ja tärkeitä transsukupuolisten muslimien 

yhteisöjä on ollut olemassa jo vuosisatojen ajan Intiassa ja Pakistanissa.157  

Power kertoo, että harhaluulo siitä, ettei transmuslimeja ole olemassa, on lähtöisin 

kristillisestä perinteestä, jonka mukaan transsukupuolisen kristityn tulee kamppailla uskonsa 

kanssa saadakseen hyväksyntää ja vakuutusta olemassaololleen.158  Powerin tavoin Lady 

Dane Figueroa Edidi kertoo transvastaisuuden olevan lähtöisin kristillisyydestä. Hän on 

kasvanut perheessä, jossa hänen isänsä on muslimi ja äiti herätyssaarnaaja. Hänellä on vaikea 

suhde varsinkin omiin kristillisiin juuriinsa, ja kertoo näkevänsä kristinuskon patriarkaalisena 

uskontona, jossa elää naisviha ja uskonnon patriarkaalisuus aiheuttaa jäsenilleen 

kärsimystä.159 Uskonnossa Jumala on usein väkivaltainen. Häpeäntunne piti ihmisen 

ruodussa, alisteisessa suhteessa kirkkoon ja pelko esti yksilöä löytämästä omaa voimaansa. 

Uskonto on kuin huume ja Jumala diileri.160 

Uskonnossa on sovittuja rituaaleja, kun taas henkisyydessä suhde jumaluuteen on henkilökohtainen ja 

pakottaa sinut tulemaan henkilöksi, jota eniten rakastat. Hän uskoo henkisyyden parantavaan voimaan.161 

Kristinuskossa vallitsee heteronormatiivinen ja binaarinen sukupuolikäsitys, joka on 

vaikuttanut länsimaalaisen yhteiskunnan ja normiston muotoutumisessa. Koska Raamattu on 

käännetty useaan otteeseen, ovat alkuperäiset viittaukset muunsukupuolisuuteen poistuneet 

joko tarkoituksella tai ajansaatossa. Näin heteroseksuaalisuudesta ja sukupuolen 

binaariuudesta on muodostunut tavanomaista ja normaalia ihmisyyttä.162   

 Dokumentaristi Kathy Haung kertoo itsekin eläneensä uskossa, ettei transsukupuolisia 

muslimeja ollut olemassa. Hänelle selvisi, että Indonesiassa transsukupuolisuus, waria163 on 

 
155 Makhunnathun käsitelty tässä tutkielmassa luvussa 2.5 Transsukupuolisuus islamissa. 
156 Trans and Muslim: A Call To Solidarity.  
157 Trans and Muslim Project.  
158 Trans and Muslim: A Call To Solidarity.  
159 Love & Saying No: Five Questions with Lady Dane Figueroa Edidi.  
160 The Spiritual Practice of Letting Go.  
161 Love & Saying No: Five Questions with Lady Dane Figueroa Edidi.  
162 Hornsby & Guest 2016, 2–4, 6–7.  
163 Waria käsitetään sillä, että ihminen on biologiselta sukupuoleltaan mies, mutta hänellä on naisen sielu. Nimi 

tulee kahden sanan yhdistelmästä warinta (nainen) ja pria (mies). Ryhmänä wariat ovat kuitenkin monipuolinen 

ja siihen sisältyy länsimaalaiset käsitykset ristiinpukeutumisesta, transsukupuolisuudesta, drag queen -

esiintyjistä, sekä naismaisista homomiehistä. Tässä puhun warioista transsukupuolisina, koska se on oleellista 

tässä tutkielmassa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että sana ei ole suora synonyymi transsukupuolisuudelle. Tales 

of the Waria: Indonesia's Third Gender.  
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melko hyväksyttyä. Perinne on saanut alkuna 1600-luvulta, kun ”papit” ristiinpukeutuivat. 

Traditio on auttanut tämän päiväistä hyväksyntää Indonesiassa.164 

 Kathy Huangi kertoo kuulleensa ensikertaa Indonesian transsukupuolisten asemasta 

2005. Hän ei ollut tiennyt, että transsukupuolinen pystyy elämään avoimesti maassa, jossa on 

maailman suurin muslimiväestö. Hän kertoo, että hänellä oli monen amerikkalaisen tavoin 

kuva islamista alistavana ja anteeksiantamattomana uskontona seksuaalivähemmistöjä 

kohtaan. Hän tuli pohtineeksi, miten warioiden kaltainen vähemmistö pystyi olemaan 

olemassa.165 Transsukupuolisen muslimin on hankalaa lähteä rakentamaan identiteettiään, kun 

kulttuuri, jossa hän kasvaa, ei näe mahdolliseksi hänen kokemaansa identiteettiä. Tämä 

asettaa transsukupuolisen muslimin elämän haastaviin lähtökohtiin.  

5.3 Ulkopuolisuus ja yksinäisyys 

Transfaith -järjestön sivut antavat kuvan, että transsukupuolisuuden ja oman koetun oikean 

sukupuoli-identiteetin kanssa eläminen jättää yksilön usein yksin. Historian saatteessa on ollut 

olemassa muutamia projekteja, joissa on pyritty tukemaan transsukupuolisia muslimeja. 

Esimerkiksi TransMuslim -sähköpostiryhmässä on jaettu informaatiota transsukupuolisille 

muslimeille, jotka ovat eläneet eristyksissä.166 Kuglesta syy siihen, miksi LGBTQ-

muslimeille identiteetin muodostuminen on hankalaa, johtuu siitä, että perheissä ja yhteisöissä 

ei puhuta aiheesta tai tukahdutetaan siihen liittyvät mielipiteet ja tunteet. Tämä estää yksilöä 

löytämästä, kokeilemasta ja hyväksymästä oman persoonallisuutensa erilaisia puolia. Se 

johtaa vaurioituneeseen identiteettiin, joka saattaa olla vaarallinen yksilölle.167 

Aktivisti Aun Shahidin kertoo, millaista on asua transsukupuolisena muslimina 

Pakistanissa. Shahid kuvaa uskonnollista ilmapiiriä konservatiiviseksi ja kapea-alaiseksi. Hän 

kertoo, että Pakistanissa transsukupuolisena tuntuu miltei mahdottomalta uskoa islamiin. 

Shahidi kuvaa, että islamia käytetään aseena niitä kohtaan, jotka eivät käyttäydy normaalien 

käytänteiden mukaisesti.168 Hän tarkoittaa sitä, että Koraania, haditheja, shariaa tai muun 

auktoriteetin valtaa käytetään yksilön äänen hiljentämiseksi. Yksilöt tuomitsevat toisiaan, 

mutta tämä ei ole vain yksilöiden välinen ongelma, vaan ulottuu politiikkaan asti. Myös 

tietämättömyys ja kykenemättömyys ilmaista omaa sukupuoli-identiteettiä johtuu 
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konservatiivisen yhteisön vaikenemisesta sekä haluttomuudesta ymmärtää LGBTQ-

yhteisöä.169 

Tynan Power liittyi 1985 transsukupuolisena sunnimuslimiyhteisöön kääntyessään 

muslimiksi, mutta yhteisössä olemisesta tuli hankalaa, kun hän tuli ulos kaapista 1997. 

Pitkään aikaan hän ei enää käynyt moskeijassa, koska pelkäsi ulkopuolisuutta ja joutuvansa 

vastaamaan ahdisteleviin kysymyksiin, joita hän oli joutunut kohtaamaan muslimiyhteisössä 

ja sen ulkopuolella.170  

Transsukupuolisuuteen liittyy usein toive siitä, että yksilö voisi elää vapaana ja toteuttaa 

todellista minuuttaan, jota ei kahlitsisi yhteiskunnalliset normit, mutta asetelmaan liittyy suuri 

konflikti. Oman todellisen minuuden löytäminen on transsukupuolisille haastava prosessi. 

Perhe vaikenee ja tukahduttaa yksilön kokemuksen yhteisön oletusten ja normien takia. 

Ristiriita syntyy pelosta ympäristön reaktioon. Yksilö kokee yhteiskunnan vaarallisena ja 

vihamielisenä ja siksi moni pyrkii tukahduttamaan ja piilottamaan identiteettinsä. Islamilainen 

yhteisö saattaa jopa pakottaa yksilöä heteronormatiiviseen parisuhteeseen. Kuglen 

tutkimuksesta käy ilmi, että transsukupuoliset muslimit mieluummin päättäisivät oman 

elämänsä, kuin menisivät naimisiin pakosta.171 

Maya Jafer on näyttelijä, Bollywood tanssija ja transaktivisti. Hän kertoo kasvaneensa 

tiukassa ja traditionaalisessa muslimiperheessä Maduraissa Intiassa, mutta asuu nykyisin Los 

Angelesissa, Yhdysvalloissa. Hän on käynyt läpi sukupuolenvaihdoksen, jonka takia ja hänen 

perheensä on hylännyt hänet, eikä heidän välillään ole enää kommunikaatioyhteyttä. Hänen 

täytyi pitää uskostaan tiukasti kiinni, koska hänen vanhempansa kielsivät hänet uskonnollisin 

perustein. He sanoivat Jaferille, että hän oli uskonnonvastainen ja häpäisi perheen transitionsa 

kautta. Kokemus oli järkyttävä ja jätti Jaferille hylätyksi tulemisen tunteen.172 

Minun on täytynyt pitää kiinni uskostani, koska vanhempani kielsivät minut sen takia. He sanoivat, että 

olin uskonnon vastainen, ja että toin häpeää perheelleni transituoituessani. Lyhyen aikaa, minusta tuntui 

kuin maailmani olisi hajonnut. Minusta tuntui siltä, kuin minulla ei olisi ollut ankkuria.173 

Shahidin kertoo, että hän ja hänen transsukupuoliset ystävänsä kokevat paineita perheissään ja 

usein päätyvät karkaamaan kodeistaan. Transsukupuolisen perhe ei usein hyväksy yksilöä ja 

uskovat, että transsukupuolinen harjoittaa islaminvastaisia käytänteitä.174 Kugle kertoo, että 

Jaferin ja Shahidin kuvaamat tilanteet eivät ole ainoaa luokkaansa. Osaksi LGBTQ-muslimi -
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identiteettiä, liittyy perheen kokema häpeä. Joissain tapauksissa mukana on väkivaltainen 

kohtelu ja ulossulkeminen. Perheen häpeä saattaa johtaa siihen, että yksilö pakotetaan pois 

yhteiskunnasta esimerkiksi häntä ei päästetä yliopistoon tai yksilöä ryhdytään parantamaan.175 

Parantaminen tarkoittaa siis sitä, että transsukupuoliselle määrätään erilaisia hoitoja, joiden 

uskotaan palauttavan yksilön heteronormatiivisiin määreisiin. Parantamisyritykset voivat 

esimerkiksi tapahtua rukoilun tai erilaisten rituaalien kautta.176 

Transfaithin sivuilla kerrottiin MASGD-järjestön (The Muslim Alliance for Sexual and 

Gender Diversity) LGBTQ -muslimeille suunnatusta retriitistä, joka tarjosi tukea ja tietoa 

osallistujille. Retriitissä osa kävijöistä oli itkenyt työpajoissa puhuessaan perheidensä 

reaktioista heidän transsukupuolisuuteensa.177 Uskonasiat ovat olleet perhetaustan takia 

transsukupuolisille emotionaalisella tasolla rankkoja. Esimerkiksi Jaferinkin on pitänyt nähdä 

vaivaa uskonsa ja perinteidensä ylläpitämiseksi. Uskosta kiinnipitäminen on tuottanut 

epävarmuutta ja pahaa oloa. Oman perheen ja uskonnollisen yhteisön hylätyksi tuleminen saa 

yksilön usein etsimään vaihtoehtoisia uskonnollisuuden muotoja ja esimerkiksi 

uudentyyppistä tulkintaa islamista.178  

Shahid kertoo, että varsinkin transmiehenä hän joutuu kohtaamaan paljon kritiikkiä 

entisestä naisvartalostaan. Perhe saattaa määrätä transmiestä käyttäytymään naisen tavoin. 

Osa transsukupuolisista toivoo voivansa paeta liberaaliin maahan, jossa voisi elää turvassa.179 

Shahidin kerronnasta muodostuu kuva muslimiyhteiskunnasta, jossa transmieheys on 

haasteellisempaa kuin transnaiseus, koska naisvartaloon liitetään islamissa tiukkoja sääntöjä.  

Tutkija Saba Mahmood käsittelee naisen sukupuoleen liittyviä haasteita islamilaisessa 

yhteisössä. Naissukupuolisuus ja naisen keho voidaan nähdä haasteellisena myös 

cissukupuolisen heteronaisen elämässä. Transmiehen kokemaa haasteellista lähtökohtaa 

korostaa juuri nämä edellä mainitut naiseuteen liitettävät haasteet. Esimerkiksi Mahmoodin 

haastattelevat musliminaiset kertoivat, että naisen käyttäytymiseen liitetään tietynlaisia 

oletuksia, kuten naisen tulisi Jumalan toiveesta käyttäytyä ujosti, vaikka heistä ei sisäisesti 

tuntuisikaan siltä. Tällainen performanssi aiheutti yksilöissä kiusaantuneisuutta ja 

ristiriitaisuutta oman persoonansa kanssa.180   

Toinen Mahmoodin tutkimuksessa nostettava haasteellisuuden teema nousee 
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haastateltavien kommentoidessa hijabin käyttöä. Haastateltava kertoo, että huivi peittää ja saa 

näyttämään vanhalta, mikä hankaloittaa kumppanin löytämistä. Huivin käyttö koetaan 

kulttuurisena tapana, samalla tavalla kuin esimerkiksi ruokakäytänteet. Huivin käytöllä naiset 

kokevat saavansa suojaa sekä näyttäytyvät ja elävät säädyllisesti. Huivin käyttäminen voidaan 

nähdä osana musliminaisen identiteettiä, osana kulttuuria ja islamilaista perinnettä ja se on 

osoittanut islamin elinvoimaisuutta. Huivin käyttö nähdään siis merkityksellisenä ja 

arvokkaana osana islamilaista kulttuuria. Kuitenkin muslimiyhteisössä huivin käyttäminen 

nähdään myös Jumalan käskynä. Käytön jälkeen musliminainen kertoi tuntevansa ujoutta, 

mutta myös epämukavuutta ilman sitä. Huivin käyttö on myös tulkittu naisten 

alistamiseksi.181  

 Mahmoodista naisten antama kuva kertoo, että islamin käytänteet määrittelevät sen, 

mitä nainen saa haluta ja tuntea. Naisten toiminta ei ole lähtöisin heidän omista tunteistaan 

vaan normit luovat niitä. Naisten ulkoinen käyttäytyminen ja heidän sisäiset motiivinsa 

aiheuttavat ristiriitaisuutta. Mahmood kertoo, että Kairon naisten liikkeessä huivi aluksi auttoi 

naista oppimaan ujoutta, mutta nykyisin se on alkanut symboloida alistamista. Maskuliininen 

logiikka määrittelee naisten vartaloita ja samalla kieltää tai korvaa naisten omat kokemukset. 

Kuitenkin naisliikkeissä huivin merkitys on haluttu kääntää identiteetiksi ja sen käyttäminen 

halutaan nähdä naisen omana vapaana valintana. Tarkoitus on myös kritisoida johtavaa 

länsimaalaista naiskuvaa.182  

Myös Tynan Power viittaa islamin heteronormatiiviseen sukupuolikäsitykseen, jossa 

naisen rooli nähdään varsin rajattuna ja passiivisena osapuolena. Power sanoo, että 

sukupuolenvaihdoksen jälkeen ihmiset olettivat hänen luopuneen uskostaan, kun hän ei 

pukeutunut enää pitkään hameeseen tai huiviin. Monet hänen ystävänsä katsoivat muualle, 

kun hän käveli vastaan miesten vaatteissa ja lyhyissä hiuksissa.183 

Minun ex-mieheni kertoi pojalleni, että minut oli tuomittu helvettiin ja hän painosti poikaani olemaan 

samaa mieltä. Hetkeksi vetäydyin kokonaan uskonnollisesta yhteisöstä.184 

Power kertoo tienneensä, että hänen kokemansa vihamielisyys ei edustanut koko 

muslimiväestöä. Hänen entiset appivanhempansa hyväksyivät hänet ja paikallinen moskeija 

kuuli hänen työstään ja pyysi häntä liittymään yhteisöönsä.185 Helvettiin tuomitseminen ja 

yhteisön ulkopuolelle leimaaminen vaikuttaa yksilöön ja tämän terveyteen. Samalla 
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hyväksynnän kokeminen voi tuntua pelastavalta ja voi korjata vaurioitunutta identiteettiä. 

Näitä teemoja käsitellään syvällisemmin seuraavissa luvuissa.  

5.4 Itseinho ja hankaluudet sukupuolen ilmaisussa 

Power sanoo, että on totta, että kaikilla transsukupuolisilla on kokemuksia, jotka ovat muiden 

transsukupuolisten kanssa samankaltaisia. Kuitenkin transmuslimeilla on lisäksi kokemuksia, 

jotka ovat muille vieraita. Esimerkkinä Power käyttää muslimien joukossa vallitsevaa 

erottelua sukupuolen perusteella uskonnollisissa tiloissa.186  

Meidän uskonnolliset tilamme – ja usein yhteisön tapahtumat – ovat tiukasti segregoituneet sukupuolen 

perusteella. Joka kerta kun astumme uskonnolliseen tilaan, kohtaamme saman valitse sukupuoli -

dilemma, jonka muut transsukupuoliset kohtaavat mennessään wc-tiloihin tai pukuhuoneeseen.187 

Transsukupuolisella muslimilla on hankaluuksia ilmaista omaa sukupuoli-identiteettiään, 

koska transmuslimi pyrkii piilottamaan todellisen itsensä. Eristäytyminen sosiaalisista 

suhteista on itsemurhan ja itsensä vahingoittamisen riskitekijä. Mitä pidemmän ajan yksilö 

joutuu viettämään yksinäisyydessä sitä suurempi riski eristäytymisestä kasvaa. Toisaalta 

vapaaehtoinen eristyneisyys ei aiheuta korkeaa riskiä itsensä vahingoittamiseen ja 

rinnakkaisryhmän jaettu kokemus yksinäisyydestä on havaittu olevan masennusta 

ehkäisevää.188   

Eristäytymisellä on paljon todettuja haittavaikutuksia terveyteen ja sen on sanottu 

olevan hiljainen tappaja ja yhtä vaarallista kuin tupakointi ja ylipainoisuus. Yksinäisyys voi 

johtaa kognition laskuun, kroonisiin sydänsairauksiin ja sydänkohtaukseen, sekä edellä 

mainitusti masennukseen ja itsemurhariskiin. LGBTQ-yhteisössä vahingollisuutta lisää 

mahdollisen yhteisön hylkäämisen lisäksi yksin asuminen, lapsettomuus, matalat tulot 

mielenterveys ja stigma.189 

Umber Ghauri reflektoi Transfaith -sivuilla hankalasta suhteesta ulkonäköönsä, 

sukupuoleensa ja queer-identiteettiinsä. Hän ei määrittele itseään transsukupuoliseksi, vaan 

muun sukupuoliseksi (agender) muslimiksi, jonka muut olettavat olevan nainen.190  

Joku katsoo sivusiiliäni, monista hallitsemattomista tekijöistä johtuen he voivat tulkita tämän monella 

tavalla; hiustyyli on valkoisten alternatiivinen juttu, se on outo ruskeiden heimo-juttu, se on outo queer-

juttu tai joku teki pilan minulle -juttu. He katsovat minun vaatteitani, kasvojani ja vartaloani yrittäen 

tulkita loput minusta”.191 

Butler on kritisoinut yhteiskuntaa siitä, että ihmiset jaetaan maskuliinisiin ja feminiinisiin 

piirteisiin. Tämä jaottelu pohjautuu biologiseen sukupuolikäsitykseen, että yksilön tulisi 
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ilmaista pukeutumisellaan ja käytöksellään biologista sukupuoltaan. Kaikki, mikä on 

poikennut normista, on nähty luonnottomana.192   

Vaikka Ghaurin ei itse määrittele itseään transsukupuoliseksi, on kokemus ristiriidan 

tunteesta omaan biologiseen sukupuoleen samanlainen kuin transsukupuolisuudessa. Ghaurin 

ei pidä siitä, että ihmiset määrittelevät hänet naiseksi ja liittävät häneen feminiinisiä oletuksia 

hänen biologisen sukupuolensa perusteella. Samalla hän kuvaa sitä, kuinka muut ihmiset 

pitävät häntä outona hänen poiketessaan tyypillisestä länsimaalaisesta naiseuden 

näkemyksestä. Ghauri kertoo joutuvansa päivittäin tekemään valintoja, jotka liittyvät 

ulkonäköön. Tähän liittyy jatkuva kamppailu meikkaamisen ja pukeutumisen kanssa. Ihmiset 

pyrkivät jatkuvasti lokeroimaan ja selvittämään, kuka hän on.193  

Mutta marginalisoidut ihmiset, jotka elävät globaalin heteropatriarkaalisen, valkoisen ylivallan ja 

kapitalismin alaisena, pyrkivät etsimään itselleen kasvot, jotka sopivat joukkoon.194  

Butlerkin pitää sukupuolen kahtia jakautunutta käsitystä heteronormatiivisena ja vastauksena 

heteroseksuaalisen talouden tarpeisiin. Näin heteroseksuaalisten instituutioiden luonnollisuus 

vain korostuu.195 Tällaisessa tilanteessa yksilö joutuu kysymään itseltään kuka hän voi olla 

annetussa kontekstissa.196 Ghaurin sanat kuvaavat hyvin samaa yhteiskuntaa kuin Butler, 

jonka mukaan yksilö joutuu huomioimaan yhteiskunnallisia normeja ja käytänteitä 

ilmaistessaan itseään.197 

Sukupuolen tavoin etnisyyden ilmaisusta on tullut Ghaurille hankala kokemus. Ghauri 

uskoo, että syy siihen, miten ihmiset näkevät toisensa ja miten ihmiset esittävät itsensä muille, 

kumpuaa ihmisten omasta epävarmuudesta. Kuitenkin marginalisoiduille itsensä 

esilletuominen on hankalampaa. Lisäksi sisäistä ristiriitaa lisää kokemus oman kulttuurin ja 

sukupuolen konfliktista.198 

Kulttuurini ja uskontoni eivät ikinä olleet minun, kun olin jatkuvasti tietoinen siitä, että joku tarkkaili 

minua. Mitä pakistanilaisempi olin, sitä vähemmän nainen olin valkoisten silmissä. Pakistanilaisuus 

tarkoitti heille karvaista, haisevaa, takapajuista, joka oli kihloissa kymmenenvuotiaana. Jotta he olisivat 

tekemisissä kanssani, minun tuli olla ”erilainen”, ihonväristäni ja perheestäni huolimatta, heidän tuli 

nähdä minut valkoisena tai värittömänä, sellaisena, johon he voisivat samaistua.199   

Ghauri kuvaa pakkoa sopeutua yhteiskuntaan, joka haluaa kieltää häneltä omat etniset juuret. 

Hän kertoo, että muslimina ja pakistanilaisena hänelle on syntynyt omasta taustastaan aivan 

erilainen kuva äitinsä ansiosta. Hänelle pakistanilaisuus liittyi enemmänkin tuoksuihin, 
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 laulamiseen, vihannesten kuorimiseen ja ruokaan. 200   

Kahden kulttuurin välinen ristiriita yhdistyy helposti ristiriitaan sukupuoleen liittyvistä 

normeista, jotka saattavat erota suuresti eri kulttuureissa. Perhe voi pelätä myös lapsensa 

hylkäävän oman perheen kulttuurin ja vanhemmille voi syntyä pelko lapsensa menettämisestä 

uudelle kulttuurille. Monet maahanmuuttajavanhemmat kertovat pelon vallitessa 

vahvistavansa oman kulttuurin traditioita ja huomaavat tyrkyttävänsä niitä lapsilleen, koska 

heistä tuntuu, että ne jäävät vallitsevan kulttuurin varjoon.201   

Aikuistuvalle nuorelle on tärkeää muodostaa merkityksellisiä ihmissuhteita, pohtia 

oman perheensä arvoja suhteessa omaan identiteettiin ja kasvaessaan hakea omaa tilaa 

esimerkiksi kapinoinnin kautta. Chung kertoo tutkimuksessaan, että tytöt kokevat enemmän 

konfliktia kulttuureiden välissä, kuin pojat.202  

Ulkonäköni ei ole koskaan aivan sitä, millainen sen haluaisin olevan, se ei tunnu tarpeeksi rehelliseltä tai 

kauniilta… -- Joinain päivinä ilmaisen queer-piirteitäni ja joinain pakistanilaisia; yhdistelmät vaihtelevat, 

tulos ei ole ikinä johdonmukainen. Joinain päivinä tiedän äitini olleen oikeassa, olen aina liian 

epätavallinen muiden ymmärrettäväksi.203 

Joka päivä Umber Ghauri yrittää luoda versioita itsestään hajuilla, äänillä ja kehollaan ja 

kasvoillaan. Koskaan tietämättä kuka hän haluaa olla, koska hän ei tunne olevansa tarpeeksi 

rehellinen tai kaunis.204 Hänen sanoissaan on epävarmuutta omasta olemassaolostaan ja kaiku 

halusta kuulua joukkoon ja saada hyväksyntää. Samalla Ghauri haluaisi kuitenkin pitää kiinni 

omasta kulttuuristaan.   

 On esitetty väittämä, että ahdistuneisuus omasta tukahdutetusta sukupuoli-

identiteetistä tai seksuaalisuudesta voi johtaa väkivallantekoihin. Transsukupuolisissa herää 

pelkoa elää oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisesti viharikosten tullessa julkisuuteen, 

koska he eivät halua joutua väkivallan tekojen kohteeksi. Samanaikaisesti saatetaan kokea 

sympatiaa mahdollista väkivallan tekijää kohtaan, koska sisäinen itseinho on yleistä LGBTQ-

yksilöille. Yleisempää on kuitenkin se, että väkivalta saattaa kohdistua pikemminkin itseä 

kuin ulkopuolisia kohtaan. Toisaalta transsukupuoliset muslimit eivät halua, että heidän 

uskontonsa leimataan väkivaltaiseksi, koska kysymys heidän mielestään on yleisestä homo- ja 

transfobiasta, eikä jihadismista. 

Tranfaithin artikkelit antavat kuvan siitä, että oman queer- ja transidentiteetin 

hyväksyminen on haastavaa ja identiteettikysymyksiin voi liittyä vaikeita tunteita itseään 

kohtaan ja usein nämä tunteet saatetaan heijastaa toiseen. Tynan Power pohtii Orlandon 
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Pulse-yökerhoon kohdistunutta viharikosta. Hän sanoi, voivansa arvella, mitä ampujan päässä 

on liikkunut, tämän tappaessa yli sata ihmistä.205  

En tiedä kamppailiko hän oman homoseksuaalisuutensa kanssa vai, kuten hänen isänsä on vihjannut, 

kokiko hän tuleensa loukatuksi homoseksuaalien takia. Mitä teidän on se, että hänellä on perheväkivalta 

taustaa ja vihaongelmia. Hän ei tunnetusti ollut erityisen uskonnollinen.206 

Power pohtii, oliko ampujalla hankaluuksia oman seksuaalisuutensa ilmaisussa ja oliko hän 

näin päätynyt purkamaan pahanolonsa LGTBQ-yhteisöön. Hän myös miettii, että tiedot, joita 

ampujasta on annettu, viittaavat yleisellä tasolla moniin väkivallantekijöihin, eivätkä kerro 

mitään islamista.207 Power joutuu korostetusti tuomaan esille, ettei ampujan teko vastaa 

kaikkien muslimien aatteita tai pyrkimyksiä. Tällä viestillä pyritään lievittämään tai ennalta 

ehkäisemään oletettua vihaa ja pelkoa, joka kohdistui Pulsen ampumiskohtauksen jälkeen 

muslimeihin.  

Power pohtii, olisiko ampujalla voinut olla tukahdutettuja tunteita liittyen 

seksuaalisuuteensa. Oman itsensä ja tarpeidensa kieltäminen aiheuttaa tuskaa ja turhautumista 

mikä voi purkautua väkivaltaisuutena. Koska miehen identiteettiin liitetään usein fyysinen 

voimakkuus ja myös väkivalta, voi yksilö, joka kokee oman miehisyytensä uhattuna, kokea 

tarpeelliseksi osoittaa maskuliinisuutta väkivallan keinoin.208 Yhteiskunnassa valloillaan 

oleva homo- ja transfobia, sekä oletus cissukupuolisuudesta välittävät asetelman, jossa 

väkivaltaisuus lähtee hierarkiasta, ennakkoluuloista ja marginalisoinnista.209 Väkivalta voi 

usein olla lähtöisin sairaudesta (HIV/AIDS), päihteiden käytöstä, yksinäisyydestä tai 

rasismista.210 Kun queer-identiteetti tehdään näkymättömäksi ja hankaloitetaan avunsaantia, 

väkivaltaista käytöstä voi ilmetä.  

Powers kertoo, että kamppailu oman sukupuoli- ja uskontoidentiteettinsä kanssa auttaa 

häntä ymmärtämään ristiriitaisuuden tunnetta. 

Transsukupuolisena muslimina tiedän henkilökohtaisesti, mitä tarkoittaa olla omistautunut muslimi, joka 

kamppaili identiteetistä, jonka sanottiin olevan ristiriidassa islamin kanssa.211  

Tämä kokemus on muslimille hankala. Power kertoo piiloutuneensa pitkän mekon ja huivin 

taakse ollessaan muslimitilassa, mutta tilanne vaikeutui sukupuolenvaihdoksen jälkeen. Power 

kertoo myös tuntevansa paljon muitakin muslimeja, jotka ovat kamppailleet samojen 

ongelmien kanssa, mutta jotka eivät ole käyttäytyneet väkivaltaisesti pelkojensa takia. Hän 

 
205 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
206 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
207 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
208 Oletus on lähtöiin yleistyksestä; heteronormatiivisesta narratiivista, jossa oletuksena on, että mies on 

väkivaltainen ja nainen uhri ja heikko.  
209 Demos & Segal, 2013, 69, 83, 86.  
210 Ristock 2011, 3. 
211 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
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 kertoo, että suurin vaara, on se, että yksilön tuntema pelko käännetään itseä kohtaan: 

Pikemminkin, kuten kaikki LGBTQ-ihmiset, me olemme suuremmassa vaarassa kohdistaa kamppailun 
itseemme.212 

Power perustelee argumenttiaan sillä, että CDG-tilastojen mukaan LGBTQ-nuorilla on 

kaksinkertainen riski itsemurhan yrittämiseen. Tilastot eivät yllätä häntä. Samalla kun 

LGBTQ-yhteisön asema on parantunut, joutuvat sen jäsenet kohtaamaan edelleen haitallisia 

ennakkoluuloja.213 Power on oikeassa, LGBTQ-nuorilla on suurin itsemurhariksi. He 

kohtaavat paljon psykologisia, sosiaalisia ja institutionaalisia vaikeuksia. He ovat alttiimpia 

häirinnälle ja väkivallalle. He joutuvat kohtaamaan homofobiaa, suvaitsemattomuutta, 

epäoikeudenmukaisuutta ja marginalisointia seksuaalisuutensa tai sukupuoli-identiteettinsä 

takia. Tämän vuoksi masennus ja päihdeongelmat ovat heidän keskuudessaan yleisempiä.214  

5.5 Itsensä hyväksyminen  

Suurin kamppailu, jonka transsukupuolinen muslimi käy läpi, on itsensä hyväksyminen. 

Perheen ja yhteisön reaktio voi olla myös alistava ja joissain tapauksissa myös 

väkivaltainen.215 Transfaithin sivuilla sinnittelyä käytetään useaan otteeseen puhetapana, kun 

puhutaan ilmiöstä, jossa transsukupuolinen ei ole vielä päässyt irti vaikeista kotioloista eikä 

ole löytänyt turvallista paikkaa elää ja toteuttaa todellista sukupuoli-identiteettiään. Aktivisti 

Mahdia Lynn pyytää nuoria sinnittelemään vaikeiden perheolosuhteiden kanssa. Hän uskoo, 

että valittu perhe ja ryhmään kuuluminen vapauttavat ja luovat merkityksellisyyttä 

elämään.216  

Aktivisti Jafer puolestaan kertoo saavansa sinnikkyyttä ja merkityksellisyyttä elämäänsä 

tanssin ja näyttelyn kautta sekä uskostaan ja muilta transsukupuolisilta.217 Jaferille tärkeää 

selviytymisessä on päästä ilmaisemaan itseään. Performatiiviset ulottuvuudet kuten tanssi ja 

näyttely ovat antaneet Jaferille tilan ilmaista ja toteuttaa itseään. Ne ovat antaneet hänelle 

turvallisen paikan olla esillä ja saada hyväksyntää, arvostusta ja ihailua. Lisäksi tärkeää on 

ollut löytää muita itsensä kaltaisia ihmisiä, joilta hän on voinut saada vertaistukea.  

Lady Dane Figueroa Edidi on jättänyt uskonnon taakseen ja kutsuisi itseään ennemmin 

hengelliseksi kuin uskonnolliseksi. Hän harjoittaa etnistä uskonnollisuutta, varsinkin 

afrikkalaiseen perinteeseen kuuluvat jumalattaret ja esi-isät ovat hänelle tärkeitä. Hän ei usko, 

 
212 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
213 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
214 Lamis, & Lester 2011, 147–149. 
215 Kugle 2013, 56. 
216 Ramadan Round Up. 
217 Shifting the Focus and Raising Awareness: 5 Questions with Maya Jafer.  
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että jumaluudet haluavat ihmiselle kärsimystä, saati sitä, että kärsimys kasvattaisi.218  

Edidin tavoin Jafer kertoo olevansa muslimi, mutta ei uskonnollinen. Hän on jättänyt 

uskonsa islamiin ja kuvailee itseään enemmänkin henkisenä, kuin uskonnollisena. Hän ei 

tuntenut yhteyttä Jumalaan, mutta on löytänyt buddhalaisuuden kautta hyviä puolia islamista 

ja hyväksynyt sen kautta kaikki uskonnollisuudet. Henkisyyden kautta hän on löytänyt 

yhteyden Jumalaan ja kertoo rukoilevansa. Hän pyytää Jumalalta ohjeistusta ja suojelua. 

Henkisyyden kautta Jafer arvostaa keskitietä, hyväksyntää ja rakkautta. Hänen buddhalaisen 

gurunsa nimesi hänet Mayaksi.219 Näin hänet hyväksyttiin naisena.  

Minun pitää kertoa itselleni, että Jumala rakastaa minua ilman minkäänlaisia ehtoja ja Jumala loi minut 

juuri sellaiseksi kuin olen. Tänä päivänä voimakkain ankkurini on yhteyteni korkeampaan voimaan.220 

Muslimi-identiteettiin liittyy Jaferista muutakin kuin usko. Transsukupuolisille muslimeille 

on tyypillistä hylätä perinteiset kokemukset uskonnosta. Jafer haki ja sai hyväksyntää uuteen 

sukupuoli-identiteettiinsä buddhalaisuudesta, joka on onnistunut vastaamaan samalla hänen 

kaipaukseensa henkisyydestä. Tyypillistä on myös, että perheen uskonto hylätään, koska 

siihen liitetään muita raskaita kokemuksia, kuten vaikeat perheolot.  Henkisyyttä ja 

hyväksyntää lähdetään hakemaan muualta.221  

Edidi kertoo olevansa Orishan papitar ja jumalatar.222 Hän kokee, että hänen työnsä on 

parantaa ja muistuttaa ihmisiä siitä, keitä he ovat: rakastettuja, voimakkaita, kokonaisia ja 

ansaitsevat hyvää. Hän ei usko, että vika on hänessä tai kenessäkään muussa, joka joutuu 

kohtaamaan väkivaltaisuutta. Hänellä on ollut elämässään vaikeita kokemuksia, mutta hän on 

löytänyt itsensä henkisyyden kautta. Hän on musta transnainen ja kertoo, että itsensä 

rakastaminen ja hyväksyminen on jatkuvaa oppimista ja kumpuaa häneen jumalattaren 

kautta.223 Hänestä Jumalatar on auttanut häntä hyväksymään transidentiteetin, kun moni muu 

maailmassa piti häntä arvottomana. Jumalatar auttoi häntä muistamaan, kuka hän oli ennen 

kokemaansa traumaa ja kipua.224 

Meidän tulee muistaa, että olemme voimakkaampia, kuin ne, jotka haluavat orjuutta meitä. Meidän tulee 

varmistaa, että kaikkein alistetuimmilla on ok-olosuhteet, koska kun toimimme niin, se on kuin geysiri: se 

vapautuu maan uumenista ja syöksyy kohti taivasta, mutta sekin aloittaa pohjalta. Kulkiessaan ilman 
halki se muuttuu vesiputoukseksi ja levittäytyy koko alueelle. Kun kunnioitamme kaikkein alistetuimpia, 

se muuttaa kaiken.225   

 
218 Love & Saying No: Five Questions with Lady Dane Figueroa Edidi.  
219 Shifting the Focus and Raising Awareness: 5 Questions with Maya Jafer; Trans and Muslim: A Call To 

Solidarity. 
220 Shifting the Focus and Raising Awareness: 5 Questions with Maya Jafer.  
221 Kugle 2013, 193–194.  
222 Orisha on henki, jonka korkeammat jumaluudet lähettävät ohjaamaan ihmisiä. Niiden uskotaan elävän 

henkimaailmassa, mutta voivat inkarnoitua ihmisissä. Uskomus on lähtöisin Joruban, nykyisen Nigerian, 

uskonnollisuudesta. Katso: Henry 2003, 1–2, 7. 
223 Love & Saying No: Five Questions with Lady Dane Figueroa Edidi.  
224 The Spiritual Practice of Letting Go.  
225 Love & Saying No: Five Questions with Lady Dane Figueroa Edidi.  
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Edidi sanoo tuntevansa olonsa parhaimmaksi operoidessaan jumalallista olemustaan, kuten 

laulaessaan, esiintyessään, kirjoittaessaan ja neuvoessaan. Hän muistuttaa, että varsinkin 

värilliset transsukupuoliset tarvitsevat kunnioitusta.226  

Tutkija Kugle huomasi haastatellessaan LGTBQ-muslimiaktivisteja, että heille 

uskonnon ja politiikan normeja tärkeämpää, on oma matka kohti itsetietoisuutta ja 

persoonallisuuden integraatiota. Monet ovat löytävät hengelliseen tarpeeseensa tyydytyksen 

suufilaisuudesta ja toiset puolestaan terapiasta ja itseapumetodeista. Jafer haki tätä 

buddhalaisuudesta ja Edidi Orisha-jumaluudesta. Kuglen mukaan aktivisteille yhteistä oli se, 

että he näkivät islamin ytimen ihmisen mahdollisuutena saavuttaa itsetietoisuutta ja sisäistä 

rauhaa, sekä palvoa Jumalaa rakkauden eikä pelon kautta.227 

Toisin kuin Jafer, Power kertoo pitkään kestäneen yksinäisyyden vahvistaneen uskoa 

Jumalaan. Hän kehitti tapoja, joilla pystyi harjoittamaan uskontoaan yksin ilman yhteisöä. 

Kuitenkin Jaferin tavoin Power on joutunut etsimään vaihtoehtoisia tapoja harjoittaa uskoaan, 

eikä ole voinut ottaa uskontoa sellaisenaan yhteisön aiheuttaman hylkäämiskokemuksen takia. 

Vaikka hän ei ole Jaferin tavoin luopunut islamista, on hän joutunut kehittämään uusia tapoja 

uskonsa harjoittamiseen yhteisön puuttuessa.228   

Shahid kuvaa suhdettaan uskontoon hyvin samaan tapaa Powerin kanssa. Hänestä oman 

uskon säilyttäminen vaatii transsukupuoliselta tahdonvoimaa, mikä voi tuntua mahdottomalta 

tehtävältä. Hän kertoo, että hänen ystävänsä perustelevat muslimi-identiteettiään sillä, että on 

syntynyt ja kasvanut osana islamilaista perhettä ja näin uskonto on automaattisesti osa hänen 

identiteettiään. Toinen ystävä kertoo säilyttävänsä uskonsa rukoilun ja lukemisen kautta. 

Ystävä uskoo, että uskominen tekee hänestä vahvan.229  

Shahidin kerronnan antama representaatio transsukupuolisista muslimeista, jotka pitävät 

kiinni muslimi-identiteetistä ja kokevat sen antavan heille voimaa, on kiinnostavaa. Hän 

kokee, että islam ei ole ainoastaan uskoa, vaan jotain enemmän, kuten kulttuuria ja perinteitä. 

Shahidin kerronta tuo ilmi, että muslimiksi synnyttään. Kuglen haastateltavat kertoivat, että 

erityisen tärkeää muslimille on Koraanin lukeminen ja sen tekstien merkityksien etsiminen ja 

ymmärtäminen. Koraanin lukeminen tulisi nähdä jokaisen velvollisuutena.230 Pyhän kirjan 

lukeminen ja sen tulkinta vahvistaa yksilön uskoa ja antaa arvokasta tietoa.  

 
226 The Spiritual Practice of Letting Go. 
227 Kugle 2013, 194. 
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LGTBQ-aktivistiryhmien tavoite on tarjota paikka, jossa ihmiset voivat kunnioittaa 

identiteettiään samankaltaisten ihmisten kanssa. Haluna on tarjota tila, jossa ihmiset voivat 

jakaa kokemuksiaan, päästä yli ulkopuolisuuden tunteesta ja kokea hyväksyntää. Tukiryhmät 

ovat erityisen tärkeitä identiteetin muodostumiselle.231 Jafer on hyötynyt aktivistiryhmistä ja 

niiden kautta saadusta tuesta. Hän kertoo osallistuvansa henkisiin kokoontumisiin. Nämä 

paikat auttavat häntä saavuttamaan yhteyden Jumalaan. Hänen piti kertoa itselleen, että 

Jumala rakastaa häntä ilman ehtoja sekä, että Jumala loi hänet juuri sellaiseksi kuin hän on.232 

Työni aktivistina ja edustajana kulkee käsikädessä henkisyyden kanssa, koska jokainen liike, jonka teen, 

kulkee Jumalani kautta.233 

Voimaannuttava puhe nousee esille, kun transsukupuoliset muslimit kertovat saamastaan 

tuesta, sen merkityksestä, sekä oman elämänsä arvosta. Argumentti: Jumala hyväksyy minut 

sellaisena kuin olen, esiintyy monien sanoissa. Itsensä hyväksyminen ikään kuin heijastuu 

yksilön suhteessa Jumalaan. Yksilö peilaa itseänsä hyväksymisen ja arvostuksen takaisin 

jumalallisen auktoriteetin kautta. Aktivisti Ysef Bornacelli kertoo olevansa transsukupuolinen 

muslimi mies ja anteeksipyytelemätön. Hän kertoo käyttävänsä taidetta ja runoutta oman 

identiteettinsä ilmaisussa.234 Myös aktivisti Bre Campbell kertoo, että vaikka kaikki muslimit 

eivät ole valmiita käymään keskustelua transsukupuolisuudesta, ja vaikka 

transsukupuolisuuden ilmaisuun liittyy pelkoja, hän ei usko, että Jumala tekee virheitä.235  

Mutta minusta tuntuu siltä, ettei Jumala tee virheitä. Voin olla oma itseni ja säilyttää uskoni.236 

Uskon ja sukupuoli-identiteetin hyväksyminen ja niiden rinnakkaiselo ovat erityisen tärkeitä 

transsukupuolisille muslimeille. Narratiivi selviytyjästä muodostuu erilaisten vaiheiden 

kautta. Transsukupuolinen muslimi joutuu selviytymään yhteiskunnassa, jossa kokee 

ulkopuolisuutta ja erilaisuutta valtaväestön kulttuurin kanssa. Samalla hänen oma yhteisönsä 

hylkää ja häpeää häntä. Tämä johtaa eristäytymiseen ja vaikeisiin, jopa vahingoittaviin 

tunteisiin, joista voi seurata väkivaltaisuutta. Yksilö joutuu miettimään keinoja, joilla voi 

sovittaa sisäisen ristiriitansa ja tulla hyväksytyksi yhteiskunnan jäseneksi. Samalla häntä 

painostetaan joko hylkäämään uskonto tai sukupuoli-identiteetti. Tärkeiksi pelastaviksi 

tekijöiksi muodostuu hyväksyntä, jota saadaan vertaisryhmältä ja vaihtoehtoisesta 

hengellisyyden muodosta tai taiteesta, kuten tanssista ja runoudesta.  

 
231 Kugle 2013, 194–195.  
232 Shifting the Focus and Raising Awareness: 5 Questions with Maya Jafer.  
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6 Transsukupuoliset muslimit osana yhteiskuntaa 

6.1 Länsimaalainen lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen islamo- ja 
transfobia  

Transfaith –sivuilla sanotaan, että Yhdysvallat on maailman voimakkain maa, jossa 

transsukupuolinen voi elää vapaasti totuuttaan, käydä läpi sukupuolenvaihdosprosessin, alkaa 

aktivistiksi ja päästä pois vaikeista olosuhteista.237 Transfaith -sivusto luo Yhdysvalloista 

kuvan yhtenä edistyksellisimmistä ja hyväksyvimmistä maista globaalissa mittakaavassa. 

Mielikuvaan liittyy mahdollisuus elää vapaana yhteiskunnan kansalaisena. Yksilöllä on 

mahdollisuus löytää itselleen vertaisryhmä, johon kuulua, tila, jossa voi toteuttaa todellista 

minäänsä ilman suurempia pelkoja ja olla aktiivinen toimija, kuten aktivisti. Samalla 

Yhdysvallat takaavat transsukupuolisille mahdollisuuden turvalliseen 

sukupuolenvaihdokseen, joka ei ole mahdollista kaikkialla maailmassa. Yhdysvaltalainen 

politiikka ja lainsäädäntö mahdollistavat kaiken tämän. Tätä kautta yhteiskunta pyrkii 

vaikuttamaan näkyvästi transsukupuolisten muslimien sukupuoli-identiteettiin. Kuitenkin 

samalla on olemassa intertekstuaalisia valta-asetelmia. 

Transfaith -sivut antavat kuva, että LGBTQ-ihmisiä hyväksyvä poliittinen ilmapiiri on 

kokenut takapakkia presidentti Donald Trumpin valinnan jälkeen, sekä populistisen ilmapiirin 

takia, johon liittyy muukalaisvihaa ja -pelkoa. Power kertoo, että homo- ja transfobia on 

kasvanut lähikuukausien aikana Yhdysvalloissa. Esimerkiksi Pohjois-Carolinan lainsäädäntö 

kieltää LGBTQ-yhteisöä suojelevat lainsäädännöt ja vaatii transsukupuolisia käyttämään 

ainoastaan WC-tiloja, jotka vastaavat heidän biologista sukupuoltaan.238 

WC-tilojen jakaminen miehen ja naisen sukupuolien välille on osoitus 

heteronormatiivisen yhteiskunnan luonteesta, jossa oletetaan, että on olemassa vain 

heteroseksuaalisia mies- ja naissukupuolisia ihmisiä.239 WC-tiloihin liittyvä politiikka on 

transsukupuolisuuskeskustelussa tärkeää. Kysymys liittyykin juuri siihen, että yksilöiden 

tulisi tuntea olonsa turvalliseksi tilassa, jossa tekevät intiimejä tarpeitaan. Transsukupuolinen 

joutuu siis päivittäin kysymään itseltään, kuka hän voi olla annetussa kontekstissa. Hän joutuu 

huomioimaan, suuttuuko joku hänelle ja asettaako hän itsensä esimerkiksi väkivallan tai vihan 

kohteeksi tai satuttaako tai loukkaako hän käytöksellään toisia.240 Tynan Power kokee, että 

transsukupuoliset tarvitsevat suojelua. 

 
237 Trans and Muslim: A Call To Solidarity.  
238 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
239 Butler 2008, 196. 
240 Warnake 2009, 29. 
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Kun olin sukupuolenkorjaukseni varhaisessa vaiheessa, kohtasin paljon ongelmia, kuten minun perääni 

soitettiin useaan otteeseen poliisit. Kadulla minua häirittiin ääneen.241  

Power huomauttaa, että on olemassa jo lakeja, jotka suojelevat ihmisiä WC-tiloissa 

tapahtuvalta ahdistelulta. Transsukupuolisia suojelevat lakikäytänteet eivät horjuta muiden 

oikeuksia. Syytökset häirinnästä koetaan diskriminoivina.242 

Keskustelua sukupuolineutraaleista WC-tiloista on käyty puolesta ja vastaan. 

Vastustajat pelkäävät, että sukupuolineutraalit WC:t lisäisivät naisiin kohdistuvaa seksuaalista 

väkivaltaa kuten itsensä paljastelua ja raiskauksia.243 Kuitenkin transsukupuolinen, joka 

identifioi itsensä ainoastaan mieheksi tai naiseksi sosiaalisen sukupuolensa ja todellisen 

minänsä kautta, kokee oman sukupuoli-identiteettinsä minimoinnin alistavaksi ja 

hyökkäykseksi omaa ihmisyyttänsä kohtaan. Yhteiskunta siis osoittaa jatkuvasti 

transsukupuoliselle, että hän ei ole normaali. Tämä asetelma on synnyttänyt konfliktin, koska 

valtion asettamat normit eivät vastaa yksilöiden tarpeisiin.244 

Power kokee, että wc-tiloihin liittyvä retoriikka ja viestintä ovat esimerkki 

yhteiskunnallisesta keskustelusta, jossa transsukupuolisia ei huomioida. Ihmiset sen sijaan 

piiloutuvat ennakkoluulojen ja heikkojen argumenttien taakse. Esimerkiksi oletus, että jotain 

saattaisi tapahtua osoittaa vain ennakkoluuloja ja sille ei ole olemassa mitään loogista 

faktapohjaista perustelua. Powerista usein vasta-argumenteissa pyritään tukeutumaan 

auktoriteetteihin.  

Vihamielisin retoriikka on lähtöisin henkilöistä, jotka oikeuttavat tekonsa ja sanansa uskontonsa nimissä, 

piiloutuvat brändin, kuten kristinuskon taakse. Suurin osa kristityistä ei tunnusta tätä.245 

Powerin kokee, että länsimaalaiset ihmiset ovat kaksinaismoralisteja. He uskottelevat 

olevansa globaalissa mittakaavassa liberaaleja, mutta samalla arvottavat ihmisiä kristinuskon 

nimessä. Ihmiset piiloutuvat kristinuskon tuoman auktoriteetin taakse ja luovat siitä ikään 

kuin maallisen brändin, jolla on vain markkina-arvoa eikä mitään syvempää merkityksellistä 

etikkaa tai totuutta. Hän kokee myös, että kristinuskolla on turhan suuri auktoriteettiasema 

eivätkä ihmiset tunnista sitä.246 Power tekee yleistyksiä kristittyihin, vaikka Transfath -sivuilla 

on pyritty välttämään koko uskontoryhmään kohdistuvaa yleistystä varsinkin, kun kyse on 

islamista.  

Sukupuolenkorjaukseen liittyviin lakeihin ei suoraan viitata sanallisesti Transfaithin 

artikkeleissa. Transitiosta kuitenkin puhutaan, ja prosessiin liittyy aina yhteiskunnan 

 
241 Tynan Power speaks out on Massachusetts Public Accomodations bill.  
242 Tynan Power speaks out on Massachusetts Public Accomodations bill.  
243 Paavilainen 2017; Heiskanen 2019; Jompero 2019; Jylhä 2019.  
244 Jeong 2008 52, 57, 78.  
245 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
246 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  



49 

 

asettamia sääntöjä, joita on perusteltu lääketieteellisin ja juridisin perustein. Aktivisti Al-

Walid kertoo: 

kirurgi näytti huolellisesti rakennetut penikseni ja kivespussini, vahvistaakseen sukupuoleni. -- Lähdin 

tälle tielle yli kymmenen vuotta sitten, jotta voisin elää autenttisesti miehenä ja olen ollut onnekas, ettei 

Allah ole hylännyt minua.247 

Sukupuolenkorjaus on henkisesti ja fyysisesti raskas rupeama. Prosessiin liittyy aina yksilön 

hyvinvointiin liittyviä pakollisia vaiheita, kuten psykologinen terapia ja hormonihoidot. 

Lisäksi osassa USA:n osavaltioista on pakollinen sukupuolenkorjausleikkaus, johon sisältyy 

muun muassa aataminomenan höylääminen, poistaminen ja genitaalialueen kirurgia.248 

Juridisessa mielessä sukupuolenvaihdokseen liittyy se, että esimerkiksi passiin kirjataan oikea 

sukupuoli-identiteetti eli koettu sosiaalinen sukupuoli.249 Pakkosterilisaatiota on pidetty 

väkivaltaisena tekona ja se on osoituksena sosiaalisesta vallankäytöstä sekä rinnastettavissa 

kiduttamiseen.250 

Al-Walid kertoo, että hänen transition jälkeinen elämänsä on tuntunut raskaalta. Kaikki 

hänen aikansa on mennyt parantumiseen. 

Minun oli pakko keskittyä itseeni – varsinkin kun aloitin transition. Se otti minusta kaiken ja en voinut 

olla potilaitteni tukena.251 

Jafer kertoo Al-Waildin tavoin, että hän käyttää aikansa parantumiseen, koska transition 

jälkeinen elämä on tuntunut raskaalta, eikä hän voi tämän takia olla potilaittensa tukena 

(työskentelee lääketieteen parissa).252  

Sukupuolen dysmorfia eli kokemus väärästä sukupuolesta aiheuttaa useille kärsimystä 

ja alentaa yksilön toimintakykyä. Yksilö tarvitsee leikkauksen jälkeen aikaa toipumiselle. 

Ihmiset ovat kertoneet leikkaukseen liittyneestä tunnottomuuden tunteesta. Terapeutit ja 

vertaisryhmät auttavat. Yhteiskunnassa, jossa sukupuolikäsitys on binaarinen, 

lääketieteellinen sukupuolenkorjausprosessi on havaittu parhaaksi mahdolliseksi tavaksi 

vastata yksilön kärsimykseen väärästä biologisesta-sukupuolesta.253 

 WC-tilojen oikeuksien ja sukupuolenkorjaus lisäksi Transfaith -sivustolla nostetaan 

esille aselakiin liittynyttä keskustelua. Tynan Power kokee, että Yhdysvalloissa vallitseva 

aselaki asettaa kaikki riskialttiiksi ja on ristiriidassa yksilön turvallisuuden kanssa. 

 
247 Round Up Ramadan; Family Jewls fo Eid 2017.  
248 Myös Suomessa sukupuolielinten kirurgiset toimet ovat edelleen pakollisia. Sterilisaatiopakkoa on kritisoitu 

perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastaiseksi. Katso: Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 1053/2002. 

Translaki§1.  
249 Trasek.fi. Suomen nykyinen translaki. Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus. Translaki ja asetukset. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset 1053/2002. Translaki§1. 
250 Purovaara 2014, 28–29; Méndez 2015, 11.  
251 Shifting the Focus and Raising Awareness: 5 Questions with Maya Jafer.  
252 Shifting the Focus and Raising Awareness: 5 Questions with Maya Jafer.  
253 Huuska 2011, 126–127, 222–224; Purovaara 2014, 56. 
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 Olemme kaikkien amerikkalaisten tavoin riskialttiita väkivallalle maassa, jossa on riittämättömän 

asekontrolli. Maassa, jossa oikeus kantaa aseita ylittää oikeuden henkilökohtaiseen turvaan julkisessa 

tilassa, kuten yökerhossa.254 

Power kokee, että aseenkantolupa ei aseta ainoastaan transsukupuolisia alttiiksi 

väkivaltarikoksille, vaan se on haitta koko yhteiskunnalle. Hänestä on uskomatonta, että 

yksilön oikeutta turvallisuuteen julkisessa tilassa arvostetaan vähemmän kuin oikeutta 

aseenkantoon. Tilanne osoittaa epätasa-arvoisuutta ja dominanssia. Vaikka aseen 

hankkiminen voi olla helppoa Yhdysvalloissa, vaatii se pääomaa ja statusta. Laillisesti 

aseenkatolupa suodaan herkemmin valtaväestön jäsenille eli valkoihoisille kristityille.255 

Kongressin tutkimuspalvelus (The Congressional Research Service) on selvittänyt,256 

että Yhdysvalloissa aseita on yksi ase per kansalainen eli noin 310 miljoonaa vuonna 2009. 

On kuitenkin selvitetty, että aseiden omistaminen ei jakaudu tasaisesti koko kansan 

keskuudessa, vaan keskittyy ydinryhmään. Harvardin vuonna 2015 tehdyissä tilastoissa257 

selvisi, että keskimäärin aseiden omistajilla on hallussaan kymmenen tai useampia aseita. 

Tämän kaltaiset tilastot osoittavat, että amerikkalaisista vähemmistö (noin 1-3%) omistaa 

aseen. Aseiden omistajat ovat useimmin miehiä, valkoisia, yli 50-vuotiaita, 

korkeakouluttamattomia, kotoisin eteläisistä tai läntisistä osavaltioista, konservatiivisia ja 

armeijataustaisia. Tutkimuksissa on myös selvinnyt, että aseenomistajilla on myös taipumusta 

riskihakuiseen käyttäytymiseen, kuten vaarallisiin liikennetilanteisiin, päihteidenkäyttöön ja 

uhkapelaamiseen.258 

Transsukupuoliset muslimit eivät kuulu tyypillisen aseenomistajan profilointiin. 

Transsukupuolisten muslimien olisi alun perinkin hankala hankkia aseita etenkin 

ennakkoluulojen ja pelkojen takia, jotka liittyvät islamiin ja terrorismiin. Myös sukupuolen 

binaarijakaumasta poikkeaminen yhdistetään helposti itsemurhatilastoihin, jolloin 

hankintayritykset kielletään. 

Samanaikaisesti tarve aseenkantoon on Powerista epäloogista. Aseen aiheuttamat riskit 

kumoavat aseen tuoman hyödyn. Jos kenelläkään ei olisi asetta, ei ampumisvälikohtauksia 

tapahtuisi. Powerin logiikkaa tukevat tilastot, joissa Yhdysvallat johtavat määrällisesti 

ampumavälikohtauksissa ja massamurhissa. Keskimäärin 90 ihmistä kuolee aseisiin liittyvissä 

 
254 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
255 Van Dijk 2016, 71. 
256 Gabor 2016, 21; Krouse 2012, 9. 
257 Katso: Over 6 million Americans own 10 or more guns: A forthcoming Harvard survey suggest that more 

Americans own a sizable stockpile of firearms than there are residents of Denmark. Oct. 6 2015. The Trace. 

http://www.thetrace.org/2015/10/gun-ownershipamerica-hemenway-survey-harvard/ (luettu 3.3.2020). 
258 Gabor 2016, 21, 25–26, 28–29, 32.  
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väkivallanteoissa (kuten murhissa, itsemurhissa ja vahingoissa) päivittäin. Useissa maissa 

väkivaltatekoihin vastataan valtiollisella tasolla tiukentamalla aseensaantilupia.259  

Aseenkantolupaa perustellaan USA:n perustuslailla, jossa sanotaan, että ihmisillä on 

oikeus säilyttää ja kantaa aseita.260 Suurin osa tapahtuneista murhista ja itsemurhista ei ole 

vaatinut toimijalta huolellista suunnittelua. Tämä tieto tukee väittämää, että jos aseita ei olisi 

saatavilla, kuolematilastot vähenisivät.261 Aseenkannossa ongelmana on se, että kun lupa on 

kerran myönnetty, yhteiskunta ei voi enää kontrolloida, miten yksilö asettaan käyttää. 

Aseenkantamislupa lietsoo yleistä pelon ilmapiiriä enemmän kuin tuo turvaa. Yksilöt kokevat 

tarpeelliseksi hankkia aseen, kun muillakin on mahdollisesti sellainen. Näin saadaan aikaan 

noidankehä.  

Trans- ja islamofobia ovat lähtöisin normeista. Normit asetetaan käytäntöön sisäisen ja 

ulkoisen valvonnan ja kurin kautta. Yhteiskunta laittaa näin standardit terveydelle ja 

käyttäytymiselle, jota opetetaan lapsesta asti. Tämän asetelman kautta yksilö oppii 

tarkastelemaan omaa ja muiden kehoa ja toimintaa. Normien kautta yksilö oppii, kuinka olla 

esimerkiksi kunnollinen nainen; terveellinen, ahkera, kurinalainen, älykäs ja 

ulospäinsuuntautunut. Näitä normeja seuratessaan yksilö välttyy haittaavalta 

kategorisoinnilta, kuten rikollisen, mielisairaan, takapajuisen, laiskan tai sosiopaatin leimalta. 

Ihmisen pyrkimys tavoitella yhteiskunnan asettamia normeja yhdistyy elämänmittaiseen 

itsensä tarkkailuun ja kritisointiin.262 Transsukupuolinen muslimi poikkeaa länsimaalaisista 

normistoista, kun hän ei ole valkoinen, cissukupuolinen ja kristitty tai ateisti.  

Vuonna 2017 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump laittoi alulle toimenpiteen, joka 

pyrki suojaamaan valtiota terroriteoilta ja näin estämään muualta saapuvien terroristien 

pääsyn Yhdysvaltoihin. Tämä johti matkustuskieltoon kuuteen muslimimaahan: Irakiin, 

Libyaan, Somaliaan, Sudaniin, Syyriaan ja Jemeniin sekä lisättiin rajoituksia, jotka koskivat 

viisumeja ja maahanmuuttoa. Lisäksi aloitettiin äärimmäiset pakolaisten tarkastustoimenpiteet 

sekä karkotusten lisääminen, varsinkin muslimeja kohtaan.263 

Yhdysvaltojen presidentti Trumpin asettama matkustuskielto ja -rajoitukset ovat osoitus 

vallasta ja dominanssista. Näillä estoilla pyritään kontrolloimaan tiettyä ryhmää eli tässä 

tapauksessa muslimien vapautta matkustaa. Tällainen kontrolli kohdistuu suoraan ryhmän 

 
259 Esimerkiksi Kanadassa 1989. Lue lisää: Royal Canadian Mounted Police (CA). History of firearms control in 

Canada: up to and including the Firearms Act [Internet]. Ottawa: Royal Canadian Mounted Police; 2012. 

[http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/pol-leg/hist/con-eng.htm] 
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262 Spade 2015, 52–53. 
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jakamaa kulttuuria ja uskonnollista ideologiaa kohtaan. Näin valtaa pyritään toteuttamaan 

uusien lakialoitteiden avulla.264 

Transfaith -sivuilla nostetaan esille se, että Trumpin säätämä matkustuskielto luo 

muslimivastaisuutta. Tätä viestiä pidetään huolestuttavana ja osoituksena islamofobiasta, 

rasismista ja muukalaisvihasta.265 Kielto on osoitus syrjinnästä, jota pyritään perustelemaan 

terroriuhan varjolla. Kuitenkin viesti, jonka transsukupuoliset muslimit saavat on 

varoitusviesti ja osoitus siitä, että ryhmällä ei ole kontrollia omasta statuksestaan ja 

vapaudestaan.266 

Transfaith -sivuston uutinen kertoo, että Trumpin vaalivoitto 2016 lisäsi vihamielisyyttä 

muslimiväestöä kohtaan. Vihaa todistavat viharikokset, kuten murhat, raiskaukset ja 

moskeijoiden polttamiset. Southern Poverty Law Center tietojen mukaan vuonna 2016 

tapahtui 101 muslimivastaista rikosta.267 

On tärkeää, että ei-muslimit oppivat, kuinka olla solidaarisessa suhteessa muslimien kanssa aktiivisen 

kuuntelun ja itsensä-kouluttamisen kautta.268  

Muslimiyhteisöön kohdistunut hyökkäys on ollut nähtävissä globaalissa skaalassa. Vihan 

ilmapiirin vaikutus on erityisen suuri marginaaliryhmissä, joihin transsukupuoliset muslimit 

kuuluvat.269 Väkivallan oikeuttaminen transsukupuolisia muslimeja kohtaan valtaväestön 

toimesta osoittaa kunnioituksen puutetta ja suvaitsemattomuutta. Vallan osoitus väkivallan 

kautta näyttää, että globaalissa mittakaavassa valtaväestö ei hyväksy islamia ja yhdistää 

uskontoon negatiivisia konnotaatioita.270 Muslimit on leimattu ”ulkopuoliseksi uhaksi” ja 

transsukupuoliset ”sisäiseksi uhaksi” länsimaalaisille normeille.271 

Aktivisti Kareema Fatima kertoo, että matkustaminen on muuttunut entistä 

vaikeammaksi ja hänelle ja monille muille on syntynyt pelko matkustamista kohtaan. Pelko 

liittyy uskoon siitä, että matkustajaa ei päästettäisi enää palaamaan kotiin Yhdysvaltoihin. 

Tämä kielto vaikuttaa suoraan transmuslimien yhteisöön. Aktiivit eivät pysty levittämään 

tietoa ja solidaarisuutta ulkomaille ja ulkomailla asuvia perheenjäseniä on vaikea tavata.272 

Maya Jafer ja Tynan Power myös sanovat, että asetetuilla toimenpiteillä on suora vaikutus 
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matkustuskieltoa koskevien maiden asukkaisiin. Maya Jafer korostaa, että kielto rajoittaa 

maissa asuvien transsukupuolisten mahdollisuuksia selviytyä ja kukoistaa.273  

Yhdysvaltalaista politiikkaa ja länsimaalaisuutta ei suoraan leimata pahaksi tai 

kokonaan virheelliseksi, vaan siinä nähdään myös hyvää ja edistyksellisyyttä, joka liittyy 

transmuslimien ideologiaan. Mahdollisuus aktiiviseen toimijuuteen nähdään varsin 

merkityksellisenä koska se mahdollistaa aktivismin, joka mahdollistaa tiedon välittämisen 

laajemmalle yleisölle. Tieto taas auttaa tasapainottamaan konfliktia eri ryhmien välillä ja lisää 

suvaitsevaisuutta.  

Tynan Power kertoo, että pelko on erityisen suurta transsukupuolisten muslimien 

joukossa. Hän kertoo, että vaikka hän on valkoinen mies ja hänen nimensä ei erityisemmin 

kuulosta muslimilta, hänkin kokee vaikeuksia rajatarkastuksissa ja pelkää matkustamista. Hän 

uskoo, että presidentti Trumpin aloittamat toimenpiteet johtuvat politiikassa vallitsevista 

islamo- ja transfobioista.274  

Transsukupuolisten muslimien kohtaama pelko kertoo dominoivan ryhmän 

vallankäytön onnistumisesta. Tyypillisesti pelko johtaa kuuliaisuuteen, jota dominoiva ryhmä 

haluaa marginaaliryhmältä.275 Pelon voisi sanoa olevan molemmin puoleista. Molemmat 

ryhmät pelkäävät omien vapauksiensa tai oikeuksiensa rajoittamista väkivallan tai syrjinnän 

keinoin.  

Maya Jafer korostaa, etteivät transmuslimit ole terroristeja, kuten eivät muutkaan 

muslimit. Hän toteaa, että suurin osa muslimeista haluaa rauhaa ja elää onnellista elämää. Hän 

perustelee väittämäänsä viittaamalla Koraaniin, jossa sanotaan, että se, joka tappaa tai 

satuttaa, ei ole hyvä muslimi. Jafer näkee islamin rauhan, ystävällisyyden, rakkauden ja 

jakamisen uskontona. Ihmiset, jotka haluavat valtaa, käyttävät uskontoa tekosyynä 

oikeuttaakseen halunsa. Jafer korostaa, että tämänlaista vallankäyttöä tapahtuu kaikissa 

kulttuureissa.276 

Vaikka useilla vallitsee maailmalla kuva islamista väkivaltaisena uskontona, muslimit 

itse kokevat sen rauhan uskontona. Islamia käsitellessä tulee puhua rauhasta ja väkivallasta 

samanaikaisesti. Muslimit haluavat muiden ihmisten tavoin elää turvassa. Muslimit ovat 

muun maailman tavoin järkyttyneitä terrori-iskuista. Terrori-iskut, jotka tehdään islamin 

nimeen, koetaan pyhän häpäisyksi ja muutaman yksilön tekojen ei tulisi tuomita koko 
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uskontoa. Koraanissa sanotaan, että rauhaan tulisi pyrkiä, jos muutkin siihen pyrkivät. Yksilö 

ei saa julistaa sotaa, vaan julistuksen tulisi tapahtua aina valtion toimesta.277 

Sisäinen jihad tarkoittaa sisäistä kamppailua ja pyrkimystä pysyä 

oikeudenmukaisuudessa ja välttää pahuutta. Ulkoinen jihad taas tarkoittaa kamppailua, jota 

yhteiskunta käy Jumalan tahdolle alistuessaan. Ulkoinen kamppailu voi olla väkivaltaista, 

mutta samalla se tarkoittaa pyrkimystä vaikuttaa yhteiskuntaan uskonnollisen elämän avulla. 

Muslimiyhteisö kutsuu jihadisteiksi niitä, jotka käyvät läpi ulkoista kamppailua. Koraanissa 

esiintyy väkivaltaa, mutta se liittyy aina sodankäyntiin. Islamilainen maailma on myös 

kärsinyt kolonialismista, mikä ei oikeuta väkivaltaa, mutta auttaa asettamaan väkivallan 

historialliseen kontekstiin.278Väkivallantekoja on tapahtunut läpi maailman historian eri 

ihmisryhmiä kohtaan. Tyypillistä on, että väkivallantekoja, joilla pyritään valtaa, perustellaan 

ideologialla, kuten uskonnolla.  

Ihmisen on helppoa asettua ajatusmalliin ”me ja muut”. Tämä ajatusmalli helpottaa 

oman väkivaltaisuuden projisointia johonkuhun muuhun, mieluiten sellaiseen, joka poikkeaa 

itsestä. Ihminen haluaa myös unohtaa ryhmän, johon hän itse identifioituu ja sen tekemät 

väkivaltaiset teot. Länsimaissa islamilla on väkivaltaisen uskonnon leima, jonka voidaan 

ajatella vakiintuneen 9/11 -iskun jälkeen. Silti kristinusko ja monet muut uskonnot tai aatteet 

ovat alistaneet tai vahingoittaneet muita historian saatossa.279 

Aktivisti Izzaddine Mustafa kertoo Orlandon Pulse -yökerhon viharikoksesta ja sen 

jälkeisestä tragediasta. Orlandossa tapahtunut ampumisvälikohtaus on esimerkki homo- ja 

transfobiasta, mutta samalla sen jälkimainingeissa ja mediakeskustelussa on nähtävissä 

islamofobiaa. Mustafa sanoo: 

Ensimmäinen asia, jonka näin oli ampujan nimi. Ja kun luin nimen, tunsin pelkoa, koska nimi oli hyvin 

samanlainen kuin omani. Minulla on musliminimi ja olen muslimimies. Ihmiset tulevat syyttämään minua 
siitä, mitä eilen tapahtui, mutta samanaikaisesta he antavat minulle osanottoja, koska olen queer.280 

Mustafa osoittaa artikkelissaan, että transsukupuolisen muslimin elämä Yhdysvalloissa on 

haastavaa. Ongelmat ovat loppujen lopuksi kytköksissä toisiinsa. Hän kokee, että homo- ja 

transfobia ovat yhteydessä islamofobiaan. Hänestä olisi tärkeää, että Orlandon tapahtumista ei 

muodostettaisi vastakkainasettelua muslimien ja länsimaalaisten välille.281 Tilanne on hyvin 

ristiriitainen, koska Mustafan uskonto- ja sukupuoli-identiteetti aiheuttavat ulkopuolisissa 

vastakkaiset reaktiot. Muslimi yhdistetään vaarallisuuteen ja väkivaltaisuuteen, kun taas 
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transsukupuolisuus uhriin ja heikkoon yksilöön. Mustafa pelkää myös vaarallista 

vastakkainasettelua muslimien ja länsimaalaisten välillä, josta alkaisi aggressiivinen 

valtakamppailu syyttelystä ja puolustautumista.  

Mustafa huomauttaa, että murhaaja oli täynnä vihaa homoja- ja transihmisiä kohtaan. 

Murhaaja oli amerikkalainen, joka seurasi valtamediaa ja näki politikkojen puhuvan muun 

muassa siitä, kuinka homot ja transsukupuoliset eivät saisi käyttää samoja WC-tiloja.282 

Mustafa tuo esille oleellisen huomautuksen, että kukaan yksilö ei loppujen lopuksi ole vain 

yhtä ominaisuutta, kuten esimerkiksi uskontoaan, ja tämä ominaisuus ei määrittele kaikkea 

yksilön toimintaa ja olemista. Ampuja oli amerikkalainen, joka seurasi mediassa tapahtunutta 

viestintää. Hän oli takertunut mediassa kuulemiinsa vihapuheisiin, jotka koskevat queer-

yksilöiden oikeuksia ja kokenut näiden oikeuksien uhkaavan hänen etujaan tai elämäänsä. 

Ampujalle on syntynyt ajatusmalli ”vain heteroille”. Ajatusmalli on hyvin samanlainen kuin 

esimerkiksi työnhaussa ”vain valkoisille”. Yksilö siis hyötyy tietystä ominaisuudestaan ja 

siitä poikkeavat jätetään automaattisesti ulos rasismin tai transfobian takia.283 Ampujalle oli 

syntynyt kuva todellisuudesta, jossa queer-identiteetti on väärä ja paha. Hän oli ollut vihainen 

ja kohdistanut sen homoseksuaaleihin ja transsukupuolisiin. 

Transsukupuoliset ovat Jaferin mukaan maailman väärinymmärretyin vähemmistö. Jafer 

tietää, että Yhdysvalloissa on tapahtunut useita transsukupuolisiin kohdistuneita viharikoksia. 

Hänen mielestään juuri tämä aihe tarvitsee lisää huomiota ja keskustelua.  

Meidän tulee kiinnittää huomiota transnaisiin, erityisesti värillisiin transnaisiin, joita murhataan joka 

puolella. Näitä murhia on tapahtunut kaiken aikaa, mutta nyt niitä tuodaan useammin päivänvaloon ja 

tämä on hyvä asia. KAIKKIEN tulee huomioida ja ottaa tämä vakavasti.284 

Transsukupuolisiin kohdistuvat viharikokset ovat todellinen ongelma. Tutkija Spade 

huomauttaa tutkimuksessaan, että transsukupuolisiin kohdistuvat murhat saavat vähemmän 

huomiota ja epätasa-arvoista kohtelua poliiseilta ja lakimiehiltä. Epätasa-arvoisella kohtelulla 

on symbolista merkitystä. Ensimmäinen viesti on se, ettei transsukupuolisten elämä ole 

tärkeää ja heidän ihmisarvonsa mitätöidään. Viharikoslakeja tiukentamalla voitaisiin asettaa 

vastakkainen viesti. Tämän mahdollistamiseksi marginaaliryhmien edustajien tulisi saada 

enemmän medianäkyvyyttä, jolloin tavallinen ihminen pystyy kohtamaan ”pelottavan 

transsukupuolisen muslimin” turvallisen etäisyyden päästä saman aikaisesti saaden 

transsukupuolisesta muslimista inhimillisen näkyvän kuvan. Tähän näkyvyyteen tulisi liittää 
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tietoa ja tilastoja transsukupuolisuuteen liittyvistä vaikeuksista ja 

epäoikeudenmukaisuuksista.285 

 Power on huomannut, että kuulee transfobiasta puhetta eniten kristityiltä, jotka 

oikeuttavat pelkonsa uskonnollisin argumentein. Power vahvistaa kokemustaan David R. 

Hodge, Tarek Zidan ja Altaf Hussain 2015 tekemällä tutkimuksella, jossa osoitettiin yhä 

useamman amerikkalaisen muslimin kärsivän masennuksesta. Oireilu on yleisempää 

yksilöillä, jotka ovat kohdanneet häirintää. Tutkimuksen otannasta 60% oli kohdannut 

epäluuloisuutta ja 40% oli kohdannut loukkaavaa nimittelyä.286 

LGBTQ-vastaisia tunteita on osoitettu lähiaikoina äänekkäästi. Vain päivä ennen Orlandon 

joukkomurhaa, nainen, joka identifioitiin median toimesta “konservatiiviseksi kristityksi” asetti pommin 

Evanstonesissa Illinoisissa WC-tiloihin. Teko oli vastaus Targetin säädöstä vastaan, joka koski 

sukupuolineutraaleja kylpyhuonetiloja. 287 

Power nostaa esille ongelmatiikkaa siitä, että LGBTQ-yhteisöön kohdistuneet viharikokset 

eivät ole ainoastaan muslimien tekemiä, vaan laajempi ilmiö. Pommituksen lisäksi LA 

Pridessa oli ollut aseistautunut mies. Orlandon iskun jälkeen kesti vain hetken ennen kuin 

sosiaalisessa mediassa ylistettiin ”likaisten homojen” massamurhaamista.288 

Transsukupuolisiin muslimeihin kohdistuvat vihapuheet oikeutetaan 

normivastaisuudella. Koska transsukupuolinen muslimi ei käyttäydy länsimaalaisten 

kristillispohjaisten normien mukaisesti, osa kansasta kokee vihapuheensa oikeutetuksi. Kyse 

voi olla joillain katkeruudesta. Jos yksilön täytyy kamppailla ja sopeutua yhteiskunnallisiin 

normeihin, voi hänestä olla hankalaa antaa transsukupuolisen muslimin rikkoa samoja 

normeja, joihin yksilö itse joutuu asettumaan. Transsukupuolisiin muslimeihin yhdistettävät 

negatiiviset ilmaukset, kuten likaisuus ja sairaus -retoriikka ovat osoitusta länsimaalaisen 

ylemmyydentunteesta.289 

Power kertoo, ettei nuoruudessaan 90-luvulla itse uskaltanut osallistua pride -

tapahtumaan, koska pelkäsi olevansa siellä avoin maalitaulu homofoobikoille. Hän ei 

myöskään usko siihen, että transsukupuolinen muslimi on turvassa tämän päivän 

yhteiskunnassa. 

LGBTQ-muslimina oleminen tämän päivän Amerikassa on tunne haavoittuvaisuudesta jopa tiloissa, 

joissa olon tulisi olla turvallinen. LGBTQ-ihmisinä, me olemme haavoittuvaisia yhteiskunnassa, jossa 

homofobia ja transfobia ovat osa puhetta ja joskus ilmenevät väkivaltana.290 

Transsukupuoliset muslimit eivät tunne oloaan turvalliseksi tämän päivän yhteiskunnassa. 

 
285 Spade 2015, 39. 
286 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
287 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
288 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
289 Spade 2015, 39–51. 
290 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
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Nämä yksilöt tuntevat itsensä voimattomiksi ja alistetuiksi. He eivät usko, että heidän hätänsä 

otettaisiin vakavasti. Omaan sukupuoli-identiteettiin yhdistettävä häpeä aiheuttaa 

eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Nämä altistavat transsukupuolisen parsisuhdeväkivallalle 

tai itsetuhoiselle käyttäytymiselle, kuten päihteiden käytölle. Yhteiskunnallinen stigma 

vaikeuttaa myös avun hakemista, koska yksilö ei luota virkavaltaan.291 

 Power kertoo, että muslimit saavat päivittäin vihaviestejä sosiaalisessa mediassa 

ennakkoluulojen takia, jotka ovat lähtöisin muutamasta epävakaasta yksilöstä. Hän kertoo, 

että muslimitkin ovat vaarassa kaikkien muiden tavoin. Hänestä todellisen vaaran aiheuttaa  

Yhdysvaltojen aseenkantolupiin liittyvät lait.292  

Suurin osa vallankäytöstä ei ole näkyvää. Esimerkiksi psykiatrinen hoito voidaan nähdä 

vallankäyttönä. Silloin yksilö, joka ei käyttäydy yhteiskunnan normien mukaisesti, käy 

terapiassa, jonka tarkoituksena on muokata yksilöä käyttäytymään normien tavoin. Toisena 

esimerkkinä ovat alkuperäiskansojen edustajat, jotka on pakotettu sisäoppilaitoksiin, erilleen 

perheestään ja käyttäytymään länsimaalaisten normien tavoin sekä luopumaan omasta 

kielestään.293 Varsinkin mediassa käyty keskustelu muslimeista terroristeina on hyvin 

leimaavaa ja näkymätöntä vallankäyttöä. Myös transsukupuolisiin kohdistuvat 

sukupuolivaatimukset ja niiden ehdoton binaarisuus, jotka ovat näkyvillä kaikissa virallisissa 

dokumenteissa, ovat vallankäyttöä.  

6.2 Islamilainen perinne, umma ja hyväksyntä 

Transfaith -sivuston tekstiaineistojen perusteella voi sanoa, että suuri osa transsukupuolisista 

muslimeista haluaa vaalia islamilaisia perinteitään ja osallistua uskonnolliseen toimintaan 

tasavertaisena yhteisön jäsenenä. Kaipaus kuuluvuudesta ja hyväksynnästä on vahvasti läsnä 

kuten myös vaatimus yhteiskunnalliseen muutokseen ja omien rajojen ja arvojen 

ymmärtämiseen. Erityisesti aineistossa korostui Koraanin, moskeijakäytänteiden, rukoilun ja 

ramadanin merkitysten pohtiminen suhteessa transsukupuolisuuteen.  

Koraanin auktoriteetti korostuu läpi aineiston. Kirjoituksissaan ja haastatteluissaan 

transsukupuoliset muslimit viittaavat koraanin auktoriteettiin muun muassa lainaamalla 

sitaatteja. Koraanista haetaan tukea ja turvaa oman transsukupuolisuuden puolustamiseksi. 

Power, Zonneveld ja Ellison kertovat, ettei Koraanissa ole mitään sellaista sanomaa, joka 

edustaisi tai oikeuttaisi homo- tai transvastaisuuden. Power huomauttaa, että on 

progressiivisia muslimitutkijoita, jotka ovat analysoineet Koraania ja haditheja, kumoten 

 
291 Ristock 2011, 153, 155. 
292 The Lesson Is Clear: It’s Time for Meaningful Inclusion.  
293 Spade 2015, 55. 
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LGBTQ-muslimeja kohtaan esitettyjä syrjiviä argumentteja. Ei ole löydettävissä mitään 

rankaisuja, joita olisi kohdistettu transsukupuolisia tai homoseksuaaleja kohtaan profeetan 

elämän aikana. Power huomauttaa, että profeetta Muhammed ei sulkenut ulkopuolelle ketään, 

joka harjoitti uskontoa.294 

Homoseksuaalisuutta ei edes mainita nimellä Koraanissa. Profeetta ei ikinä sulkenut ulkopuolelle ketään, 

joka osallistui uskonnolliseen elämään moskeijassa.295 

Transsukupuoliset turvautuvat muiden muslimien tavoin Koraanin exodus-narratiiviin, joka 

auttaa muistamaan, että muslimit olivat sorrettuja. Vapautuminen sorrosta voi tapahtua 

Jumalaan uskomalla. Muslimilla on velvollisuus Jumalan lisäksi myös huolehtia muista 

itseään heikommista (K. 8:26 & 8:66-75). Koraanin kohtia käytetään myös, kun halutaan 

muistuttaa muita omasta arvosta ja ihmisyydestä.296 Allahin piirteet on yhdistetty 

tutkimuksissa sukupuolen moninaisuuteen. Piirteet on nähty osoitukseksi siitä, että 

sukupuolen binaarijaottelusta poikkeaminen ei ole hävettävää tai oikeuta syrjintää. 

Transsukupuoliset ovat kaikkien muiden tavoin Jumalan luomuksia, joilla on oikeuksia.297 

Transfaith järjesti Philadelphiassa transhyvinvointikonferenssin, jonka teemana oli 

”valvoa ja rukoilla” (vigil and pray). Konferenssin tavoitteena oli tarjota multitraditionaalisia 

resursseja transyhteisölle yhteiskunnallisissa ongelmissa. Konferenssissa oli erilaisten 

traditioiden rukoiluun liittyviä seminaareja esimerkiksi seminaari, joka liittyi muslimien 

rukoiluun, Salah, jota johti Tynan Power. Seminaari oli kaikille avoin ja siinä käsiteltiin 

rukoilun tapoja ja millaista on johtaa rukoushetkeä. Tapahtumassa järjestettiin myös 

muslimiperinteen mukaisesti jumu’ah rukoushetki298, johon sai osallistua kuka tahansa omasta 

uskonnostaan riippumatta, kunhan poistuu salat/namaaz -osuuden aikana, jotta rukoilijoille 

jää turvallinen tila.299  

Transsukupuolisille on tärkeää pitää kiinni islamin käytänteistä ja ajatellaan niiden 

edistävän yksilön hyvinvointia. Salat -rituaali on muslimin perusvelvollisuus. Se luo ja 

ilmaisee yhteisöllisyyttä ja solidaarisuutta. Vaikka muslimi rukoilisi yksin, on hän yhteydessä 

ummaan harjoituksen kautta.300 Varsinkin mahdollisen hylkäämiskokemuksen jälkeen 

erityisesti yhteisöllisyyden tunne ja tarve harjoittaa omaa uskoa vertaisryhmän kanssa on 

transsukupuolisille muslimeille merkityksellistä. Transsukupuoliset aktivistit pyrkivät 

 
294 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
295 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
296 Kugle 2010, 48–49; Kugle 2013, 21–22. 
297 Sarcheshmehpour, Abdullah & Alkali 2018, 144–145.  
298 Jumu’ah on muslimien perjantainen rukoushetki. Se koostuu seremoniasta ja salat/namaaz (fyysinen 

liikkuvuus, kumartaminen, seisominen ja niin edelleen.) Philly Trans Wellness: Vigil and Pray.  
299 Philly Trans Wellness: Vigil and Pray.  
300 Katz 2013, 155. 
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taistelemaan ulkopuolisuutta vastaan luomalla omia perinteitä ja tukiverkkoja erilaisten 

järjestöjen kuten Transfaithin avulla.  

Transfaith -sivuilla viitataan Chicago Tribune -lehdessä julkaistuun Nausheen Husain 

kirjoittamaan artikkeliin, jonka tarkoitus on tarjota rukoilusta vaihtoehtoinen tapa henkilöille, 

jotka eivät kykene itse osallistumaan Ramadanin301 viettoon esimerkiksi terveydellisistä 

syistä. Artikkelissa pyritään tuomaan islam saavutettavammaksi. On henkilöitä, joille 

paastoaminen ei ole mahdollista. Lynn kehottaa tällaisia henkilöitä rukoilemaan itselleen 

sopivalla tavalla paastoamisen sijasta. Esimerkiksi sukupuolen korjaamisen jälkeen keho on 

kovilla ja yksilö ei välttämättä kykene paastomaan.  

Koraani auttoi ymmärtämään, että traditio on tarkoitettu tavoittamaan ihmiset siellä missä he ovat.302  

Kaikkien huomioiminen uskonnon harjoittamisessa vähentää sisäistä syyllisyyttä ja madaltaa 

kynnystä harjoittaa omaa uskontoa. Lynnin sanoissa on viesti kaikkien yhteisestä uskonnosta, 

jossa kukaan ei ole vähemmän muslimi. Tämänkaltainen saavutettavuus on osoitus 

solidaarisuudesta. Tietyssä mielessä se myös vähentää uskonnon auktoriteettien dominoivaa 

valta-asemaa, jossa yksilöön kohdistetaan vaatimuksia ja velvollisuuksia. Yhteisö saattaa 

tavoitella yksilön kuuliaisuutta pelon ja häpeän avulla.303 Samanaikaisesti hän kuitenkin 

vetoaa Koraanin auktoriteettiin ja tekstien solidaariseen luonteeseen. 

Bre Campbell kertoo, että transsukupuolisena moskeijassa käyminen on hankalaa, koska 

tilassa ihmiset jaotellaan sukupuolen perusteella. Hän muistelee, että muutama juoruileva 

nainen oli osoittanut uteliaisuutta häntä kohtaan esimerkiksi kysymällä:  

Bre sinähän tiedät, että sinun ei tulisi rukoilla moskeijassa, kun sinulla on kuukautiset, etkö tiedäkin? 304 

Hän vastasi aina naisille tietävänsä. Hän ei halunnut kertoa naisille olevansa 

transsukupuolinen, koska piti asiaa hyvin henkilökohtaisena. Samanaikaisesti hän kertoi 

pelkäävänsä paljastumista ja sitä, että naiset pyytäisivät häntä jatkossa rukoilemaan miesten 

puolella.305 

Moskeijassa käyminen on hankalaa, koska uskonnollinen tila on hyvin 

heteronormatiivisesti jakautunut binaarisen sukupuolijakauman mukaisesti. Islamilaisen 

perinteen mukaisesti miesten ja naisten ei tulisi sekoittua vapaasti.306 Varsinkin naisen kehoon 

yhdistetään saastuttavia elementtejä kuten kuukautiset. Samanaikaisesti transsukupuolinen 

 
301 Ramadan on hijra-kalenterin yhdeksäs kuukausi, jonka aikana muslimit paastoavat. Ramadan edustaa aikaa, 

jolloin Jumala paljasti Koraanin profeetta Muhammedille. Paastonaikana pidättäydytään esimerkiksi ruuasta, 

juomasta ja seksistä vuorokauden valoiseen aikaan. Paasto liittyy myös henkisiin ulottuvuuksiin. Paaston 

päättymistä juhlitaan id al-Fitr –juhlassa. Goitein 2010, 90, 100, 108–109; Smith 1999, 15. 
302 Ramadan Round Up.  
303 Kugle 2013, 57–60. 
304 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
305 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
306 Kugle 2010, 276. 
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haluaa pitää oman transsukupuolisuutensa omana tietonaan itsensä suojaamiseksi. Hän haluaa 

tulla validoiduksi sosiaalisen sukupuolensa kautta eli Campbellin tapauksessa naisena. Hän 

haluaa kuulua naisten ryhmään moskeijassa eikä halua joutua esimerkiksi miesten puolelle ja 

näin tulla tulkituksi ja määritellyksi väärin. Tällainen vääränlainen tulkinta vie pois 

transsukupuolisen autonomiaa suhteessa omaan kehoonsa ja näin hän tulee alistetuksi.  

 Transfath –sivuilla korostettiin erityisesti transsukupuolisen muslimin suhdetta 

ramadaniin. Yusef Bornacelli kertoo, että umman eli uskonnollisen yhteisön tarve ja merkitys 

korostuvat ramadanin aikana.307 Mahdia Lynn pitää myös ramadania tärkeänä. Lynn kuvaa 

ramadania perhekeskeiseksi lomaksi ja uskonnolliseksi perinteeksi.  Kuitenkin monille queer-

muslimeille ramadan voi olla hyvin haastava aika vaikean perhehistorian takia. Valittu perhe 

on kaunis asia, joka on mahdollistanut monille ramadanin viettämisen yhdessä.308  

Myös Power kirjoittaa Ramadanin olevan vaikeaa aikaa olla ilman yhteisöä. Liian moni 

transmuslimi kokee, ettei ole tervetullut traditionaaliseen muslimitilaan, jolloin yksilö joutuu 

kohtaamaan yksinäisyyden. Koska ramadan nähdään perheen juhlana, yksinäisille tämä lisää 

tuskaa.309 Ramadan yhdistetään ajatukseen Jumalan anteeksiannosta. Muslimit liittävät 

ramadanin hyvin vahvasti kulttuuriperinteisiin. Ramadanissa keskitytään muiden, varsinkin 

heikompien, huomioimiseen ja auttamiseen.310 Koska se on uskonnollisesti merkittävä 

perinne, on sen ulkopuolelle jääminen haastavaa, mistä on haittaa yksilön psyykelle ja 

kehitykselle. Kokemus ulkopuolisuudesta vaikuttaa myös transsukupuolisen muslimin 

suhteeseen Jumalan kanssa. Vasten tahtoaan yksilöltä mitätöidään näin hänen oikeutensa 

uskonnon harjoittamiseen.311 

Transfaith –sivuilla kerrotaan indonesialaisista transsukupuolisista muslimeista 

koostuvasta ryhmästä, joka tapaa ramadankuukauden aikana Al-Fatha islamilaisessa koulussa 

harjoittaakseen uskontoaan. Muiden miljoonien muslimien tavoin transsukupuoliset muslimit 

eivät syö tai juo päivänaikana.  

He vierailevat sukulaistensa ja muiden edesmenneiden transsukupuolisten haudoilla. Kun aurinko laskee, 

he lakkaavat paastoamasta yhdessä perheenä, pyhässä paikassa, jossa on tilaa ”kolmannen sukupuolen 

edustajille” muslimivaltaisessa maassa.312 

Transsukupuoliset muslimit ovat löytäneet toisensa ja kehittäneet vaihtoehtoisen korvaavan 

tavan oman uskonnollisen perinteensä ja uskontonsa harjoittamisen ylläpitämiseksi. Vaikka 

he elävät muslimiyhteisön marginaalissa, antavat yksilöt turvaa ja tukea toisilleen sekä 

 
307 Ramadan Raound Up; Bornacelli, Consider the Ummah; Muslimalliance. 
308 Ramadan Round Up.  
309 Ramadan Round Up. Creating New Traditions at the Intersections 2017. 
310 Goitein 2010, 108–109. Smith 1999, 15. 
311 Van Dijk 2016, 71; Kugle 81–82.  
312 Ramadan Round Up; Kuruvilla 2015 Huffpost. 
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muistavat muita edesmenneitä transsukupuolisia. Koska ympäröivä maailma on 

transsukupuoliselle muslimille vihamielinen, he pyrkivät rakentamaan siltoja LGBTQ-

muslimien keskuudessa ja käyttävät apunaan empatian politiikkaa, jossa empatian keinoin 

pyritään tavoittamaan muu yhteiskunta.313   

Transfath -sivustolta syntyy kuva muslimimaailmasta, jossa uskonnollisuudelle 

erityisen tärkeää on yhteisöllisyys. Ellisson kertoo havainneensa LGBTQ-ihmisten 

hyväksynnän kasvavan Yhdysvalloissa muslimiväestön sisällä. Hän uskoo, että hyväksynnän 

kasvu reflektoituu yleisestä maan ilmapiiristä. Hän muistuttaa muita muslimeja, jotka 

perustelevat homovastaisia lakeja uskollaan sillä, että kaikki muslimit joutuvat 

ennakkoluulojen kohteeksi. Hän toivoo, että yhteisö pitäisi enemmän huolta toisistaan.314 

Jos kansalle tehtäisi kysely siitä, kuinka he näkevät muslimit ja kuinka LGBT-ihmiset, he sanoisivat, että 

muslimien asema olisi todennäköisesti alempana. --Se on oikeutta kaikille tai ei oikeutta kenellekään.315  

Aineistossa pyritään vetoamaan muihin muslimeihin. Näkyvissä on yhteishengen 

kasvattamista muslimien välille ja pyrkimys on integroida transsukupuolisia ja muita 

LGBTQ-ihmisiä islamilaiseen yhteisöön ja osoittaa solidaarisuutta.316 Samanaikaisesti 

yhteisöhenkisyyttä haetaan ”me vastaan muut” -asetelman kautta, jossa länsimaalaiset 

nähdään torjuvana ja suvaitsemattomana. Vetoamalla samaan identiteettiin, joka muodostuu 

yhteisestä ideologiasta, tiedosta ja kulttuurista, pyritään luomaan yhteenkuuluvuutta 

muslimien kesken. Samanaikaisesi yhteiskunnan konteksti, johon liittyy islamofobia, asettaa 

rajoitteita transsukupuoliselle muslimille siitä, kuka hän on.317  

Ellisson antaa kuvan yhteiskunnasta, jossa LGBT-yksilöt ovat yhteiskunnan 

pohjasakkaa mutta muslimit ovat vielä tätä marginaaliryhmää alempana. Ellissonin näkemys 

maailmasta on ymmärrettävä, koska yhteiskunnan normit, ennakkoluulot ja kulttuurierot 

koetaan länsimaissa hankalaksi yhdistää. Myös islamofobia hankaloittaa transsukupuolisen 

muslimin elämistä länsimaalaisessa yhteiskunnassa.  

Myös Zonneveld kirjoittaa länsimaalaisen yhteiskunnan valta-asemasta suhteessa 

muslimimarginaaliryhmään. Hän huomauttaa, että homo- ja muslimivastaisuus on lähtöisin 

samasta alkuperästä. Hänestä olisi tärkeää, että LGBT-muslimit liittyisivät edistäviin voimiin 

uskonsa sisäisissä yhdistyksissä, jotka ajavat tasa-arvoisuutta. Hän sanoo: “Meidän tulisi 

työskennellä yhdessä.”318 

 
313 Kugle 2013, 157.  
314 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
315 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
316 Kugle 2010, 48–49; Kugle 2013, 21–22. 
317 Van Dijk 2016, 71; Butler 2004, 58.  
318 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
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Zonneveld pyrkii vastustamaan kokemaansa yhteiskunnallista laiminlyöntiä ja 

väärinymmärtämistä kokoamalla ihmisiä yhteen. Yhteiskunnallisista konflikteista on 

mahdollista hankkiutua eroon vastavuoroisen vuorovaikutuksen kautta eli aktiivisella 

kuuntelemisella. Osapuolten tulisi sitoutua rehellisyyteen ja yhteiseen 

ongelmanratkaisuprosessiin.319 Zonneveldista ensimmäinen askel hyväksyntään olisi saada 

kaikki muslimit pitämään yhtä. Samanaikaisesti on kuitenkin havaittavissa pyrkimys tulla 

hyväksytyksi myös länsimaalaisten rinnalla tasavertaisina täysivaltaisina ihmisinä.  

Transfaith on asettunut yhteisöllisyyden tavoitteen kannalle. Järjestö on antanut tukensa 

Trans ja muslimi -projektille, joka etsii vapaaehtoisia johtajia rakentamaan yhteyksiä ja 

ihmissuhteita transsukupuolisten ja muslimitradition välille.320  

 Transfaithin -sivuilla tuodaan esille islamilaisen maailman sisäinen ongelma.  

Tietysti joissain maissa islamia harjoitetaan radikaalilla epäystävällisellä tavalla. Näissä maissa LGBT-

ihmiset ovat vainottuja ja heitä jopa teloitetaan sen takia.321 

Zonnefeld kuitenkin uskoo, että tämänkaltainen LGBTQ-ihmisten vainoaminen ei ole 

uskonnosta johtuvaa, vaan oikeastaan siinä näkyy kolonialismin vaikutus. Hän uskoo, että 

esimerkiksi homoseksuaalisuus ei ole ollut aina tabua islamin historiassa, vaan kolonialismin 

mukana saapui alistava maskuliininen ilmapiiri ja politiikka, joka johti muslimiväestön 

homofobisuuteen.322 

Zonnefeld jatkaa ”me vastaan ne” -asetelmalla. Valkoisen miehen taakka ja paha 

sortava länsimaa -narratiivi jatkuu hänen sanoessaan, ettei homoseksuaalisuus ollut islamissa 

tabu ennen länsimaalaista kolonialismia. Hänestä toksinen maskuliinisuus, kapea mieskuva ja 

sen mukanaan tuoma dominoiva valta johtivat muslimiväestön homofobisuuteen.  

Mud Howard puhuu Transfaith -sivuilla myös kolonialismin vaikutuksesta ja 

huomauttaa, että uskonto on monille transsukupuolisille selviytymisen väline. Uskonnon 

kautta voidaan vastustaa rasismia, kolonialismia ja imperialismia.  

Valkoiset transsukupuoliset tekevät mustasta kirkosta, muslimiyhteisöistä ja latinalaisesta katolisuudesta 

syntipukin, kun oikeasti tulisi puhua seksismistä ja homo- sekä transfobiasta. Tämä sivuutetaan säälillä, 

joka liittyy osaksi rasismia. Miksi sormen osoitus on niin helppoa valkoiselle transsukupuoliselle? 323 

Howard kritisoi valkoisia transsukupuolisia nopeista heikoista argumenteista, kuten: hip-hop 

on seksististä, hijab on antifeministinen, sekä espanjan kieli on transfobinen, koska siinä ei ole 

sukupuolineutraalia ilmausta. Howardille tällainen puhe on osoitus tekopyhyydestä, koska 

valkoinen ei tule huomioineeksi valkoisten aiheuttamaa väkivaltaista kolonialismia eikä 

 
319 Kuivalainen 2016, 62. 
320 Trans and Muslim Project. 
321 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
322 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat.  
323 Dear White Trans People who are Anti-Religion.  
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seksuaalivähemmistöjen vainoamista. Hänestä on tärkeää nostaa esille, että 

sukupuolikäsityksen monimuotoisuus on ollut olemassa etnisissä ryhmissä jo esi-isillä.  

Valkoiset yhteisöt alistivat kansoja, jotka eivät käyttäytyneet heidän sukupuolibinaarin 

näkemyksensä mukaisesti. 324 

Kristillisen kirkon näkemys LGBTQ-identiteettiin on muuttunut radikaalisti historian 

saatossa, minkä aikana kirkko on osoittanut vihamielisyyttä ja vainonnut LGBTQ-yksilöitä. 

Vihamielisyys ei kuitenkaan ilmennyt vielä alkukirkon aikoina vaan vasta myöhemmin. 

Tuomas Akvinolainen julisti homoseksuaalisuuden yhdeksi pahimmista seksuaalisista 

synneistä, ainoastaan eläimiin sekaantuminen oli hänestä vakavampaa. 1200-luvulla kristitty 

kirkko tiukensi näkemyksiään suhteessa homoseksuaalisuuteen ja naisten oikeuksiin sekä 

karkotti juutalaisia ja muslimeja kristillisistä maista. Tämä kasvatti suvaitsemattomuutta 

Euroopassa. LGBTQ-väestö joutui vainon kohteeksi esimerkiksi Englannissa. Vainot 

johtuivat yhteiskunnan pelosta, jossa homoseksuaalisuus uhkasi heikentää olemassa olevaa tai 

laajentuvaa yhteiskunnallista ja kansallista identiteettiä. Kuitenkin Katolinen kirkko on 

antanut lausunnon, jossa se on sanonut vastustavansa LGBTQ-yhteisöön kohdistuvia vainoja 

ja väkivaltaa.325  

Uskonnollisten ryhmien näkemykset transsukupuolisten hyväksymisestä yhteisön 

jäseneksi vaihtelee suuresti Yhdysvalloissa. Episkopaalinen kirkko, reformijuutalaiset, 

Unitarian Universalist association326 ja United Church of Christ327 ovat julkisesti ilmiasseet, 

että transsukupuolisten tulisi pystyä olemaan osana uskonnollista toimintaa. Kristilliset 

järjestöt ovat myös todenneet, että transsukupuolisilla tulisi olla mahdollisuus toimia 

pappeina. Taas Assemblies of God328, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 

kirkko eli MAP-kirkko, Missouri-synodi (Lutheran Church-Missouri Synod) ja Eteläinen 

baptistikonventio (Southern Baptist Convention) ovat julkisesti kieltäneet transsukupuolisten 

inkluusion seurakuntiinsa. Pew-tilastokeskuksen mukaan Yhdysvalloissa yhteiskunnan 

hyväksyntä on vähäisintä transsukupuolisia kohtaan suhteessa muuhun LGBTQ-väestöön. 

Sama tilastokeskus on myös todennut, että LGBTQ-ihmiset ovat väestöstä kaikkein vähiten 

uskonnollisia. Varsinkin islam (84%), mormoni (83%), katolinen (73%) ja evankelinen (73%) 

yhteisö ovat epäystävällisiä LGBTQ-ihmisiä kohtaan.329  

 
324 Dear White Trans People who are Anti-Religion.  
325 Hunt 2016, 6–7, 10. 
326 UUA on liberaali kristillisperäinen uskonnollinen järjestö Yhdysvalloissa. 
327 UCC on Yhdysvalloissa oleva protestanttinen kristillinen kirkkounta.  
328 Assemblies of God on yhdysvaltalainen kansainvälinen helluntailainen kirkkokunta.  
329 Sandstrom 2015. Pew Research Center.  
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Historian saatossa kristityissä yhteisöissä on vainottu transsukupuolisia. Kirkon 

mielipide on muuttunut LGBTQ-ihmisiä kohtaan suvaitsevaisempaan suuntaan ja 

väkivaltaisuutta yhteisöä kohtaan ei tueta. Kuitenkin länsimaalaisten kristittyjen toimesta 

tapahtuu edelleen viharikoksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan.330 Onko 

transsukupuolisten vainoaminen länsimaissa siis todellisuudessa loppunut kokonaan?  

Transsukupuolisia ja muita LGBTQ-ihmisiä on vainottu pohjoisessa Syyriassa ja 

Irakissa ISIL:n331 toimesta. Maissa Sharia-lain mukaan homoseksuaalisuus on kuolemalla 

rankaistavaa, joka tapahtuu usein brutaalin kidutuksen keinoin. Ryhmä on ilmoittanut 

olevansa vastuussa kolmestakymmenestäyhdeksästä sodomiaan liittyvästä teloituksesta. ISIL 

on edistänyt propagandansa kautta LGBTQ-muslimeihin kohdennettua häirintää, koska he 

ovat nähneet LGBTQ-yksilöiden olevan sharia-lakia vastaan. Muun muassa Orlandon 

ampumisvälikohtaus on yhdistetty ISILn toimintaan.332   

Presidentti Trumpin kieltämissä maissa on historian suurimmat LGBTQ-ihmisvainot, 

erityisesti vainot ovat kohdistuneet transsukupuolisiin. LGBTQ-ihmiset ovat 

kuolemanvaarassa esimerkiksi Sudanissa, Jemenissa, Irakissa ja Iranissa. Näissä maissa 

hallituksen tuki on olematonta ISIL:n vainon kohteille. Arabikevään vaikutukset kasvattivat 

suuresti transsukupuolisuuteen kohdistuvaa vaaraa. Obaman aikainen hallitus kertoi 

priorisoivansa pakolaisista niitä, jotka olivat akuuteimmassa avun tarpeessa ja tähän joukkoon 

lukeutuivat LGBTQ-yksilöt.333  

Kuitenkin todisteita ihmisoikeusrikkomuksista on haastavaa löytää, koska maat eivät 

merkitse homoseksuaalisuudesta rangaistavia rikkeitä ylös. Yleisesti LGBTQ-identiteetistä ja 

yksilöiden olemassaolosta on vaiettu kokonaan. Näiden syiden takia turvapaikkaan päästyään 

yksilöt usein kärsivät psykologisesta traumasta. Turvapaikkaa hakiessaan yksilön tulee myös 

todistaa homoseksuaalisuutensa, mikä on stigman takia haastavaa. Jos homoseksuaalisuutta ei 

pystytä todistamaan,334 yksilölle ei anneta turvapaikkaa.335 

Transsukupuolisia on vainottu läpi ihmiskunnan historian sekä kristittyjen että 

muslimien toimesta. Zonnefeld argumentoi, että siirtomaa-aika on vaikuttanut 

transfobisuuteen. Syyria on ollut Ranskan (1920-1946) ja Britannian (1914-1919, 1941-1946) 

 
330 Katso lisää tietoa katso artikkelista: Violence Against the Transgender Community in 2019. 

https://www.hrc.org/resources/violence-against-the-transgender-community-in-2019 
331 Pohjois-Syyriassa ja Irakissa toimiva jihadistijärjestö. 
332 Hipskind 2018, 62–63. 
333 Hipskind 2018, 64, 66–67. 
334 Todisteiksi on muun muassa riittänyt stereotyyppiset olemukset, esimerkiksi miehen tapauksessa 

feminiinisyys tai kumppanin todistuslausunto. Hipskind 2018, 67–68. 
335 Hipskind 2018, 66–68.  
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siirtomaana. Irak on ollut Britannian siirtomaana 1916-1935.336 Eurooppalainen kolonialismi 

tuhosi poliittiset, kasvatukselliset ja henkiset resurssit, jotka muslimit olivat perineet esi-

isiltään. Afrikan, Aasian ja Lähi-idän kolonialismia ja länsimaalaista dominanssia 

vastustaneet itsenäisyysliikkeet ovat luoneet auktoriteetteja, jotka haluavat käyttää islamia 

vallan välineenä tai alistaa sen, koska pelkäävät uskonnon uhkaavan heidän valta-

asemaansa.337 Kiinnostavaa olisi tietää, onko syy transsukupuolisten vainoihin todellisuudessa 

uskonto vai jokin muu tekijä, kuten esimerkiksi valta, lisääntymispolitiikka vai ainoastaan 

informaation ja kohtaamisen puute. 

Kaikissa maailman maissa islamin ja transsukupuolisuuden rinnakkaiselo ei ole 

mahdollista. Transsukupuolisen muslimin on mahdollista elää osana islamilaista yhteiskuntaa, 

vaikka siihen saattaakin liittyä ristiriitaisuutta. Haungi kertoo oppineensa nopeasti, että 

Indonesiassa transsukupuoliset (wariat) olivat hyvin erilainen ryhmä kuin amerikkalaiset 

transnaiset. Uskonnollisista syistä useaa ei kiinnostanut sukupuolenvaihtamisprosessi. Eräs 

transsukupuolinen kertoi hänelle: 

Me uskomme, että synnyimme miehinä ja meidän on pakko palata Jumalan luokse miehinä.338 

Ihminen on islamissa dualistinen olento. Jokainen yksilö nähdään ainutlaatuisena henkisenä ja 

ruumiillisena, mutta materiaalinen ruumis on rajallisempi kuin sielu. Islamilaisessa 

teologiassa Jumalan samanaikaisen läsnäolon ja poissaolon paradoksi on nähty haastavana. 

Sielu on epäselvä olemus jumalallisen hengen ja ruumiin välissä. Transsukupuoliset muslimit 

kokevat ennemmin olevansa vastakkaisen sukupuolen edustajia kuin heidän biologisen 

sukupuolensa. He kokevat siis olevansa vankeina omassa ruumiissaan.339    

Osa heistä taas kokee, että ei ole kummankaan biologisen sukupuolen edustaja. 

Indonesian waria -käsityksessä ilmenee sama ominaisuus kuin länsimaalaisessa käsityksessä 

transsukupuolisuudesta. He kokevat oman naisen sielunsa olevan vankina heidän miehisessä 

ruumiissaan. Yksilö ei halua tulla tuomituksi ja määritellyksi ulkoisen olemuksensa kautta, 

koska se ei ole sopusoinnussa koetun identiteetin kanssa. Ruumiillinen ulkomuoto ei määritä 

yksilöä.340  

Kuitenkin erona länsimaalaiseen käsitykseen transsukupuolisuudesta on se, että 

Indonesiassa sukupuolenkorjaus nähdään paheellisena, koska sen koetaan rikkovan Jumalan 

luomaa ruumista. Suhde Jumalaan voi olla kaksijakoinen transsukupuolisen muslimin 

 
336 Thompson 2000, 39, 280; Jones 2013, 154. 
337 Kugle 2010, 291–293.   
338 Tales of the Waria: Indonesia's Third Gender.  
339 Kugle 2010, 254–258. 
340 Kugle 2010, 254–258. 
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elämässä. Usko Jumalaan pidättää yksilöä käyttäytymästä radikaalisti ja pitämään kiinni 

yhteisön normeista. Samanaikaisesti sen koetaan vapauttavan muiden kapeamielisistä 

tulkinnoista, koska Jumala nähdään ainoana, joka voi tuomita ihmisen sielun ja teot.341  

 Haungi kertoo, että wariat edustavat naiseutta, joka tyrmistyttäisi modernia 

feminismiä. He haluavat löytää korkeimman onnen “laki-laki asli” eli miehekkään miehen, 

jonka kanssa he voivat viettää loppuelämänsä. Hän huomasi, että Indonesiassa 

transsukupuolisille uskonto ei ollut konfliktissa sukupuoli-identiteetin kanssa, niin kuin 

Haungi oli olettanut. Transsukupuolisuuden takia Indonesiassa uskonnollinen yhteisö ei 

saarnaa eikä kohtele kaltoin warioita.  

Sen sijaan nähdään jotakin hieman monimutkaisempaa: yhteiskunta, jossa wariat ovat hyväksyttyjä ja 
marginalisoituja. Ihmiset eivät aina tiedä, miten tämä tulisi tulkita; se on monikerrostuneisuutta, se ei ole 

niin yksinkertaista kuin “islam on paha” tai “islam on hyvä”.342 

Indonesiassa transsukupuoliset hyväksytään ja heihin voi törmätä julkisissa tiloissa ja 

juhlissa.343 Representaatio julkisessa tilassa vastaa transsukupuolisen toiveeseen tulla 

nähdyksi ja hyväksytyksi. Transsukupuolisuudessa on tyypillistä takertua tiukasti koetun 

sosiaalisen sukupuolen feminiinisiin tai maskuliinisiin piirteisiin. Esimerkiksi transnainen 

saattaa korostaa kaikin tavoin äärimmäisiä feminiinisiä piirteitään varmistaakseen, että hänen 

sukupuoli-identiteettinsä tulee oikein tulkituksi. Tämä saattaa asettaa käsityksen naiseudesta 

ja mieheydestä hyvin kapea-alaiseksi. Tyypillisesti myös sukupuolenkorjauksen jälkeen ja 

oikean sukupuolen tuoman kokemuksen ja turvan kautta kapeista sukupuoliroolikäsityksistä 

voidaan päästää irti. Naiseus on esimerkiksi muutakin kuin kauniilta näyttämistä ja 

miehekkään miehen löytämistä. 

6.3 Ristiriitainen sateenkaariyhteisö 

Transfaith -sivuilla Yusef Bornacelli kertoo mielipidekirjoituksessaan, että muiden queer-

muslimien löytäminen oli kuin uuden maailman avautuminen. Hän löysi rinnalleen ihmisiä, 

jotka näyttivät samalta kuin hän ja pystyivät jakamaan samanlaisia tunnepitoisia kokemuksia 

vierailuistaan moskeijoihin. Hän löysi diversiteettiä käsitykselleen siitä, kuka voi olla 

muslimi. Löytämässään yhteisössä heitä kaikkia yhdisti kokemus toiseuden tuntemuksesta ja 

samalla kokemus yhteenkuuluvuudesta pienen queer-yhteisön kanssa. Bornacellin kokemus 

ramadanista ruumiin näännyttämisenä on muuttunut sielun hoivaamiseksi. Hän sai voimaa 

yhteisöstä, jollaista hän ei ikinä uskonut löytävänsä.344   

 
341 Kugle 2010, 260.  
342 Tales of the Waria: Indonesia's Third Gender.  
343 Tales of the Waria: Indonesia's Third Gender.  
344 Ramadan Raound Up.  Bornacelli, Consider the Ummah. Muslimalliance.  
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LGBTQ-yhteisössä valitulla perheellä tarkoitetaan queer-henkilön lähintä ihmispiiriä, 

jonka hän on saanut sateenkaariyhteisöstä. Tyypillisesti tämä ystäväryhmä on tarjonnut 

yksilölle tukea, kun tämän oma perhe ja muu yhteiskunta on hylännyt hänet. Ystäväpiiriä 

aletaan kutsua perheenä, koska se tuntuu yhtä läheiseltä, ellei läheisemmältä. Valittu -termi 

tulee siitä, että yksilö on noussut aktiiviseksi toimijaksi ja korjaa elämänsä narratiivia ottaen 

vallan omiin käsiinsä.345 Bornacellille valittu perhe oli merkittävä, koska se sai hänet 

huomaamaan, ettei ollut yksin. Hän huomasi samaistuvansa muihin ja tämä poisti 

yksinäisyyden tunnetta. 

Mahdia Lynn toivoo kaikille queer-muslimeille mahdollisuutta kokea ramadanin aikana 

yhteisöllisyyttä. Hän pyytää nuoria ihmisiä, joilla on hankaluuksia oman perheensä kanssa 

sinnittelemään, koska hekin voivat vielä saada valitun perheen.346 Lynn korostaa valitun 

perheen ja hyväksyvän yhteisön merkityksellisyyttä. Valittu perhe asettuu ikään kuin 

pelastajan asemaan selviytyvän transsukupuolisen muslimin elämässä. 

Kareema Fatima näkee sateenkaariyhteisön myös pelastavana ja auttavana toimijana 

transsukupuolisen muslimin elämässä. LGBTQ-muslimit tarvitsevat hyväksyntää ja Fatima 

kehottaa muita queer-yksilöitä ottamaan heidät osaksi yhteisöjään. Varsinkin hän toivoo 

inkluusiota ramadanin aikaan.  

Haluan, että ei-muslimi LGBT-ihmiset ojentavat auttavaa kättään LGBT-muslimiyhteisölle. Kun ramadan 

saapuu, olkaa läsnä. Minulla on ystäviä, jotka vievät minut syömään klo 20:30 jälkeen. Kun 

syntymäpäiväni saapui, olin järkyttynyt, kun ei-muslimiystäväni olivat googlanneet oikean tavan sanoa 

hyvää syntymäpäivää muslimiystävälleen. Ele oli henkilökohtainen ja osoitti solidaarisuutta.347 

Tiedon etsiminen itselle vieraasta kulttuurista osoittaa arvostusta ja pyrkimystä tasa-

arvoisuuteen. Fatiman kuvaama vastavuoroisuus on konkreettinen tapa purkaa valtasuhteita ja 

konfliktitilanteita. Marginalisoitu ryhmä kokee tulleensa kuulluksi ja hyväksytyksi.348 

Tynan Power on sitä mieltä, että paras tapa solidaarisuuden saavuttamiselle 

transmuslimeja kohtaan on tuoda esiin politiikan retoriikassa esiintyvää islamofobiaa. Hänestä 

erityisen tärkeää muslimeille olisi tietää saavansa tukea ei-muslimien joukosta ja näin saada 

liittolaisia. Kuitenkin vielä tätä tärkeämpää olisi lisätä tietoisuutta transmuslimeista oman 

yhteisönsä sisällä. Halukkaat liittolaiset aloittavat usein transsukupuolisten muslimeiden 

etsimisen moskeijoista, mutta se ei ole paikka, josta transsmuslimeja voi tavoittaa. (Power ei 

kuitenkaan mainitse, mistä halukas liittolainen voisi löytää transsukupuolisia muslimeja). Hän 

korostaa myös, että solidaarisuuden tulisi ulottua kaikkia muslimeja kohtaan ja olla 

 
345 Knauer 2016, 151–152. 
346 Ramadan Round Up.  
347 Trans and Muslim: A Call to Solidarity.  
348 Butler 1997, 5, 9, 20, 29. 
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etnisyydestä, ihonväristä, iästä, pukeutumisesta (esimerkkinä käytti hijabin käyttöä) ja eri 

ideologioista riippumatonta.349  

Liittolaisista on apua LGBTQ-yhteisölle. Monet julkisuuden henkilöt ovat osoittaneet 

tukeaan lahjoittamalla erilaisille LGBTQ-järjestöille. Kuitenkin liittolaisuus ei ole kiistaton 

asia. Julkisuuden henkilöt voivat saada vähemmistöjen tukemisesta myös hyötyä kuten lisää 

kannatusta ja medianäkyvyyttä. Liittolais-identiteetin muodostuminen ei ole riippuvainen 

sukupolvesta, uskonnosta tai sosiaalisesta statuksesta. Liittolaiseksi ryhtymistä estää usein 

homofobiseksi koettu uskonnollisuus tai pelko homoleiman saamisesta. Liittolaisuus voi olla 

tehokasta, aktiivista tai passiivista.350  

Liittolaisuutta tukee positiivinen palaute mutta kun liittolainen saa negatiivista 

palautetta LGBTQ-yksilöltä tai homovastaiselta perheeltään tai rinnakkaisryhmältä, 

liittolaisuus alkaa tuntua turhauttavalta ja hedelmättömältä. Liittolaiset ovat valmiita 

taistelemaan omien mielipiteidensä puolesta, mutta osa liittolaisista välttelee aktiivisesti 

konfliktitilanteita. Liittolaisten avulla LGBTQ-yhteisö saa lisää näkyvyyttä, mikä edistää sen 

oikeuksia. Jos LGBTQ-yhteisöissä on sisäisiä ongelmia muun muassa eriarvoisuuden takia, 

liittolaisilla voi olla suuri rooli konfliktin ratkaisussa. Kuitenkin institutionaaliset johtajat ja 

vaikuttajat määrittelevät sen, jääkö liittolaisen rooli kannattavaksi.351 

LGBTQ-identiteetti on yksilöllistä ja siihen vaikuttaa oma ekonominen tausta ja 

kulttuuri. Myös pohjoisamerikkalaisen keskiluokkaisen transsukupuolisen muslimin 

identiteetti poikkeaa suuresti esimerkiksi Egyptissä kasvaneesta transsukupuolisesta köyhästä 

muslimista. Uskonto ei ole ainoa tekijä, joka luo eriarvoisuutta sateenkaariyhteisössä. 

LGBTQ-identiteetti ei ole sosiaalisesti periytyvää muslimi-identiteetin tavoin, vaan 

identiteetti pyrkii irtautumaan perheen ja yhteiskunnan asettamista normeista. Globaali 

näkemys LGBTQ-identiteetistä on kuva valkoisesta homoseksuaalisesta miehestä. Tämä 

johtaa siihen, että muut LGBTQ-ihmiset, kuten transsukupuoliset muslimit voivat kokea 

ulkopuolisuuden tunnetta sateenkaariyhteisössään.352 

Transfaith-sivujen perusteella LGBTQ-yhteisöön kuulumiseen liittyy oletus, että 

jäsenen tulisi tietää LGBTQ-kulttuurista ja –historiasta. Erilaiset rituaalit ovat tärkeitä 

LGBTQ-yhteisössä kuten edesmenneiden LGBTQ-ihmisten haudoilla käyminen. Perinteessä 

on nähtävissä kunnioitus edesmenneiden rohkeutta kohtaan elää omaa totuuttaan. Tavassa on 

 
349 Trans and Muslim: A Call To Solidarity.  
350 Grzanka, Adler, Blazer 2015.  
351 Grzanka, Adler, Blazer 2015.  
352 Donham 2005, 273. 
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myös melankolisuutta, koska tapa viittaa siihen, että usein vainajien oma perhe ei vieraile 

haudoilla ja välirikko on jäänyt perheen välille elämään ikuisesti.353  

Transfaith -sivustolla ilmenee myös auttavien organisoituneiden järjestöjen merkitys 

avustavina osapuolina transsukupuolisten muslimien elämässä. Erilaiset LGBTQ-järjestöt 

pyrkivät tarjoamaan queer-yksilöille tukea esimerkiksi hoivapakettien muodossa ramadanin 

aikaan. Artikkelin kirjoittaja Gryee Jarelle Johnson kertoo, että järjestöjen tukemat 

hoivapaketit ovat erittäin tärkeitä LGBTQ-ihmisille. Uskonnollisia queer-yksilöitä tukevia 

järjestöjä on erityisen vähän. Johansson toivoo, että hoivapaketeista on apua yksinäisille.354 

Ramadan-hoivapaketit tukevat nousevaa LGBTQ-muslimiryhmää.355  

Sinä et ole yksin. Sinä et ole ainoa. On olemassa ihmisiä, jotka jatkavat sinun tukemistasi.356 

Transfaith -sivut jatkavat sateenkaariyhteisön kuvaamista toisiaan tukevana ja auttavana 

järjestönä. Retoriikassa käytetään suoraa puhuttelua lukijaa kohtaan ”sinä”-passiivin kautta. 

Yhteisöllisyydellä ja avun sanoittamisella pyritään tavoittamaan yksin jääneitä 

transsukupuolisia muslimeja. Voisi sanoa, että yhteisö yrittää saada transsukupuoliset 

muslimit omaan vaikutuspiiriinsä sekä samalla jakaa tämän vaikutuspiirin hyötyjä 

mahdollisille uusille jäsenilleen. Uusien jäsenien saaminen lisää järjestön ja 

transsukupuolisten muslimien näkyvyyttä yhteiskunnassa, mikä mahdollistaa keskustelua 

tasa-arvoisuudesta.357 

Transfaith -sivuilta ilmenee, että MASGD-järjestön järjestämällä retriitillä358 pidettiin 

keskusteluja uskonnon ja seksuaalisuuden ongelmista. Retriitti antoi mahdollisuuden 

yhteyksien luomiseen. Retriitissä miehet ja naiset rukoilivat rinta rinnan eivätkä erottautuneet 

sukupuolijakauman perusteella. Erilaiset LGBTQ-yksilöitä tukevat järjestöt tarjoavat apua 

yksilöille resurssien muodossa, joihin voivat kuulua ruoka, yösijat, sekä informaation ja 

vertaistuen antaminen. Sateenkaariyhteisössä pyritään myös vastustamaan sukupuolten välistä 

segregaatiota ja heteronormatiivisuutta. Tämä näkyy siinä, että muslimiyhteisössä kävijöiden 

ei tarvitse määritellä sukupuoltaan. Tämä madaltaa varsinkin transsukupuolisten muslimien 

kynnystä osallistua tapahtumiin, koska heidän ei tarvitse pelätä tuomituksi tulemista sen 

perusteella, mihin sukupuolirooliin he asettuvat uskonnollisessa tilassa.359      

 
353 Knauer 2016, 151–152.  
354 Ramadan Care Package Program Supports Incarcerated LGBT Muslims.  
355 Ramadan Round Up.  
356 Ramadan Round Up.  
357 Butler 1997, 5, 9, 20, 29. 
358 MASGD:n järjestämä retriitistä kerrottiin, että se oli järjestetty kolmena peräkkäisenä vuonna ja tapahtumaan 

oli osallistunut viimeisimmällä kerralla 86 ihmistä. 
359 Media coverage of 2013 LGBT Muslim Retreat. Trans and Muslim Project.  
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Transfaith- ja MASGD -järjestöt tarjoavat yhteystietoja erilaisilta tahoilta, joilta 

transsukupuoliset ja queer-muslimit voivat saada apua. Järjestöillä on sponsoreita, viestinnän 

infrastruktuuria ja teknistä tukea, esimerkiksi transsukupuolisten muslimien tukiverkosto, joka 

tarjoaa resursseja ja hyväksyvää tukea transsukupuolisille ja sukupuolesta poikkeaville. 

Tarjolla on ollut myös sähköpostitukiryhmä, TransMuslims, muslimeille, jotka ovat 

transsukupuolisia ja niille, jotka kokevat sukupuolensa varianttina. Ryhmään kuului 500 

henkilöä ja se on ollut olemassa vuosikymmenen ja jakanut informaatiota transsukupuolisille 

muslimeille, jotka ovat eläneet eristyksessä.360 Transsukupuolisten muslimien tukiverkko 

auttaa muslimeita ottamaan yhteyttä toisiinsa facebookissa,361 mikä on vähentänyt 

eristäytymistä ja lisännyt verkostoitumista LGBTQ-muslimien keskuudessa. Silti tarve 

kohdennettua tiedotusta ja koulutusta transsukupuolisia muslimeja kohtaan edelleen säilyy.362 

Järjestöt takaavat informaatiota LGBTQ-yksilöille heidän biologiastaan ja turvallisesta 

seksuaalisesta kanssakäymisestä, joiden opettaminen on saatettu laiminlyödä kouluissa 

kokonaan tai siinä ei ole huomioitu LGBTQ-nuoria. Järjestöt pyrkivät myös kouluttamaan 

muuta yhteiskuntaa oikaisemalla vääristyneitä kuvia queer-yksilöistä. Tämä tapahtuu 

näkyvyydellä pride-kulkueissa sekä mediarepresentaation että julkisen puheen avulla.363 

Yhdysvalloissa transsukupuolisten muslimien tukiryhmien ylläpitäminen ei ole 

osoittautunut helpoksi. MASGD-järjestön julkistamistilaisuudessa kiitetään Al-Fathi -

järjestön aikaansaamaa työtä LGBTQ-muslimien parissa Yhdysvalloissa ja sen ulkopuolella. 

Järjestö hoivasi LGBTQ-muslimeja, avusti turvapaikkojen tarpeessa olevia ja tarjosi paljon 

tietoa LGBTQ-muslimien elämästä ja vaikeuksista.364 Julkistustilaisuudessa luvattiin, että 

MASGD sitoutuu jatkamaan Al-Fathin saavutuksia sekä pyrkii elvyttämään LGBTQ-

muslimiliikettä.365 

Kutsumme sinut jakamaan innokkuuttasi MASGD:ia ja sen alkanutta työtä kohtaan. Haluamme myös 

antaa tunnustusta Al-Fathin lakkauttamiseen liittyviin vaikeisiin tunteisiin. Muutaman viimeisen vuoden 

aikana LGBT-muslimiliikkeen johtajille on ollut kivuliasta seurata Al-Fathin romahtamista. On ollut 

aikoja, kun olemme tunteneet olomme toivottomiksi, kun emme ole pystyneet vastaamaan yhteisön 

tarpeisiin. Haluamme huomioida turhautumisen ja vihan, jota monet ovat kokeneet Al-Fathin 
epäonnistumista kohtaan sekä surullisuutta, mikä on seurannut järjestön lakkauttamisuutisista.366 

 
360 Trans and Muslim Project. Trans and Muslim: Finding Each Other.  
361 Facebookissa yli 170 sivua tykkäyksiä ja yli 70 jäsentä per ryhmä. 
362 Trans and Muslim Project 13.1.2020. 
363 Freedman & D’Emilio 2005, 169–170; Wright 2005, 292.  
364 Formation of New Queer/Trans Muslim Caucus. 
365 Formation of New Queer/Trans Muslim Caucus.  
366 Formation of New Queer/Trans Muslim Caucus.  
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Transsukupuoliset muslimit joutuvat länsimaissa kestämään yhteisön puuttumista enemmän 

kuin muut LGBTQ-yksilöt, jotka eivät ole uskonnolliselta taustaltaan muslimeita. 

Transfaithin ja MASGQ:n kaltaiset järjestöt tarjoavat uusia tiloja LGBTQ-yhteisön jäsenille 

käydä keskustelua sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta suhteessa laajaan 

kulttuuri- ja uskontoperimään maailmalla. Tämä mahdollistaa transsukupuolisten muslimien 

ymmärtämisen intersektionaalisina eikä vain vähemmistönä vähemmistöjen joukossa.367 

Transsukupuoliset muslimit ovat joutuneet LGBTQ-yhteisöstä kohtaamaan eniten 

ulkopuolisuutta varsinkin 9/11 -tapahtuman jälkeen. LGBTQ-muslimeita tukevat järjestöt 

haastavat yhteiskunnan oletuksia muslimeista ja LGBTQ-identiteetistä sekä niihin 

vaikuttavista poliittisista ja kulttuurillisista näkemyksistä. He pyrkivät luomaan omaa 

identiteettiä ja tilaa tavalla, joka mahdollistaa heidän identifioitumisensa samanaikaisesti 

muslimiksi sekä LGBTQ-yksilöksi.368 

Transfaith -sivuilla Mud Howard kritisoi sateenkaariyhteisöä kaksinaismoralismista. 

LGBTQ-yhteisöä, joka on tunnettu tasa-arvoisuuden ja hyväksynnän sanoman levittämisestä 

samalla sulkee ulkopuolelleen ne, jotka poikkeavat yhteisön valkoisen ateistin normeista. 

Varsinkin queer-nuoret, jotka ovat kasvaneet uskonnollisissa perheissä, kokevat uskonnot 

usein identiteettinsä vastaisina. 

Uskonto on usein arka aihe queer- ja transyhteisöissä. Se on aihe, joka tuo esille koetun trauman, kivun ja 

ulkopuolisuuden tunteen.369   

Inkluusio ei ole aina seuraus kulttuurin muutoksesta. Heteronormatiivisuus osoittaa, että 

homojen ja lesbojen institutionaalinen valta on kasvanut mutta samanaikaisesti 

heteroseksuaaliset normit eivät ole lakanneet vallitsemasta. Samaan tapaan vaaleaihoisuudesta 

on syntynyt normatiivista. Valkoihoisuus näyttäytyy luonnollisena ja oikeana. 

Sateenkaariyhteisössä, jonka väitetään olevan tasa-arvoinen ja solidaarinen kaikkia etnisiä 

ryhmiä kohtaan, on havaittavissa epätasa-arvoisuutta.370 

LGBTQ-organisaatioissa valkoihoisuus varmistaa sen, että etnisillä ryhmillä on 

mahdollisuus muodolliseen valtaan. Esimerkiksi kehitelty työllistämissäännös palkitsee 

työnantajia, jotka tekevät organisaatioistaan vähemmän valkoisia. Näin työnhauissa ja 

muutenkin medianäkyvyydessä syntyy kiintiöpaikkoja etnisille ryhmille samalla tavalla kuin 

niitä järjestetään esimerkiksi naisvaltaisella-alalla miehille.371 

 
367 Rahman & Valliani 2016, 75, 84 
368 Rahman & Valliani 2016, 84. 
369 Dear White Trans People who are Anti-Religion.  
370 Ward 2008, 563–564. 
371 Ward 2008, 564; Githens & Argon 2009, 127–128.  
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Aktivisti Howardin artikkelissa kuvataan nykymaailmaa sellaisena, jossa uskonnot 

koetaan vanhanaikaisina ilmiöinä. Artikkelissa myönnetään, että uskonnot saavat oikeutettua 

kritiikkiä historiansa takia, mutta usein ihmiset unohtavat huomioida uskonnon 

mahdollisuuden auttaa yksilöä. Nuoret yhteisön jäsenet uskovat mieluummin korkeaan 

voimaan kuin Jumalaan, identifioituvat henkisinä ja yhdistävät kiihkoilun uskontoihin. 

Uskonto saatetaan myös nähdä pahuuden alkuperänä. Uskonto on kuin vallan väline, jolla 

alistetaan ja marginalisoidaan ihmisjoukkoja.  

Monet uskonnolliset johtajat ovat pitäneet transsukupuolisia vastenmielisinä ja hylättyinä. Useilla 

uskonnollisesti kasvatetuilla queer-ihmisillä ja transsukupuolisilla on erityisen kireä tai olematon suhde 

perheensä kanssa.372 

Uskonto saatetaan kokea vanhanaikaisena ideologiana, joka heijastaa omien vanhempien 

nuoruuden kokemuksia. Transsukupuoliset yhdistävät omaan jumalasuhteeseensa 

perhetilanteeseensa tai yhteiskunnan aiheuttamaan kipuun. Näin omaan uskonnollisuuteen 

liitetyt negatiiviset tunteet projisoidaan yleiseen uskonnollisuuteen ja näin kaikki 

institutionalisoitunut uskonto nähdään pahana. Uskonto nähdään kiihkoiluna, vallan välineenä 

ja alistajana.373  

Transfaithin sivuilla transmuslimiaktivistit kertovat, että uskonnonvastaisuus kumpuaa 

uskonnollisista perinteistä, kuten katolisesta syyllisyydestä, evankelisen kirkon 

helvettikäsityksestä tai syvälle juurtuneista heteronormatiivisista perhearvoista. Queer-ihmiset 

ovat joutuneet kuulemaan päätymisestä helvettiin ja vaatimuksia, joissa heidän käsketään 

korjaamaan seksuaalisuutensa sekä näkemyksiä, joissa heidän uskotaan olevan Jumalan 

silmissä sairaita. Uskonnollisissa piireissä vallitsee usein uskomus siitä, että 

transsukupuolisuus johtuu demonin riivauksesta. Transsukupuolisuuden ja uskonnon suhde ei 

siis ole ongelmaton.374  

Kristittyjen transsukupuolisten vanhemmat saattavat kohdata lapsensa sukupuoli-

identiteetin vetoamalla paholaisen johdatteluun. Tällainen kieltäminen ja negaatioiden 

lataaminen ovat perheen sisäisten valtasuhteiden käyttöä. Kristillisissä piireissä viitataan usein 

Mooseksen kirjaan (22:5), jossa sanotaan, että nainen ei voi käyttää miehen vaatteita eikä 

mies naisen, ja ne, jotka näin tekevät ovat inhottavia Jumalan silmien alla. Kirkko koetaan 

tällöin vihamieliseksi ja jumalasuhde hankaloituu. Tämä johtaa transsukupuolisen kristityn 

transsukupuolisen muslimin tavoin eristäytymiseen ja masennukseen. Länsimaissa 

transsukupuolisuus on leimattu historian saatossa sairaudeksi. Se on esimerkiksi diagnosoitu 

 
372 Dear White Trans People who are Anti-Religion.  
373 Jeong 2008, 52, 57, 78. 
374 Dear White Trans People who are Anti-Religion.  
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sukupuolen dysmorfiaksi, joka on ollut terminä käytössä vuoteen 2013 asti DSM-5 -

luokituksessa. Termi poistettiin, koska luokittelu oli stigmatisoiva.375 

On myös huomattava, että vanhemmat saattavat tarvita aikaa lapsensa sosiaalisen 

sukupuolen hyväksymiseen, koska ovat kasvaneet lapsen biologisen sukupuolen kanssa 

noudattaen yhteiskunnallisia normeja. Tyypillisesti vanhemmat haluavat lastensa parasta ja 

uuden sukupuoli-identiteetin kohtaaminen ja sen tuomien hyötyjen ymmärtäminen saattaa 

viedä vanhemmilta jonkin aikaa. 

Kugle sanoo tutkimuksessaan, että muslimit kehuvat islamia uskonnoksi, joka on 

sopusoinnussa ihmisluonnon tarpeiden kanssa. Uskontoa, kuten islamia, käytetään kuitenkin 

suojana, jotta ei tarvitse katsoa ihmisyyttä kompleksisena kokonaisuutena. Islamissa 

yhdenmukaisuus on eettinen tavoite. Kuitenkin Koraanin ja muun perinteen asettamat kapeat 

normit jättävät LGBTQ-muslimit tavoitteen ulkopuolelle. Uskonnot voivat tarjota vain 

utopiaa ja sitä kautta tuottaa pettymyksiä LGBTQ-yksilöille. Kugle uskoo, että 

transmuslimiaktivistit voivat tarjota islamille parempaa tulevaisuutta, koska he käsittelevät 

maailmaa rakkaudellisemmin.376 

 
375 Chitando & van Klinken 2016; Levy & Lo 2013; American Psychiatric Association, DSM-5 Fact Sheets, 

Updated Disorders: Gender Dysphoria. 
376 Kugle 2010. 290–296. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 

7.1 Mitä Transfaith -järjestön sivut kertoivat transsukupuolisista 
muslimeista? 

Transsukupuoliset muslimit ovat vähemmistön vähemmistö länsimaalaisessa yhteiskunnassa. 

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat olleet Transfaith -järjestön 

transmuslimiaktivistien kirjoitukset. Tutkimuskysymykseni olivat, millainen kuva Transfaith -

järjestön sivuilta muodostuu transsukupuolisuudesta transsukupuolisten aktivistien kerronnan 

perusteella ja millaiset raamit länsimaalainen kulttuuri ja muslimi- ja sateenkaariyhteisö 

asettavat transsukupuolisille muslimeille Transfaith -järjestön aktivistien kirjoitusten 

perusteella. 

 Aivan aluksi transukupuolisten muslimiaktivistien kerronnasta pystyi havaitsemaan 

sukupuolisuuskeskustelun haastavuuden. Transsukupuolisuus ei ole sukupuoli. Monet 

transsukupuoliset eivät halua tulla määritellyiksi termin trans kautta. Tärkeää olisi identifioida 

yksilöt heidän kokemansa todellisen identiteetin mukaisesti. Esimerkiksi transnainen haluaa 

muiden näkevän ja kutsuvan häntä naiseksi. Osa transsukupuolisista muslimeista kokee, että 

transsukupuolisuuden näkeminen erillisenä sukupuoli-identiteettinä minimoi heidän 

kokemaansa sukupuoli-identiteettiään. Aktivisti Power esimerkiksi sanoi, että se tuntuu kuin 

hänen mieheytensä kiellettäisiin.  

 Kuitenkin osaa transsukupuolisista luokittelu niin sanottuun kolmanteen 

sukupuolikategoriaan ei haittaa. Tällöin identiteetti saattaa kuitenkin muistuttaa enemmän 

muunsukupuolisuutta, androgyynisyyttä tai joustavaa sukupuolisuutta (gender fluidity). 

Butlerin käsitys sukupuolisuudesta toimii osittain transsukupuolisuuden ymmärtämisessä. 

Transsukupuolisuus voidaan yrittää nähdä Butlerin teorian kautta esimerkiksi siten, että se on 

osa sukupuolisuuden spektriä, joka ei ole kaksijakoinen ja biologisen sukupuolen määräämä. 

Butlerista sukupuoli ei siis ole stabiili. Kuitenkin tämä Butlerin näkemys on ristiriidassa osan 

transsukupuolisten muslimien sisäisen minuuden kanssa.  

Transsukupuolisuuden määrittely saattaa loppujen lopuksi olla vain kielellistä 

keskustelua. Puuttuuko ihmisiltä tarvittavia käsitteitä ymmärtää sukupuolen moninaisuutta ja 

sen eri ilmenemismuotoja ja onko keskustelun luonne näin siis semanttinen? Tässä 

tutkielmassa on kuitenkin pyritty pääsemään syvemmälle kuin pelkkään kielelliseen 

keskusteluun transsukupuolisuudesta. Transsukupuolisuutta voidaan katsoa kulttuurin ja sen 

normien kautta esimerkiksi siten, miten transsukupuolisuus ilmenee ja näkyy yhteiskunnassa.  
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Aineistosta transsukupuolisien elämästä syntyy selviytyjän diskurssi. 

Transsukupuolisen muslimin identiteetin rakentaminen ja itsensä hyväksyminen lähtevät 

liikkeelle jo valmiiksi haastavasta tilanteesta: oletuksesta, ettei transsukupuolisia muslimeja 

ole olemassa. Transsukupuolisuutta pidetään mahdottomana islamin uskon rinnalla. 

Selviytyjän narratiivi rakentuu lähtökohdan lisäksi ulkopuolisuudesta, itseinhosta ja lopulta 

itsensä hyväksymisestä.  

Transfaith -järjestön sivuilla aktivistit kertoivat, kuinka transsukupuoliset muslimit 

jäävät usein yksin ilman tukiverkkoa. Tyypillistä on, että oma perhe ja uskonyhteisö kieltävät 

ja torjuvat transsukupuolisen. Tämä näkyy konkreettisesti siinä, että transsukupuoliset 

muslimit saattavat eristäytyä. Näin he voivat kokea tarpeelliseksi itsensä piilottamisen 

suojatakseen itseään ja muita. Omaan identiteettiin liitetään myös muunlaisia negatiivisia 

adjektiiveja kuten paha, sairas ja inhottava. Yksinäisyys ja itsensä normittaminen pahaksi 

näkyvät konkreettisesti itsemurhatilastoissa.  

Kaikista hankalista lähtökohdista ja vaikeuksista huolimatta, joita transsukupuolinen 

muslimi joutuu kohtaamaan identiteetin rakentamismatkallaan, Transfaith antaa toiveikkaan 

kuvan transmuslimin tulevaisuudelle. Sateenkaariyhteisön tai minkä tahansa muun 

hyväksyvän ystäväpiirin kautta transsukupuolinen muslimi saa tukea ja näin hän voi aloittaa 

matkan itsensä hyväksymiseen ja rikkoutuneen itsetunnon korjaamiseen. Järjestön sivustolla 

halutaan tarjota tukea transsukupuolisille heidän uskonasioissaan ja todentaa, ettei 

transsukupuolisuus ja islam ole mahdoton yhtälö.  

Transmuslimiaktivistit kokevat Transfaith -sivujen perusteella länsimaalaisen 

yhteiskunnan, muslimi- ja sateenkaariyhteisön rajoittavan ja rajaavan sitä, millainen heidän 

identiteettinsä ja todellisuutensa ovat. Länsimaalaisen kulttuurin koetaan rajoittavan yksilöä 

lainsäädännön kautta. Aseenkantoa, wc-tiloja ja sukupuolen korjausta koskevat lait rajoittavat 

transsukupuolisten muslimiyksilöiden arkea ja elämää. Lisäksi yhteiskunnallinen trans- ja 

islamofobia nähdään esteenä tasa-arvoisuuden saavuttamiselle. Fobiat ovat syinä 

dominanssille ja alistamiselle. Transsukupuolisuus haastaa perinteisiä käsityksiä naiseudesta 

ja mieheydestä. Sen kautta korostuu myös epätasa-arvoisuus kahden sukupuolen välillä. 

Nainen miehen asemassa koetaan uhkaavana ja sen nähdään horjuttavan patriarkaalista 

asetelmaa. 

 Muslimiyhteisössä yhteisön säännöt, perinteet ja yhteisön hyväksyntä vaikuttavat 

yksilön uskonnollisuuteen ja oman sukupuolisuuden ilmaisuun. Transsukupuolisten 

muslimien kerronnasta nousee esille toive, että he tulevat hyväksytyksi omassa yhteisössään. 

Muslimi-identiteettiin liitetään muutakin kuin oma usko. Siihen yhdistyy myös kulttuuri, joka 
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opitaan perheeltä. Monesti selviytymisnarratiivinsa takia transmuslimit joutuvat hakemaan 

rinnakkaisia vaihtoehtoja uskonnon harjoittamiselle varsinkin, jos islamiin yhdistetään 

traumaattisia kokemuksia. Islamista halutaan myös tuoda esille puolia, joiden kautta LGBTQ-

muslimiyhteisön asema parantuisi ja tabun leima poistuisi. 

Transfaith -järjestön sivuilla transmuslimiaktivistit kokevat sateenkaariyhteisön 

ristiriitaisena. Yhteisöstä nähdään olevan paljon hyötyä kuten se, että järjestöt voivat tarjota 

resursseja apua tarvitseville ja yhteisön kautta yksinäisten on mahdollista löytää 

rinnakkaisryhmiä. Tämä mahdollistaa samaistumiskokemuksen ja edistää mielenterveyttä. 

Yhteisön toivotaan olevan tasa-arvoinen, jollaiseksi se pyrkii näyttäytymään ulospäin, mutta 

samalla yhteisössä koetaan olevan rakenteellisia ongelmia, jotka heijastuvat yhteiskunnasta. 

Sateenkaariyhteisössä ääneen pääsevät helposti valkoiset miehet ja tästä poikkeavat saattavat 

saada näennäistä valtaa kiintiöpaikkojen avulla. Usein näkyvyyden jakamisella 

vähemmistöille ajetaan yhteisön etuja kuten positiivista ja suvaitsevaista medianäkyvyyttä. 

Todellisuudessa pintakuvan alla saattaa vallita rasismi ja islamofobia. 

7.2 Johtopäätöksiä ja jatkotutkimusaiheita  

Tämä tutkielma on ajankohtainen ja nivoutuu osaksi nykyistä yhteiskunnallista keskustelua, 

jossa yhtä useampi väestöryhmä alkaa saada ääntänsä kuuluville. Tutkielma osallistuu tähän 

yhteiskunnalliseen sekä uskontotieteelliseen keskusteluun nostaen esille transsukupuolisten 

muslimien äänen näyttämällä yhteiskunnallisia epäkohtia kuten suvaitsemattomuuden ja 

vähemmistöjen vaientamisen.   

Yhteiskunnan asettamilla normeilla on vaikutus sukupuolen ilmenemiseen. On 

kuitenkin lähes mahdotonta tehdä laajaa kattavaa kuvausta siitä, miten transsukupuoliset 

käyttäytyvät ilman yleistämisen ja stereotypioiden vaaraa. Butlerin teoria ja näkemys 

sukupuolisuudesta eivät auta ymmärtämään aineistoa kaikin tavoin, vaan se jää paikoitellen 

liian teoreettiseksi ja filosofiseksi ollakseen sovellutettavissa konkreettisiin ongelmiin. Se 

auttaa kuitenkin korostamaan, ettei länsimaalainen käsitys sukupuolisuudesta ole universaali 

totuus. Sukupuoli ei siis aina ole stabiili.  

Transsukupuolisuutta on tutkittu useilla tieteenaloilla, mutta transsukupuoliset muslimit 

ovat suurelta osalta jääneet tutkimuksen ulkopuolelle. Aineistona Transfaith -sivusto antaa 

melko monipuolisen katsauksen transsukupuolisiin muslimeihin, mutta sen pohjalta ei voi 

tehdä suuria yleistyksiä, koska otanta kohderyhmästä on pieni. Aktivistit voivat käyttää 

järjestöä hankkiakseen lisää näkyvyyttä transsukupuolisille muslimeille ja ajaakseen ryhmän 

etuja. Kuitenkin tulee huomioida, että aineiston julkisuus saattaa estää kirjoittajia 
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ilmaisemasta aivan kaikkea ryhmän sensitiivisen yhteiskunnallisen aseman takia. Transfaith -

sivuston kirjoittajilla ja haastatelluilla ei ole anonymiteettiä ja avoimesti puhuminen vaatii 

paljon rohkeutta. Transfaith -sivusto ajaa järjestön omaa ideologiaa ja pyrkii näyttämään 

oman toimintansa positiivisessa valossa. Samalla järjestön kristillinen ja 

alkuperäisuskonnollinen painotus on näkyvissä myös muslimeja koskevassa aineistossa.  

Kriittinen diskurssianalyysi auttoi Transfaith -järjestön sivujen tarkastelussa. Metodina 

se sopii erittäin hyvin yhteiskunnallisten valtarakenteiden tarkasteluun ja antaa tutkijalle 

paljon tilaa tehdä tutkimusta vapaasti ja luovasti. Tämä tutkielma lähti liikkeelle kriittiselle 

diskurssianalyysille tyypillisestä oletuksesta, että transsukupuolisten muslimien identiteetin 

rakentuminen ei ole ongelmatonta eivätkä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset rakenteet helpota 

ryhmän olemassaoloa. Metodi mahdollisti transsukupuolisten muslimien elämään liittyneiden 

ongelmakohtien esilletuomisen. Se auttoi tarkastelemaan transsukupuolisuuden sosiaalista 

rakentumista. Tutkielmassa on haastettu yhteiskunnallisia valta-asetelmia ja haluttu paljastaa 

epätasa-arvoisuutta, jota transsukupuoliset muslimit kohtaavat päivittäin esimerkiksi 

tietämättömyyden ja vihan kautta. 

Transsukupuoliset muslimit ovat arvokas tutkimuksen kohde ja ryhmästä olisi erityisen 

kiinnostavaa saada jatkotutkimusta. Olisi kiinnostavaa tehdä haastattelututkimusta 

transsukupuolisista muslimeista. Silloin ääneen pääsisivät muutkin yksilöt kuin aktivistit ja 

anonymiteetti voisi tarjota haastateltaville uudenlaista suojaa kertoa ajatuksistaan. Varsinkin 

suomalaisen uskontotieteen kentällä olisi mielenkiintoista tehdä tutkimusta transsukupuolisten 

muslimien asemasta Suomessa esimerkiksi saada tarkempaa tietoa translain vaikutuksista 

sekä hyödyntää etnografisen tutkimuksen menetelmiä. Jatkotutkimuksessa olisi hyvä sitoa 

transsukupuolisia muslimeja vielä laajempaan uskontotieteen kenttään.  

Jatkotutkimus, jolla saavutettaisiin muitakin kuin aktivisteja ja jossa pystyttäisiin 

mahdollistamaan tutkijalle resursseja laajaan otantaan ja haastatteluihin, voisi olla 

merkityksellinen. Samoin erilaisen näkökulman transsukupuolisten muslimien elämään 

mahdollistaisivat ryhmähaastattelut perheille, joiden lapset ovat transsukupuolisia muslimeja 

ja tätä kautta selvittää, miten identiteetti on vaikuttanut perheen arkeen ja dynamiikkaan. Näin 

voisi inhimillistää ryhmän kokemuksia ja poistaa mustavalkoista ajattelua transsukupuolisten 

muslimien elämästä ja perhesuhteista.  

Transsukupuoliset muslimit ovat Transfaith -järjestön perusteella vähemmistöryhmä, 

joka kaipaa hyväksyntää. He haluavat tulla kohdatuiksi omina itsenään, vaikka heidän 

identiteettinsä riitelisikin yhteiskunnan normien kanssa. Transsukupuoliset muslimit haluavat 

tulla määritellyiksi oikein kokemansa sukupuolen mukaisesti sekä pukeutua ja käyttäytyä 
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kuten haluavat. Ryhmä ei halua joutua pelkäämään vihapuhetta tai oman turvallisuutensa 

puolesta. Kyse on pohjimmiltaan yksilön kokemuksesta ja todellisesta tuntemuksesta.  
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