
16 1717

Ronja Niemelä, 15 v. 

“Mä olen Ronja, asun Raahessa 
ja mulla ei oo harrastuksia mut-
ta oon muunsukupuolinen”, sanoi 
vuoden 2018 syksyllä Pyhäjoen lukion 
aloittanut Ronja Niemelä esitellessään 
itsensä koulun edessä. Ei kahdeksas-
luokkalainen minä olisi ikinä uskonut 
tekevänsä ikinä noin. En olisi edes 
vielä vuosi sitten tehnyt niin. Mikä 
sitten sai minut sanomaan sen ääneen 
julkisesti? Mikä tai kuka antoi minulle 
niin paljon itsevarmuutta? Vastaus on 
hyvin simppeli. Körtit. Tämä yhtei-
sö otti minut vastaan juuri sellaisena 
kuin olen, rakkaudella, jonka kaltaista 
en ole aiemmin kohdannut. Pari viik-
koa körttinuorten keskuudessa riitti. 
Yhdet vähäuniset herikset olivat tar-
peeksi. Sitten olin valmis. 
 Herättäjäjuhlilla olen kulkenut 
vauvasta asti joka ikinen vuosi tähän 
päivään saakka. Ensimmäisen kerran 
kuulin Aholansaaresta vuoden 2016 
juhlilla ja hetkeäkään miettimättä pää-
tin käydä rippileirini siellä. Olin innos-
tunut oppimaan lisää körttiläisyydes-
tä, halusin tietää sopiiko körttiläinen 
ajatus- ja arvomaailma minulle. Tämä 

pelotti minua tosin hiukan. “Entä jos 
körttiläisyys vastaakin kaikkia kauhu-
kuviani kristinuskosta? Mitä teen, jos 
en halua olla enää missään tekemisissä 
körttiläisyyden kanssa? Entä jos minua 
ei hyväksytä?” Kaikki nämä kysymyk-
set pyörivät päässäni matkallani kohti 
lauttarantaa, josta Toivo veisi minut 
Saareen. Jännitin ensimmäistä todellis-
ta kosketustani muihin körttinuoriin. 
Jo ensimmäisellä oppitunnilla ahdistus 
ja kaikki pelot kaikkosivat mielestäni. 
Päivä päivältä minussa vahvistui tunne: 
Tänne minä kuulun. Körttiläinen aja-
tusmaailma sopi omaani täydellisesti ja 
koin, että täällä saan harjoittaa uskoani 
minulle parhaalla tavalla. Kaverit tu-
livat kirsikkana kakun päälle. En voi 
vieläkään uskoa onneani; löysin turva-
paikkani. 
 Minulle helpoin tapa kuvata sitä, 
miltä tuntuu olla muunsukupuolinen, 
on seuraavanlainen: Otetaan kuvitteel-
linen maailma jossa pojat ovat sinisiä ja 
tytöt punaisia. Ja minä olen keltainen. 
 Körttiläiset, eritoten muut kört-
tinuoret, ovat ottaneet minut vastaan 
rakkaudella jota en voi edes käsittää. 

Aiemmin saatoin olla oma itseni vain 
harvojen ja valikoitujen ihmisten seu-
rassa, nyt minulla oli tukenani kokonai-
nen yhteisö. Kukaan ei kyseenalaista-
nut minua, ei pilkannut eikä hyljännyt. 
Minut otettiin avosylin joukkoon juuri 
tällaisena. Omana itsenäni. Keltaisena. 
Ei ole tarpeeksi sanoja taikka kyyneliä 
kertomaan, kuinka tärkeä se kokemus 
on minulle. Se on antanut minulle it-
sevarmuutta omasta identiteetistäni. 
Itsevarmuutta, jota en kuuna päivänä 
uskonut saavani. 
 Haluaisinkin lausua kiitoksen. 
Kiitos kuuluu kaikille, jotka ovat ta-
valla tai toisella olleet osa matkaani ja 
kannustaneet minua sen eri vaiheis-
sa. Kiitos kuuluu körteille, minulle 
antamastaan tuesta ja rakkaudesta. 
Kiitos kuuluu Isälle taivaissa, joka 
saattoi minut omieni joukkoon. Mis-
sään muualla en ole saanut niin vahvaa 
tunnetta siitä, että minä riitän, minä 
kelpaan ja ehkä tärkeimpänä: edessä 
aukeaa reitti tuntematon, mutta en ole 
enää yksin.
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