Ohjelma
Torstai 20.10.2016
Paikka: Turun yliopisto, Sirkkalan kampus, Janus-sali (1. kerros, saavutettavissa pyörätuolilla).
Osoite: Kaivokatu 12, Turku.
9.00–9.30

Seminaarin avaus




9.30–10.30

Suomen Queer-tutkimuksen Seuran tervehdys: Sari Miettinen, SQS:n
puheenjohtaja
Bioeetikon tervehdys: erikoistutkija Helena Siipi (TY:n filosofia, Center for the
Study of Bioethics Finland)
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajien Tiia Sudenkaarneen ja Varpu
Alasuutarin tervehdys

Keynote 1: Leena-Maija Rossi, Jyväskylän yliopisto
Mitä queer paransi? Mikä queer? Ylpeyden, uushäpeän ja normatiivisen
tunnistamisen jälkeen
Puheenjohtaja: Sari Miettinen
Tauko 15 min

10.45–11.45 Keynote 2: Lance Wahlert, University of Pennsylvania
Queer Bioethics: On the Historical Legacy and Contemporary Stakes of Health
Care for LGBT Communities
Puheenjohtaja: Tiia Sudenkaarne
11.45–13.00 Lounas (omakustantainen)

13.00–14.30 Työryhmä 1: Sukupuoli, uhka, mahdollisuus
Puheenjohtaja: Sade Kondelin




Sari Irni: Hormonihoitojen riskit trans/feministisestä näkökulmasta:
lääketieteellisen yksilökeskeisen riskikäsityksen vaihtoehtoja kartoittamassa
Jukka Lehtonen: Intersukupuolisuus koulutusta ja työelämää koskevissa
tutkimuksissa
Sami Suhonen: Sukupuolenkorjausjärjestelmä hyvinvoinnin edellytyksenä ja
esteenä

14.30–14.45 Kahvitauko
14.45–16.15 Työryhmä 2: Kulttuuri, pervo, parantuminen
Puheenjohtaja: Mikko Carlson




Helinä Ääri: Pervo pako. Kaunokirjallisuuden karkaavat kanat
Jarkko Oraharju: Hänen elämänsä parhaat vuodet. Sukupuolimuistojen
parantuminen Raija Siekkisen novellissa.
Touko Vaahtera: Alastomuuden helppouden kulttuurinen politiikka

16.20–17.30 Työryhmä 3: Taide, pervo, parantaminen
Puheenjohtaja: Tom Linkinen



Lotta Kähkönen: Taiteentekemisen prosessi ja olemisen kokemus Chelsea
Thompton teossarjassa “Embodying”
Milla Pystynen ja työryhmä: Reittiavauksia taiteella – Voimaantumishetkiä
queer-kalenterin tekoprosessissa

18.00–19.30 Työpaja 1: Rumpupiiri
Paikka: Mimesis (”Keltainen talo”), Sirkkalan kampus
Tämä työpaja on aloittelijoille soveltuva lyhyt esittely shamanistisesta matkaamisesta.
Matkaamisen perusmetodi on rumpumeditaatio, jonka avulla voit saada ohjausta, tietoa, voimaa
ja parannusta elämääsi. Monet ovat kokeneet rumpupiiriin osallistumisen myös terapeuttisena
itsetutkiskelun välineenä tai paikkana, jossa voi hetkeksi rentoutua. Tulet kokemaan
rummutuksen saattelemana matkan maailmaan, jossa kohtaat omat voimaeläimesi tai
henkioppaasi.
Työpajan aluksi Turun rumpupiirin vetäjä ja kokenut rummuttaja Saila Anttila kertoo
shamanistisesta maailmankuvasta ja sen eritasoista (Alinen, Keskinen, Ylinen), jonka jälkeen
avaamme piirin ja kutsumme eri tasojen henget paikalle. Shamaanimatka tapahtuu useimmiten
makuullaan tai istuma-asennossa, silmät suljettuina, mikä vain tuntuu sinusta itsestäsi

luontevimmalta ja mukavimmalta. Istuinalusta, joogamatto tms on suositeltava. Rummutus
kestää n. puoli tuntia, jonka jälkeen jaamme kokemuksemme piirin kesken.
Mukaan mahtuu 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 13.10. mennessä: tiijun(at)utu.fi

20.30–

Konferenssi-ilallinen

Paikka: Delhi Darbar (Hämeenkatu 8) http://www.delhidarbar.fi/
Omakustanteinen, kasvis- ja vegaanivaihtoehto saatavilla.
Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot 13.10. mennessä: vaalal(at)utu.fi. Mukaan mahtuu 30
henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Perjantai 21.10.2016
Paikka: Turun yliopisto, Janus-sali, Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12, Turku
9.00–10.00 Työpaja 2: Virtuaalinen queer-kävely ja tuokiokirjoittamisen työpaja
Työpajassa tarkastellaan Turkua queer-näkökulmasta ja kirjoitetaan ylös
tuokiokuvia omista queer-muistoista, paikoista ja tiloista. Työpajan järjestävät Tom
Linkinen, Lotta Kähkönen ja Sari Miettinen. Työpaja järjestetään Janus-salissa.
Ei ennakkoilmoittautumista.
10.15–11.15

Keynote 3: Salla Sariola, Turun yliopisto, University of Oxford
Negotiating health and sexuality: LGBTIQ activists and HIV vaccine research in
Kenya
Puheenjohtaja: Roosa Toriseva
Tauko 15 min

11.30–12.30 Keynote 4: Julian Honkasalo, Helsingin yliopisto
Treatment or torture? A counter history of medical and therapeutic treatment for
gender nonconforming youth
Puheenjohtaja: Lotta Kähkönen
12.30–13.30 Lounas (omakustainen)

13.30–15.30 Työryhmä 4: Queer Healing Bodies, Minds and Places
Puheenjohtaja: Lance Wahlert





Tiia Sudenkaarne: Trans, Gender, Experience: Grounds for a Comperative Queer
Bioethical Analysis
Polaris Koi: ADHD and Agency: Questioning the Neuroscientific Paradigm of
Self-Control
Tuula Juvonen: Lesbians, the incurable serial monogamists
Johanna Pohtinen: Kink community as a place for healing

15.30–15.45 Kahvitauko
15.45–17.00 Loppupaneeli: Queer Healing Utopias: How Things Should Be?
Paneelin vetäjä: Kaisa Ilmonen. Panelistit (tbc): Lance Wahlert, Julian Honkasalo,
Salla Sariola, Jan Wickman, Tom Linkinen
17.00 -17.10 Sari Miettinen: Loppusanat
18.00–20.00 Työpaja 3: Talviuinti ja sauna
Sauna on suomalaisessa kulttuurissa keskeinen parantumisen ja parantumisen paikka. Siellä on
synnytty ja kuoltu, naitu ja tapettu, puhdistuttu ja pyhittäydytty. Merellinen Turku tarjoaa
loistavat mahdollisuudet yhdistää saunominen toiseen parantavaan rituaaliin, talviuimiseen.
Lokakuussa ei todennäköisesti ole vielä avantoa, mutta jumalaisen viileää vesi jo on. Kuuman
saunan ja kylmän veden vuorottelu käynnistää kehossa mielihyvämyllyn, jonka vaikutukset
tuntuvat sekä mielessä että sielussa pitkän.
Olemme vuokranneet käyttöömme oman saunan, joka on puulämmitteinen. Talviuinnin
tarkoitus ei ole peseytyminen vaan henkinen virvoittautuminen, siispä kunnon talviuintitiloissa ei
ole juoksevaa vettä. Ei täälläkään. Ulkohuussi löytyy. Vanhan hyvän tavan mukaan ja taivaallisen
kokemuksen takaamiseksi talviuintisessio aloitetaan ja päätetään mereen. On kuitenkin tärkeää
kuunnella itseään: jos meri ei kerta kaikkiaan kutsu, saa pitäytyä löylyn lämmössä.
Saunassa ollaan uima-asussa, eikä sen tiloja ei ole sukupuolitettu. Pukuhuoneet on kuitenkin
jaettu miesten ja naisten puoleen. Tiloissa ei ole muita kuin me eli voimme osallistujien kesken
yhdessä sopia, miten pukuhuoneiden suhteen halutaan toimia. Paikalla tulee olemaan myös
saunaa ylläpitävän yhdistyksen edustaja, mutta olen häneen etukäteen yhteydessä
pukuhuoneisiin liittyvistä erityisjärjestelyistä, kun niistä on ensin yhdessä päätetty.
Lähtö klo 17.35 yhdessä Kauppatorilta Ruissaloon linja-autolla numero 8 (pysäkki T39). Paluu klo
20 lähtevällä linja-autolla, joka on torilla noin 20.30. Saunan mahtuu peräti 80 henkilöä, joten
myös kimppakyytien järjestäminen on suotavaa. Jos aiot tulla omalla autolla, ole ystävällinen ja
mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Kerro myös ratkaisuehdotuksesi pukuhuoneiden
käytöstä.

Paikka:
Ruissalo,
Saarronniemen
http://www.saaronniemensaukot.fi/.

Saukkojen

talviuintikeskus.

Lisätietoa

Mukaan tarvitset: Uima-asun, juotavaa, pyyhkeen. Alkoholin nauttiminen ─ valitettavasti myös
sen yhden saunaoluen ─ on saunaa ylläpitävän yhdistyksen säännöissä kielletty.
HUOM: Kukin vastaa itse bussilipustaan (kertamaksu 3 euroa, vaihtoaika 2 h).
Vaikka kylmä-kuuma-hoito lievittää tutkitusti montaa terveysvaivaa, kannattaa asia
ehdottomasti varmistaa omalta hoitokontaktilta.
Ilmoittautumiset 13.10. mennessä: tiijun(at)utu.fi. Mainitse kimppakyytimahdollisuudesta ja/tai
esitä mielestäsi paras ratkaisu sukupuolitettujen pukuhuoneiden käytöstä.
21.00–>

Loppubileet & Danceoke

Paikka: Turun Kirjakahvila, Brinkkalan piha, Vanha Suurtori 3. http://www.kirjakahvila.org/
Esteettömyystiedot: http://www.turkukaikille.info/php/kartoitus2.php?id=2603-020
Seminaarin ilmaiset ja kaikille avoimet loppubileet järjestetään Kirjakahvilassa, jossa on luvassa
suosittua danceokea eli tanssikaraokea. Voimaannuttavuudestaan ja yhteisöllisyydestään
kiitetyssä danceokessa tanssilattia valloitetaan isolla porukalla ja tanssiliikkeissä otetaan mallia
danceoke-dj:n valikoimista musiikkivideoista, joita seurataan tanssilattian eteen viritetyltä
valkokankaalta. Tarkoituksena on ennen kaikkea vapautuminen ja hauskanpito. Danceoke onkin
innostanut myös tanssikammoisia tanssilattialle!

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Lisätietoa:
Järjestelytoimikunnan puheenjohtajat
Tiia Sudenkaarne, tiijun(at)utu.fi
Varpu Alasuutari, vaalal(at)utu.fi
www.sqshome.wordpress.com
Järjestäjät:
SQS – Suomen queer-tutkimuksen seura
TY Sukupuolentutkimus
TY Sosiologia
Out of the Ordinary: Challenging Commonplace Concepts
in Anglophone Literatures (TY Englannin kieli)
TY Filosofia
Center for the Study of Bioethics Finland

