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Kaikki kelvot kehot
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I h m ise n k eho voi pystyä mitä ihmeellisim
piin asioihin. On myös joukko asioita, joihin
se ei kykene. Joskus se ei yksinkertaisesti suos
tu päiviin, viikkoihin tai edes kuukausiin nou
semaan sängystä ylös, vaikka monet vastuut
odottelevat malttamattomina pökkyräistä he
räilijää. Jollakulla – muillakin kuin uusavut
tomilla – se ei taivu jauhelihan paistamiseen,
jolloin tarvitaan kaupan hyllyltä valmiiksi pais
tettu tuote. Jonkun keho näyttää ulospäin vain
olevan olemassa ilman enempiä toimintoja.
Omassa kehossani näkyvät yhden pitkän
aikakauden monet sellaiset aamut, joina pää
painoi ainakin tonnin eikä sitä saanut nouse
maan tyynyltä. Samoin siinä näkyvät terveel
liset ruoat, joita en tuolloin jaksanut tehdä, lu
kuisat lenkkipolut, joiden varrelle en jaksanut
lähteä pudottamaan murheitani, sekä kaikki
ne muut hetket, jolloin oma keho ei ollut var
sinaisesti ”keho”, vaan jotain, jota nimitin ”ru
hoksi”, ”ruumiiksi” tai muuksi epämääräisek
si massaksi, joka joten kuten
kulki mukana.
Keho, ruumis, vartalo,
tai miksi omaa maal
lista tomumajaan
sa nimittääkään, on
merkittävä käynti
kortti, sillä ennen sy
väluotaavaa kat
sausta sielun

syövereihin rekisteröimme sen, miltä toinen
ihminen näyttää. Jo toisen pelkkä ulkoinen ole
mus saattaa synnyttää meissä voimakkaita re
aktioita. Tämän Pulssin tilaa (s. 11) ja häpäisyä
(shaming) (s. 4) koskevissa artikkeleissa kerro
taan muun muassa näistä reaktioista sekä siitä,
miten tilan voi ottaa takaisin itselleen ja kuinka
kehoja kantajineen voidaan kunnioittaa.
Tapa, jolla itse suhtautuu omaan kehoonsa,
on onneksi merkittävä tekijä kaikessa kanssa
käymisessä. Kun rohkaistuin nimittämään
kehoani vartaloksi kalsealta kuulostavan ruu
miin sijaan, olin jo askeleen lähempänä kehoni
haltuunottoa ja siten myös sitä, millaisena voin
tulla tarkastelluksi. Ristiriitoja sekä omien et
tä ympäristön toiveiden ja totuuden välillä on
yhä edelleen, mutta kuten todetaan itsetunte
musta, seksuaalisuutta ja kehollisuutta käsitte
levässä artikkelissa (s. 6), koskaan ei ole liian
myöhäistä opetella arvostamaan itseään sellai
sena kuin on.
Kehoon kohdistuvista ristiriidoista ja toivo
muksista kertovat omin sanoin myös artikkelit
sukupuolenkorjausprosessin jälkitunnelmista
(s. 18) ja urheilumaailman eriarvoistavasta suh
tautumisesta naisia ja miehiä kohtaan (s. 21).
Keho voi tuntua oman mittapuun mukaan so
pivalta ja normaalilta, mutta mitä tehdä, kun
urheiluasuksi vaaditaan naisurheilijalta hamet
ta tai muuta feminiinistä rekvisiittaa samalla
kun samaa lajia harrastavat miehet viilettävät
menemään shortseissa, tai kun kalenteri
kuvaankaan ei kelpaa pipo päässä?
Näistä ja muista kehoon liittyvistä artikke
leista rakentuu vuoden 2013 viimeinen Pulssi.
Tuttuun tapaan otamme vastaan palautetta,
kritiikkiä, parannusehdotuksia, ideoita ja uusia
tekijöitä, jotta pystymme tarjoamaan kiinnos
tavia aiheita tulevanakin vuotena!
Liisa Alanampa | liisa.alanampa

oulunseta.fi
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Shaming
Painavaa asiaa huonosta käytöksestä
Nousen bussiin huulet punaisiksi punattuina, leveähelmainen villakangastakki päälläni suojaamassa pakkasta vastaan, ja korkeavartiset korkosaappaat jalassa. Saman tien bussin keskiosasta satunnainen mies ottaa asiakseen kertoa suureen ääneen, epäsuoraan ja ivallisesti, että olen iljettävä ryssähuora. Mielestäni olen pukeutunut säähän nähden oikein, naisellisesti ja
niin että minulla on hyvä olo. Olen 21-vuotias, menossa kouluun, ja minulle osoitetaan, että
sukupuolenilmaisuni ja seksuaalinen käytökseni on jotain, jota minun pitäisi hävetä ja muuttaa, koska se on vääränlaista.

K

aksitoistavuotiaana kuunnellessa
ni t.A.T.u.:a ja pukeutuessani äitini
vanhaan skottiruutuvillahameeseen
omasta tahdostani, luokkani oppilaat
aloittivat lesbottelun. Silloin en ollut vielä ko
vinkaan tietoinen saati kiinnostunut seksuaaliidentiteetistäni, mutta hametta en tainnut enää
sen jälkeen kouluun laittaa, ja korvalappustereot
eivät enää soittaneet koulun aluella naapurin ty
tön CD:ltä nauhoittamaani venäläisduon tyttö
rakkausalbumia. ”Lesbo” ei saanut olla, jos tah
toi vielä leikkiä samalla puolella koulun pihaa
kun välitunti koitti.
Tänä keväänä vastaan kävellyt keski-ikäinen
koiraa ulkoiluttanut nainen tuhahti ”huora”,
kun jalassani oli napakat tekonahkahousut. Sa
malla viikolla, samat housut jalassani, takanani
seisova bussiin jonottanut nainen alkoi isoon
ääneen naureskelemaan ja ihmettelemään jal
kojeni tikkumaisuutta. Ja minä kun mietin
raivonsekaisin tuntein, että mistä näitä idioot
teja oikein sikiää, yrittäessäni pitää itseni type
rän käytöksen yläpuolella.

Kyseinen ilmiö on nimeltään ”shaming”, jo
ka tarkoittaa henkistä vallankäyttöä pyrkimällä
saamaan uhri häpeämään esimerkiksi ulkomuo
toaan, sukupuoltaan, sukupuolenilmaisuaan,

Shamingin päätavoite on nostaa
omaa sosiaalista statusta yhteisössä
ja saada uhri naurunalaiseksi.

seksuaalista käyttäytymistään, mielenkiinnon
kohteitaan ja parhaimmillaan jopa kyseenalais
tamalla hänen kykynsä. Shamingin päätavoite
on nostaa omaa sosiaalista statusta yhteisössä
ja saada uhri naurunalaiseksi sekä muuttamaan
käytöstään tai olemustaan yhteisön (tai oikeam
min sheimaavan idiootin) normeihin sopivaksi.
Etenkin naisiin kohdistuva huora-madonna-
myytti, miehiin kohdistuvat ristipaineet oi
keanlaisesta miehekkyydestä, queer-henkilöi
hin kohdistuva agressiivinen lokerointitarve
ja ”ohjaus” normien mukaiseen elämään ovat
varmasti tuttuja ja yleisiä shamingin muoto
ja meille kaikille joko omasta tai lähipiirin
kokemuksesta uhrin ja tekijän asemassa. Ko
rostankin, että tekstin painoarvo ei ole slut-
shamingissä, vaan ihan jokaisen oikeudesta
tulla kohdelluksi hyvin ja shamingin koko kir
josta, joka koskettaa meistä jokaista.

Maailmanparantajaminäni on miettinyt,
suhteellisen tuloksetta, kuinka sheimaavat
henkilöt saisi tietoiseksi käytöksensä idiootti
maisuudesta. Ainut käyttökelpoinen idea oli
aloittaa itsestä tekemällä lupaus oman shaming
-käyttäytymisen tiedostamisesta ja aktiivisesta
korjaamisesta. Haastan sinut samaan.

• K
 erro sheimaajalle, että kyseinen
käytös on idioottimaista ja että tarve
toisen ihmisen mitätöintiin kertoo
vain hänestä itsestään, mikäli tilan
teessa pystyt.
• Ajattele, ennenkuin nostat toisen
ihmisen ominaisuudet negatiivi
seen valoon julkisesti. Kritisoida saa,
mutta loukkaaminen ja mitätöinti ei
vät ole kritiikkiä.
• Ja jos jokin asia ei vaan millään
miellytä sinua, niin pidä melut
mahassasi, sillä ihmisarvo ja toisen
kunnioitus menee aina mielipiteen
vapauden edelle. Läskittele, huorit
tele, nörtittele, homottele yms. sitten
kotonasi jälkeenpäin katsoen samalla
itseäsi peilin kautta silmiin, mikäli
vielä kehtaat. ❧
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Itsetuntemus,

seksuaalisuus

ja

kehollisuus

sisään rakennettuna tuntemuksena
Hyvä seksuaalinen itsetunto on mielen lisäksi näin ollen myös kehollista ja suku
puolista itsetuntoa. Tämä siksi, että ne liittyvät hyvin voimakkaasti seksuaalisuu
teen ja ihmisen kokemaan käsitykseen omasta itsestä.
Teksti: Tanja Roth, SAMAT-projekti, projektipäällikkö. kuntoutuksen ohjaaja (Amk), auktorisoitu seksuaalineuvoja

Itsetuntemus on sisään rakennettu
tuntemus, jota voi vahvistaa
Itsetunto on ihmisen sisään rakennettu tunte
mus itsensä kokemisesta hyvänä ja arvokkaa
na olentona. Itsetunto tarkoittaa sitä arvoa,
jonka ihminen antaa itse itselleen ja käsityk
silleen itsestään. Itsetunto voidaan rinnastaa
yhtäaikaisesti itsearvostukseen. Terve itsetun
to muodostuu omanarvontunnosta, johon yh
distyy tunne omasta kyvykkyydestä. Oman
arvontunnolla tarkoitetaan sellaista tunnetta,
missä ansaitaan toisten kunnioitus ja arvos
tus. Hyvällä itsetunnolla ei siis ole välttämät
tä yhteyttä ulkoiseen menestymiseen. Sek
suaalista itsetuntoa voi vahvistaa lisäämällä

itsetuntemusta läpi elämän. Hyvä seksuaali
nen itsetunto antaa luvan ja samalla vapauttaa
olemaan juuri sellainen kuin on. Kyvykkyy
den tunteesta hyvänä esimerkkinä on se, että
ihminen tietää pystyvänsä itse vaikuttamaan
elämänsä kulkuun.
Intiimiys on syvää yhteyttä
ihmisten välillä
Seksuaalisuus kuuluu ihmisen intiimimpei
hin ja salatuimpiin asioihin ja siten se on osa
ihmisen sisintä. Keho ja mieli ovat yhteydessä
tähän sisimpään. Hyvä seksuaalinen itsetunto
on mielen lisäksi näin ollen myös kehollista ja
sukupuolista itsetuntoa. Tämä siksi, että ne liit

Kuva: Taina Rajanen
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tyvät hyvin voimakkaasti seksuaalisuuteen ja
ihmisen kokemaan käsitykseen omasta itsestä.
Intiimiys on läheisin yhteys ihmisten välillä. Se
mahdollistaa itselle oman minuuden kohtaa
misen jonka haluaa jakaa tai paljastaa läheisen
ihmisen kanssa. Seksologi Leena Hattunen on
kuvaillut intiimiyttä mielestäni loistavasti nel
jältä eri ulottuvuudelta katsottuna.

Ihminen on älyllinen, sosiaalinen,
emotionaalinen, henkinen
ja kehollinen olento
Ihmisen kuva omasta kehosta rakentuu vuo
rovaikutuksen ja läheisyyden avulla heti syn
tymähetkestä alkaen, jolloin tunnemme kos
ketuksen ensimmäisen kerran. Koskettaminen
kertoo myös kahden ihmisen läheisistä väleis
tä ja sen ei tarvitse olla seksuaalista. Suku
puolinen ja seksuaalinen keho on yllättävän
älykäs, mikäli oppii tunnistamaan sen omaa

• F
 yysinen intiimiys: tunne oma kehosi ja anna
myös kumppanisi tietää, tuntea ja tulla tu
tuksi kehosi kanssa.
• Emotionaalinen intiimiys: tunnista tuntei
tasi ja anna kumppanisi olla tietoinen tun Mielen ja kehon toiveiden väliset ristiriidat
teistasi ja tunnemaailmastasi.
• Psykologinen intiimiys: anna kumppanisi
ovat usein meidän jokaisen arkipäivää
tietää, mitä mielessäsi liikkuu, mukaan lu
ettuna arvosi, tavoitteesi ja toiveesi, mieli
tietoisesti tai tiedostamatta.
piteesi, uskomuksesi, unelmasi, mielihalu
si, odotuksesi ja fantasiasi.
kieltä. Tästä syystä tietoisuus omasta kehosta
• Seksuaalinen intiimiys: oman eroottisuuden
on tärkeää, sillä se rauhoittaa mielen ja herät
ja seksuaalisuuden kohtaamista ja paljasta
tää aistit. Minuus sisältää kokemuksia omasta
mista sekä itselle että toiselle.

SAMAT-projekti
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SAMAT oikeudet, SAMAT tarpeet,
SAMA vastuu.
Samanlainen – erilainen vanhemmuus,
SAMAT-projekti on Kynnys ry:n ja Ou
lun Invalidien Yhdistys ry:n yhteistyönä
toteutettava projekti 2012–2015. Projek
tin rahoittaa RAY. Toimia lueena on ko
ko Pohjois-Suomi. Projektissa työsken
televät Minna Annala projektisihteerinä
(sihteeri), Minna Kyngäs palveluohjaa
jana (sosionomi), Katja Kuusela vastaa
vana ohjaajana (sosionomi) ja ak. Tanja
Roth projektipäällikkönä (kuntoutuk
sen ohjaaja, auktorisoitu seksuaalineu
voja). Projektihenkilöstöllä on omakoh
taista kokemusta vammaisuudesta tai
pitkäaikaissairaudesta.
Miksi SAMAT-projektia tarvitaan?
Projekti käynnistettiin siksi, että vam
maisille ja pitkäaikaissairaille kohdennet
tujen vanhemmuutta tukevien neuvon
nan, ohjauksen sekä vertaistuen määrä
on edelleen erittäin vähäinen. SAMATprojekti tuo esiin sitä, että vaikka per
heen vanhemmista toinen tai molemmat
olisivat vammaisia, perheen arki ja siihen
kuuluvat ilot ja surut ovat silti samanlai
set. Ihminen on seksuaalinen olento vam

maisuudesta tai pitkäaikaissairaudesta
huolimatta ja seksuaalioikeudet kuuluvat
kaikille, myös vammaisille ja pitkäaikais
sairaille ihmisille.
Tavoitteet ja toiminta
Toimintamme tavoite on tarjota ja kehit
tää niitä toimintoja ja ratkaisumalleja,
joilla mahdollistetaan perheen sujuva arki
erilaiset ja samanlaiset lähtökohdat huo
mioon ottaen. Tausta-ajatuksenamme on
toimiva vanhemmuus, joka mahdolliste
taan sellaisten keinojen etsimisellä, jotka
tukevat riittävästi vanhemmuutta ja tätä
kautta koko perheen hyvinvointia. Toi
minnassamme tärkeitä arvoja ovat ihmis
arvo, oikeudenmukaisuus, luotettavuus,
itsemääräämisoikeus ja seksuaalioikeu
det. Erityisosaamisemme kohdentuu vam
maisten vanhempien vanhemmuuteen,
perheiden tukemiseen sekä seksuaali- ja
lisääntymisterveyteen.
Toimintaamme ovat erilaiset vertais
tuelliset ryhmät, räätälöidyt koulutukset
kohderyhmään kuuluville henkilöille se
kä vammaistyötä tekeville ammattihen
kilöille, ja muu yhteiskunnallinen vaikut
taminen sekä keskustelujen herättäminen
asian tiimoilta.

Sä h köpost i: etunimi.sukunimi samat.kynnys.fi
Facebo ok : https://www.facebook.com/SamatProjekti

ruumiista, sen tuntemuksista ja myös rajoista.
Koska vammaiset ihmiset joutuvat toisinaan
täysin toisten autettaviksi pukiessa, pestes
sä jne. minuuden kokemus ja kehollisuus voi
vat jäädä toisistaan irrallisiksi kokemuksik
si. Edellä mainittu altistaa tällöin helpommin
hyväksikäytetyksi tulemiselle, samoin kuin se
jos ihminen ei koe itseään arvokkaana myös it

selle. Arvottomuuden tunne itseä kohtaan voi
helposti johtaa siihen, että ihminen käyttäy
tyy itsetuhoisesti ja riskitilanteisiin hakeutuen.
Minuuden arvostaminen näkyy siinä, miten
kohtelemme itseämme, toisiamme tai miten
annamme muiden kohdella itseämme. Mieles
täni lohdullista on se, että koskaan ei ole liian
myöhäistä ikään kuin opetella arvostamaan
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Epätäydellisen täydellinen
Kehollisuudesta keskustellessa tuomme esil
le samalla sitä, millainen käsitys myös meillä
Keho aistimuksen apuvälineenä
itsellämme on suhteessa omaan kehoomme.
Meitä opetetaan jo alakoulussa tekemään eri
Ympärillämme oleva yhteiskunta sekä erilaiset
laisista asioista havaintoja, jotka tapahtuvat
mediat antavat toistuvasti mallia siitä, millai
ympärillämme. Havainto onkin enemmän
nen naisen ja miehen vartaloiden tulisi olla ja
samalla sitä, mikä on naisellista ja mikä
taas miehekästä. Mielen ja kehon toivei
den väliset ristiriidat ovat usein meidän
jokaisen arkipäivää tietoisesti tai tiedos
Sukupuolinen ja seksuaalinen keho on
tamatta. Omat ajatukset suhteessa ke
hoomme ja kokemuksiimme synnyttävät
yllättävän älykäs, mikäli oppii tunnistakeskenään omanlaisensa suhteen, joka
jatkuu syntymästä hautaan asti tahto
maan sen omaa kieltä.
mattamme. Tähän liittyen tulee mielee
ni, että vammaisille ihmisille on ihan
yhtä tärkeää kuin muillekin ihmisille se,
että voi kokea oman kehonsa kuuluvaksi juu
kuin aistimus, sillä se on moniaistinen, tajun
ri itselleen ja sukupuolelleen. Olen pohtinut
nallinen ja siksi myös hyvin kehollinen tapah
sitä, että ihan samalla tavalla myös vammai
tuma. Olemme jokainen yksilöinä olemassa,
set ihmiset kärsivät ulkonäköpaineista, omaan
osallisia ja suhteessa maailmaan kehomme vä
kehoon kohdistuvista vaateista ja tuntemuksis
lityksellä. Kehollisuus liittyy tästä syystä myös
ta. Vammaisuus voi mielestäni myös vapaut
toiminnallisuuteen ja aistillisuuteen, joka luo
taa näistä edellä mainituista vaateista omalla
olemassaolollemme ajallisen perustan. Liikku
tavallaan, kun on jo valmiiksi niin epätäydelli
matonkin keho on kokoajan toiminnallinen,
sen täydellinen. ❧
sillä se havainnoi omaa itseä sekä aistii ym
pärillä olevaa tilaa, ihmisiä ja elämää, ajatuk
Lähteet:
sia, vuorovaikutteita ja vaikuttamista, tiedos
Leena Hattusen luento Oma naiseus, tarpeet ja
tettua sekä tiedostamatonta. Kehollisuus luo
kehollisuus, Naistenkartanon luentosarjassa
olemassaololle näin ollen ajallisen perustan.
24.11.2011.
Väestöliitto. Kehokokemus ja identiteetti.
Tästä johtuen keho kykenee ilmaisemaan ja
Selkenevää-Turku
kantamaan mukanaan ajan ulottuvuuksia ku
Ympäristökasvatus kuvataiteessa. Kehollisuus ja
ten esimerkiksi mennyttä muistoina, nykyistä
tilakokemus.
olevana ja tulevaa odotuksina, jotka jatkuvasti
Korvela & Mäkinen. Nuoren itsetunnon vahvistami
kohtaavat toisensa.
nen. Perhekasvatus.
omaa itseään sellaisena kuin on, tulla nähdyksi
ja kuulluksi omalle itselle.

Kuukauden käninä

Kehoni ei ole enää temppelini!

Pu l s si 2 /2 013

10

Toisaalta en yhtään ihmetellyt, että tämän Pulssin aihe on keho. Toisaalta se sai minut raivon
valtaan! Minun kehoni ei kuulu kellekään, enkä halua tietää muidenkaan kehoista. Mutta toisaalta tämä lähes hysteerinen pakkomielteeni
sosiaalipo*noiluun saa tästä aiheesta sellaisia mahtipontisia väristyksiä, että oksat pois.
No mutta se siitä ja asiaan (tai sen
viereen)!
Keho. Ruumis. Kroppa. Vartalo.
Rakkaalla (ja samalla vihatulla) lapsella on
monta nimeä. Ihminen ei pääsääntöisesti ole koskaan tyytyväinen omaan kehoonsa. Aina on jotain
"parannettavaa". Takapuoli on liian iso, silmät liian harallaan, nenä muistuttaa perunaa... Listaa
voisi jatkaa loputtomiin, mutta en sitä tee, koska
se veisi kaiken tilan tästä käninästä ja sitähän me
emme halua.
Keho on yhtäaikaa erittäin konkreettinen ja hyvin abstrakti. Se on yhtäaikaa olemassa sellaisena kuin itse sen näemme ja silti samaan aikaan se
on jotain mitä me emme itse näe. Näemme itse
oman kehomme kokonaisuudessaan vain peilien ja
muiden heijastavien pintojen välityksellä.
Kuinka siis oikeastaan ihminen muodostaa suhteen omaan kehoonsa?
Kyseinen (sairaalloinen) suhde muodostuu siis
lähes täysin ihmisen näkemistä kuvista ja kuvajaisista, joita ihminen tarkastelee omien ajatustensa synnyttämien mielikuvien ja harhakuvitelmien
lävitse. Ei siis mikään ihme, että ihmisten suhde
omiin kehoihinsa on lähestulkoon aina vääristynyt. Siihen suhteeseen kun vaikuttaa hyvin voimakkaasti kyseinen Ihminen itse.
Mutta mikä keho/ruumis/kroppa/vartalo/what
ever oikeastaan on? Sanakirjan antaman selityksen mukaan keho on "elävä ihmisruumis". Eli ruotiakseni kehoa, minun olisi pakko (ainakin omasta
mielestäni) ruotia myös elämistä ja sellainen olisi
aivan liian syvällistä tälle helteen riuduttamalle

keholleni. Mutta ehkä on olemassa fyysisen
kehon lisäksi myös sellainen keho, jota voisimme kutsua vaikka "henkiseksi kehoksi".
Fyysisessä kehossa me olemme ja "henkiseen kehoon" tunnemme kuuluvamme. Ja näin
päädytään tässäkin, hyvinkin yksinkertaiselta vaikuttavassa, asiassa siihen että joutuisimme pohtimaan asiaa todella syvällisesti päästäksemme
kaikkia tyydyttävään syvälliseen lopputulokseen.
Ärsyttävää! Turhauttavaa!
Kehomme on se elävä kuori jonka sisällä me
toimimme. Ja se siitä! Laatikoot muut ja viisaammat ihmiset syvällisempiä analyysejä tästäkin
aiheesta. Minä olen puhunut ja nyt lähen tuhoamaan omaa kehoani tervalla, nikotiinillä, arsenikillä ja transrasvoilla!
Pitäkää harhaluulonne siitä, että olette tyytyväisiä kehoihinne, sillä minä tiedän, että syvällä sisimmässänne vihaatte "eläviä ruumiitanne". ❧
Kirjoittaja on lopen kyllästynyt photoshopattuihin
malleihin ja liian kauniisiin miehiin, jotka täyttävät
lehtien palstat ja internetin ihmeelliset kuvagalleriat.

Teksti: Martu Väisänen

K
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atseen kohteena oleminen on vaivaan
nuttavaa monelle meistä – se, että katse
menee läpi ja skannaa meidät. Mutta pi
tääkö näin olla, voimmeko estää skan
naavat katseet niin, että omalla olemuksellam
me teemme tilan jota voimme suojella? Provo
katiivinen katse on julkeaa, alistavaa ja toisen
alastomaksi riisuvaa. Tätä katsetta käyttävät
hyväksi jo muutenkin korkeassa asemassa ole
vat ihmiset. Se on heidän tapansa kyseenalais
taa toinen ja näin pönkittää asemaansa.
Tila, jossa elämme on yksilöllinen ja näin
sen pitäisi olla jokaisen hallittavissa. Näin ei
valitettavasti aina ole: on ihmisiä, jotka kat

seellaan tai ihan pelkällä fyysisellä olemuksel
laan tulevat liian lähelle toista ihmistä ja hänen
reviiriään. Tällä käytöksellä he ahdistavat ja
näin käyttävät valtaansa (ihmisyyttään) väärin.
Jokaisella pitää olla kuitenkin oikeus omaan ti
laan ja koskemattomuuteen.
Kaupungilla kulkiessaan ihminen ottaa halu
tessaan tilan sujuvasti ja ottaa oman paikkansa.
Tätä voi harjoitella: mieti, oletko aina se ihmi
nen joka väistää, joka antaa tilaa ja näin päästää
toisen reviirilleen. Emme toki ole eläimiä joiden
pitää reviiriä puolustaa, mutta jos ihminen tu
lee liian lähelle henkilökohtaista tilaa, voi siitä
mainita esimerkiksi kehonkielellä tai suullises
ti: mene pois, tämä on minun tilani. Itse käve
len, tunnustelen enkä törmää, mutta en myös
kään väistele ja näin näytän, että minullakin on
oikeus olla olemassa. Minun ei tarvitse alistua
katseen tai tilankäyttämisen kaappaajille.
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Feminiininen, maskuliininen vai neutraali
katse: läpi, ohitse vai suoraan sisällä
Tunkeilevan katseen voi pysäyttää katsomal
la takaisin ja näyttämällä kehon kielellä, että
minä en alistu. Ei kenenkään katsetapaa tai
katsetta tarvitse väistää, jos sen kokee pistä

Naisen pitää selittää tilan tarve, siihen pitää
olla joku syy kun tämä tila otetaan ja näin
selityksenkin pitää olla vesitiivis.

väksi tai riisuvaksi. Hengitä rauhallisesti, tun
ne kehosi ja tilasi, olet olemassa juuri siinä
tilassa, joka on omasi. Kehontuntemisharjo
tuksia kannattaa opetella – sitä miten keho ja
mieli reagoivat erilaisiin tilanteisiin ja miten
olla mahdollisimman sinut oman olemuksen ja
tunteiden kanssa hankalissakin tiloissa. Oma
tilasi on se mikä on sinua lähellä, se näkymät
tömästi rajattu alue, jolle et ilman lupaa päästä
ihmisiä. Jokaisella se on yksilöllinen, se kan
nattaa oppia tuntemaan ja tietämään. Tämä
helpottaa omaa kehontuntemusta, aiheuttaa
yhdenvertaisuuden tunnetta ja antaa oikeutuk
sen itseilmaisuun.
Tilankäyttäminen on paljon kytköksis
sä miehuuteen ja maskuliinisuuteen. Ne nai
set, jotka 1900-luvun vaihteessa halusivat ottaa
omaa tilaa haltuun, suljettiin hysterian takia

mielisairaalaan. Tänä päivänä ne naiset, jotka
tilaa ottavat haltuun, saavat länsimaissa liian
helposti samantyyppisen hysteerisen naisen
leiman. Enää ei (välttämättä) jouduta mielisai
raalaan, mutta helposti saadaan harteille kan
nettavaksi kiukkuisen feministisen henkilön
status. Naisen pitää selittää tilan tarve, siihen
pitää olla joku syy kun tämä tila otetaan ja
näin selityksenkin pitää olla vesitiivis. Miksi
naisen pitää taistella tilasta, joka on miehelle
syntymälahjana annettu. Tämä yleistys on to
ki liian mustavalkoinen ja aina ei onneksi näin
ole. En kiistä etteikö olisi pehmeitä miehiä,
voimakkaita naisia mutta sitä ihmettelen että
miksi nämä roolit ovat niin vahvat ja miksi nii
den kumoamiseksi joutuu tekemään niin pal
jon töitä. Reviiri liitetään sukupuoleen, miehil
lä se reviiri on, naisten siitä pitää taistella.
Hymyn ja kehon voimaa!
Hymyn voi tulkita monella tavalla. Se voi olla
kutsuva tai itsevarmuutta ja omaa tilaa edus
tava. Hymyttömyyden ymmärrän myös. Usein
voi käydä niin että ihminen alistuu toisen tilan
ottamiselle, kääntää katseen pois ja hymyilee
alistuvasti. ”Näin kävi, sille ei voinut mitään.”
Tässä tilassa voi tulla turvaton olo. Siinä tilan
teessa voi nostaa ryhdin ja katseen, suoristaa
selkäsi, älä päästä katsetta skannaamaan sinua.
Ei tilan ottaminen ole fyysisestä koosta kiinni,
se on siitä kiinni miten kannat olemustasi ja
miten olet kehossasi. Rentona olet paljon suu
rempi ja näin vahvempi. Näin voit olla omassa
tilassasi turvassa ilman että toinen tulee liian
lähelle. Harvoin kuitenkaan kukaan ilman
päihdyttäviä aineita tulee iholle, ja jos tulee
niin voit sanoa: tämä on minun tilani, mene
pois. Tilaa ei tarvitse ottaa väkivalloin vaan sen
voi ottaa ihan omalla olemuksellaan.
Meillä jokaisella on oikeus omaa tilaan il
man tunkeilevia katseita ja ahdistavaa olotilaa.
Minulla, sinulla, meillä kaikilla. ❧

Teksti: Satu Saarinen
Kuvitus: Marjo Pernu

Irti jalkapuusta
(eli mietteitä häpeästä, armosta ja kirkollisesta puhekulttuurista)
äv i n l a st e n i kanssa Ke
minmaan vanhassa kirkos
sa. Siellä hämmästystä herätti
(muumioituneen kirkkoher
ran lisäksi) jalkapuu. Poikani
teki oppaalle kysymyksiä jal
kapuun toimintaperiaattees
ta ja lopuksi tarjoutui telkeä
mään pikkusiskonsa siihen.

Pikkusisko ei halunnut, koska ”olis ollut tyh
mää jos kaikki olis kattonu”.
Nimenomaan. Kaikki olis kattonut ja kaikki
olis nähny. Jalkapuun ja naisille varatun mus
tan häpeäpenkin tarkoitus oli juurikin katso
tuksi tuleminen. Ei hoitavassa ja hyvässä mer
kityksessä nähdyksi tuleminen, vaan julkisen
häpeärangaistuksen tarkoituksessa tuijotetta
vana oleminen. Kun muu kansa veisasi hurs
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kaana virttä kirkossa, julkisyntiset istuivat
paaluissaan jumalanpalveluksen ajan. Joskus
rangaistusta tehostettiin raipoilla.
Kirkossa ja kirkon nimissä on aina osattu
nimetä syntiset ja rangaista heitä. Ruumiillis
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Jos on elämässään
altistunut runsaasti
syyllistävälle
Jumala-puheelle,
voi olla vaikea
erottaa julistuksesta
toisenlaisia viestejä,
vaikka niitä runsaasti
olemassa onkin.
ten ja henkisten häpeärangaistusten pelko on
varmasti ollut suuri esivanhempiemme paris
sa. Vaikka näistä kirkkokuria ylläpitävistä ran
gaistuksista 1800-luvun puolivälissä luovuttiin,
niiden perintö jäi silti kummittelemaan ja se
vaikuttaa yhä tänään.
Ruumiillisista rangaistuksista on luovuttu,
mutta monella muulla tavalla tuomio tuntuu
tihkuvan ihmisille. Pappina voin olla jäävi sano
maan, mutta tunnistan ainakin kaksi käytän
töä, jotka etäännyttävät ihmisiä paitsi kirkosta,
myös hyväksyvästä ja lämpimästä katseesta itseä
ja omaa ruumiillisuutta kohtaan. Ensimmäinen
näistä on kieli ja puhetapa. Toinen on laajempi
ja syvempi ruumiillisuuden kieltämisen perin
ne, jolla on antiikkiin ulottuvat juuret.
Aina siellä syytetään
Yhä kuulee kokemuksia, joiden mukaan kir
kossa ei viitsi käydä, kun siellä aina ”tuomitaan
ja puhutaan syyllistävästi”. Tämä tunne täytyy
ottaa todesta. Tutkimustenkin mukaan ihmi
nen kuulee sitä, mitä olettaa kuulevansa. Jos on
elämässään altistunut runsaasti syyllistävälle
Jumala-puheelle, voi olla vaikea erottaa julis
tuksesta toisenlaisia viestejä, vaikka niitä run
saasti olemassa onkin.

Liturginen kieli itsessään voi luoda mieli
kuvan syyttämisestä, tuomitsemisesta ja an
karuudesta. Koukeroisuudessaan se saattaa
työntää luotaan. Tällöin voi jäädä kokemus hy
lätyksi tulemisesta ja yksin jäämisestä.
Pienillä sanavalinnoilla voi vaikuttaa ilma
piiriin. Kaksi erilaista tunnelmaa syntyy, jos
Jumalasta puhutaan ”Korkeudessa ja Pyhyy
dessä asuvana Herra Sebaotina” tai ”Sylinä, jos
sa saamme levätä”.
Oman haasteensa tuo kirkon nimissä lau
sutuksi tulkitut vahvat kannanotot. Onneksi
vasta-argumenttejakin lausutaan, toivottavasti
ne myös tulevat kuulluksi.
Jäykistelyä
Luterilaista kirkkoa pidetään jäykkänä, hitaas
ti muuttuvana ja kankeana niin hallinnoltaan
kuin uskon ilmaisultaan. Sanan kirkon menot
eivät ainoastaan torju elämyksellisyyttä vaan
vaikuttavat hylkivän ruumiillisuutta. Tuoksut
ja värit puuttuvat, kirkkotila ankarine penkki
riveineen ei kutsu liikkeeseen. Tunteenilmaisu
on minimissään, vartalon liikeradat pieniä.
Hengellisyys toteutuu aina ruumiissa. Hen
gellisyys ja Pyhä kietoutuvat koko olemuk
seemme: sieluumme, ruumiiseemme ja su
kupuoleemme. Inkarnaatio, eli Kristuksen
ihmislihaksi tulo, on oppimme keskiössä: Ju
mala otti ruumiillisen, lihallisen muodon!
Ruumiillisuus on myös sakramenttien eli pyhi
en toimitusten keskiössä. Onhan kyseessä puh
taaksi peseminen (kaste) ja syöminen ja juomi
nen (ehtoollinen). Perustarpeiden tyydytystä!
Toinen ruumiillisuuteen liittyvä näkökulma
liittyy sukupuoleen ja siihen, millaista suku
puolisuutta suvaitaan ja pidetään sopivana.
Joskus seurakunnan työtekijän sukupuoli
koetaan merkitykselliseksi siinä, kuinka lähei
seksi mielikuva kirkosta muodostuu. Femi
niinisiä piirteitä kuten äidillisyyttä, lämpöä,
empatiaa odotetaan lähtökohtaisesti enemmän
naispuolisilta työntekijöiltä. Mutta feminiini
syys ja maskuliinisuus eivät ole piirteitä, jotka
kuuluvat vain tietylle sukupuolelle. Toivon, et
tei myönteisen kirkkomielikuvan muodostu
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mista ja kulttuurin muutosta jätetä yksin min
kään sukupuolen vastuulle. Myös sukupuolen
moninaisuudelle tulee olla kirkossa tilaa.
Kenen vastuulla on jalkapuusta
päästäminen?
Näen kysymyksen kirkon luokse tulemisen
haasteesta luovuuden ja ihmisen kokonaisval
taisuuden kunnioituksen kysymyksenä. Psy
koanalyytikko Winnicotin mukaan subjekti
kurottautuu aina ”kohti leikkiä, taiteellista luo
vuutta ja arvostusta, uskonnollista tunnetta ja
uneksumista.” Missä on leikki ja luovuus mei
dän luterilaisessa kirkossamme, missä toinen
toisemme täysivaltainen arvostus?
Tämän päivän luterilaisessa kirkossa ja sen
opetuksessa alkaa näkyä jo todentuntuisia viit
teitä siitä, että sukupuolen moninaisuus on
rikkaus ja lahja. Silti monilla paikkakunnilla
vierastetaan asioiden ääneen puhumisesta. Saa
tetaan jopa torjuta esimerkiksi sateenkaarimes
sujen mahdollisuus.
Moni sukupuolivähemmistöön kuuluva ko
kee yhä, että hänelle kirkossa varattu paik

ka on takarivissä. Moni kokee, että suuriääni
simmät tuomitsijat käyttävät kirkon virallista
ääntä. Hävettää, jos emme saa toista ääntä tar
peeksi kuuluviin.
Pappina ajattelen, että kirkolla on yhä an
nettavaa tämän päivän ihmiselle. Ei jalkapuun
kaukaista kolinaa, vaan todellista palvelua, ar
mon ja lähimmäisen rakkauden sanomaa. Moni
arvostaa diakonia- ja lapsityötä, nuorisot yötä
ja perheneuvontapalvelua parisuhteiden kari
koissa. Myös vankiloissa ja sairaaloissa tehdään
hyvää työtä aivan ruumiillisuuden ääripäissä –
elämän ja kuoleman kysymysten äärellä.
On aika tunnistaa ja tunnustaa, että kirk
ko valtaansa vartioivana laitoksena ei kutsu
ihmistä luokseen. On aika antaa lupa tunteil
le, vaistoille, intuitiolle ja ruumiillisuudelle.
Näiden kanssa käsi kädessä kulkevat kohtuul
lisuus, suvaitsevaisuus ja rakkaus, samoin ym
märrys moninaisuutta kohtaan.
Jos emme olisi niin kärkkäitä tuomitsemaan
itseämme ja toinen toistamme häpeärangais
tukseen, ehkä kuvitteellisesta jalkapuusta irti
pyristely olisi helpompaa. ❧

Toiminta tutuksi
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Kansalaisaloitekampanjaan Tahdon2013 kerättiin kannatusilmoituksia 19.9.2013 asti. Allekirjoituksia
kertyi yli 164 000 kappaletta. Vaikka nimienkeräys päättyikin, jatkaa
Tahdon2013 yhä työtään. Toivottavasti kampanjan näkyvyyden myötä
yhä useammat osaavat järkeillä, ettei tavoitteena ole homosaatio vaan
yhdenvertaiset ihmisoikeudet, jotka
eivät ole mielipidekysymys.

Itkisitkö onnesta?

Kampanjan alkua edeltävänä päivänä totesin
Radio Cityn haastattelussa, että eduskunnan
täytyy ottaa kansalaisaloite vakavasti, koska
tarvittava nimimäärä on niin suuri, että
sellaista ei kerätä yhdessä päivässä.
Pian suureksi ilokseni huoma
sin, että olin väärässä. Tarvittavat
nimet kerättiin reilusti alle vuo
rokaudessa. Lopulta kampanja ylit
ti tarvittavan allekirjoitusmäärän
kolminkertaisesti.
Kansalaisaloite tasa-
arvoisesta avioliittolaista
toimitetaan eduskuntaan
joulukuussa.
En tiedä, hyväksyykö
eduskunta lakia vielä. Sen
tiedän, että vielä jonain
päivänä se hyväksytään.
Kysymys on vain sii
tä, milloin saamme itkeä
onnesta.
Kuva: Martu Väisänen

M

uistan, kun yläasteikäisenä
kuulin uutisista, että laki rekis
teröidystä parisuhteesta on hy
väksytty eduskunnan täysis
tunnossa. Aloin kyyneleh
tiä liikutuksesta: minä olen nyt hyväksy
tympi ihminen.
Lähdin Tahdon2013-kampanjan Ou
lun aluevastaavaksi, koska halusin, että
meillä olisi jälleen syy itkeä onnesta.
Kutsun nykyistä lainsäädän
töä parisuhdeapartheidiksi.
Parisuhteen määrittely sen
osapuolten sukupuolten perus
teella on mieletöntä. Eriar
voistava lainsäädäntö altistaa
ihmisiä syrjinnälle, henki
selle pahoinvoinnille ja syr
jäytymiselle. Nämä ilmiöt
synnyttävät yhteiskunnalle
kustannuksia, joten on perus
teltua sanoa, että tasa-arvoi
nen avioliittolaki olisi kaik
kien yhteinen etu.

Janne Hakkarainen

Tahdon2013 – enemmän kuin lakialoite

O

len sitä onnekasta sukupolvea, jo
ka on saanut rakentaa identiteet
tiään rinta rinnan erilaisten kauan
kaivattujen lakiuudistusten kans
sa. Varttuessani murrosikäisestä
teinistä nuoreksi aikuiseksi kehoituskieltolaki
kumottiin, syrjinnän kieltävä työsopimuslaki
astui voimaan ja naisparit saivat oikeuden he
delmöityshoitoihin. Myös rekisteröity pari
suhde ja samaa sukupuolta olevien oikeus per
heensisäiseen adoptioon mahdollistettiin lailla.
En huomioinut näitä lainsäädännöllisiä
prosesseja kovinkaan tietoisesti vielä tuolloin,
sillä minua kiinnostivat lähinnä tytöt ja räp
pääminen. Mutta minun nuoruuteni ei ollut
kaan traaginen. Minulla oli vapaus rakastua
keneen halusin ja kertoa siitä itselleni tärkeille
ihmisille ilman, että jouduin pelkäämään hei
dän menettämistään. En tiedostanut sitä vielä
nuorena, mutta olin erittäin onnekas saadessa
ni kasvaa aikakaudella, jona pitkään jatkunut
työskentely sateenkaariväen aseman paranta
miseksi oli alkanut tuottaa tulosta.
Arvonanto vanhemmille
sateenkaarisukupolville
Ne sateenkaarisukupolvet, jotka elivät nuo
ruuttaan 1960-, 70- ja 80-luvuilla, ovat joutu
neet etsimään identiteettiään yhteiskunnas
sa, jossa homoseksuaalisuudesta tai normista
poikkeavasta sukupuolen kokemisesta joko
vaiettiin tai tuomittiin jyrkästi. Nämä suku
polvet taistelivat tehdäkseen sateenkaariväen
elämästä siedettävää, poistaakseen siitä rikolli
sen ja sairauden leiman.
Nuorempi sateenkaarisukupolvi, johon
itsekin kuulun, on päässyt huomattavas
ti edeltäjiään helpommalla. Erityisen hienoa
tasa-arvoista avioliittolakia ajavassa Tahdon
2013-kampanjassa onkin mielestäni se, että
suuri osa sen parissa aktiivisesti työskentelevis
tä on nuoria, alle 30-vuotiaita. Mielestäni tässä
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Sonja Huhtaniska (oikealla) kirjoitti lakialoitteen yhdessä
tulevan vaimonsa Suvi Jumiskon kanssa. Hetki oli lievästi
sanottuna jännittävä. Kuva: Jenni Mutenia

näkyy se, että nuoret ovat ymmärtäneet paik
kansa historiallisessa jatkumossa: tehtävämme
on osoittaa kunnioitusta vanhemmille suku
polville viemällä loppuun se kova työ, jonka
he ovat aloittaneet. Tahdon2013 ei silti ole vain
nuorten asia, vaan kaikkien suomalaisten yh
teinen ponnistus tasa-arvon puolesta iästä, sek
suaalisuudesta ja sukupuolesta riippumatta.
Kampanja ei tähtää vain avioliittolainsää
dännön muuttamiseen, vaan sillä on toinenkin
tärkeä tavoite: sateenkaariasioiden ympärillä
vallitsevan keskustelukulttuurin uudistaminen.
Kampanja on jo nyt muuttanut keskustelun
perinteistä, marginalisoivaa sävyä, tekemällä
vähemmistöjen oikeuksista enemmistöä kos
kettavan kysymyksen. Uskon, että se, mikä
koskettaa valtavirtaa, muuttuu ennen pitkää
arkiseksi. Se mikä on arkista, ei kaipaa erityis
tä oikeutusta tullakseen hyväksytyksi. Eikä sen
puolesta tarvitse taistella – edes täällä Lapissa.
Sonja Huhtaniska
Kirjoittaja toimii Tahdon2013-kampanjan
Rovaniemen aluevastaavana

Teksti ja kuvat: H. S.
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No miltä

nyt tuntuu?

S

ukupuolenkorjausprosessi tuntuu
monen ajatuksissa samastuvan
sukuelinkorjauksiin. Oman pro
sessini edetessä on ollut hämmen
tävää törmätä järkevienkin ihmis
ten mielikuviin siitä, että jos transtaustainen
näyttää arjessa siltä miltä pitääkin, hän on käy
nyt leikkauksessa – maagisessa leikkauksessa,
jossa kerralla muuttuvat alapään lisäksi nimi,
henkilötunnus ja kampaus.

Töölöön ja takaisin

Arastelinkin ajatusta kirjoittaa juuri leik
kauksesta. Siirränkö taas huomion monen
vuoden prosessista yhteen, itselleni ja monelle
muulle aika epäolennaiseen operaatioon?
Diagnoosijakson aikana kerroin, että en koe
tarvitsevani sukuelinkirurgiaa. Tämä ei ollut
mikään este diagnoosin saamiselle. Hormoni
lääkityksen vaikutettua toivotusti ajatus leik
kauksesta alkoi tuntua luontevalta, ja noutaes
sani lausuntoa henkilötunnuksen muuttamista
varten sain samalla lähetteen Töölön sairaa
laan ilman kummempia kyselyjä.
Vajaata vuotta myöhemmin sairaala-aikani
alkoi pitkäveteisellä maanantaipäivällä, jonka
aikana kävin kokeissa, valokuvattavana ja lää
käreiden juttusilla. Vein tavarani osastolle, kuu
den hengen huoneeseen joka toi mieleeni suuren
hytin makuuvaunussa, ja kävin ystäväni luona
ja juomassa laten ja smoothien keskustan kahvi
lassa. Sairaalaan palattuani olin ihmeissäni sii
tä, miten rauhallinen olo oli. Nukahdin hetkes
sä, vaikka huonetoverit katsoivat vielä tv:tä.
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Olin pelännyt eniten sitä, kuinka ahdistavaa olisi olla toisten
armoilla ja käänneltävänä, mutta olikin helppoa vain olla
mahtavan henkilökunnan hoivattavana, antaa ajan kulua,
olla ajattelematta ja puhallella letkulla vesipulloon.
Operaatio oli kahdeksalta aamulla. Leik
kaussalissa tuntui olevan laitteita ja ihmi
siä ruuhkaksi asti. Sain epiduraalikatet
rin selkääni ja kanyylit kämmenselkääni ja
kyynärtaipeeseeni.
Leikkauspöytä oli yllättävän pieni. Mahduin
sille juuri, käsille ja jaloille oli erilliset tasonsa.
Gynekologiseen leikkausasentoon minut asetel
taisiin vasta nukahdettuani.
Anestesialääkäri sanoi, että nyt tätä ainetta
alkaa tulla. Jäin odottelemaan seuraavaa rep
liikkiä, mutta sitä ei koskaan kuulunut. Seuraa
vassa hetkessä olin eri huoneessa, eri ihmiset
ympärilläni, suupieli tunnottomana intubaatio
putken jäljiltä ja kysyin, paljonko kello on. Se
oli kaksi, leikkaus oli takana.

Verenpaineessani oli jotain seurattavaa, jo
ten odottelin heräämössä muutaman tunnin
kuunnellen, kuinka matalan sermin takana
makaavalle vieruskaverille kerrottiin kerran
toisensa jälkeen, missä hän on ja miksi.
Olisi liioittelua väittää, että vajaan kahden
viikon sairaala-aikana ehtisi ymmärtää pal
jonkaan laitostumisesta, mutta kenties jota
kin. Olin pelännyt eniten sitä, kuinka ahdista
vaa olisi olla toisten armoilla ja käänneltävänä,
mutta olikin helppoa vain olla mahtavan hen
kilökunnan hoivattavana, antaa ajan kulua,
olla ajattelematta ja puhallella letkulla vesi
pulloon (jotta keuhkot eivät ilman rasitusta ra
pistuisi). Kaikki tarpeellinen mahtui yöpöydäl
le; kotiuduttuani ympärilläni tuntui olevan
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aivan liikaa tavaroita, ja liikaa paikkoja joihin
tavarat voivat kadota.
Toisaalta tuntui, että aivot varautuivat kaik
keen mahdolliseen, kun itse en voinut vaikut
taa juuri mihinkään. Kaularistini oli otettu
pois leikkauksen ajaksi ja kun sain sen takai
sin, olin jostain syystä aivan varma, että sen
ketju on vaihdettu. Vasta sairaalasta päästyäni
tajusin ajatuksen harhaksi.
Muutaman päivän kuluttua mielessä väläh
ti ensimmäinen ilo operaatiosta. Se ei liittynyt
ulkomuotoon vaan siihen, että tästedes ei enää
tarvitsisi tapella testosteronin kanssa.
Mieli oli koko ajan hyvä, vaikka muuta ei
voinut tehdä kuin maata, ja vaikka lääkettä an
nosteleva infuusiopumppu hälytti yhtenään il
man syytä ilmeisesti hieman pieleen asennetun
epiduraalin vuoksi.
Olin varustautunut muutamalla helppolu
kuisella tiiliskiviromaanilla, mutta en jaksanut
keskittyä niihin. Päivät kuluivat netissä, tv:n
vanhojen Suomi-filmien parissa ja huonetove
reiden kanssa jutustellessa.
Kahdeksankymppinen rouva kertoi, kuinka
hänen äitinsä oli aikanaan järkyttynyt löytäes
sään tyttärensä farkut: ”Sinulla on ollut joku
poika täällä! Ei minun tyttärelläni voi olla hou
suja!” Häntä myös pidettiin nuorena epäilyttä
vän poikamaisena, koska hän hoiti mielellään
hevosia. Jotkin normit siitä, mikä on millekin

sukupuolelle sopivaa ja toivottavaa, muuttuvat
yhden eliniän aikana.
Äitini sekä moni ystävä ja tuttava kävi kat
somassa minua. Monen onnitteluissa tuntui
olevan ajatus, että nyt koko prosessi on ohi.
En osannut samastua tähän. Kuukauden tau
ko lääkityksessä sai olon tuntumaan kaikkea
muuta kuin naiselliselta, eikä kukaan vielä
tiennyt miten toipuminen etenisi. Ja missä vai
heessa cissukupuoliset sitten ovat valmiita nai
sia tai miehiä?
Viikon kuluttua leikkauksesta sain nousta ja
loilleni. Se oli sitäkin kiinnostavampaa, kun en
saanut välivaiheena olla istuallani. Kiepsahdus
onnistui fysioterapeutin ja hoitajien avustuk
sella ja minua hihitytti koko muutaman metrin
matkan vuoteestani sille sängylle, jolla minut
vietiin suihkuun. Vuoteessa makaaminen tun
tui olleen keholleni suurempi rasitus kuin
itse leikkaus. Jalkapohjiani pisteli, ja tun
sin itseni valtavan pitkäksi ja huteraksi.
Kehoni koko onkin ainoa asia, min
kä koen prosessin aikana olennaisesti
muuttuneen. Aiemmin olin aika lyhyt ja
nuorempana sirokin, nykyään olen aika
pitkä ja roteva.
Monen tuntuu olleen vaikea sisäis
tää, että ulkoinen muuttumiseni proses
sin aikana ei ole tuntunut muuttumiselta
erilaiseksi, vaan muuttumiselta yhä nor
maalimmaksi. Osuvimmin asian tiivisti
ystävä: ”Ethän sinä muutu. Se vain muut
tuu, millaisena muut sinut näkevät.” ❧

Teksti: Hanna Peltomaa
Kuvitus: Jenni Mutenia

Homojen hommaa
ja niin lesboa
Taitoluistelevat miehet ja
jääkiekkoilevat naiset erilaisten
odotusten ristiaallokossa

O

len pelannut useaa eri joukkue
pallopeliä useassa eri joukkuees
sa varsin pitkän ”urani” aikana,
joiksi lasken ne vuodet, jolloin olen
osallistunut lajiliiton järjestämään kilpailutoi
mintaan. Olen pelannut pesäpalloa n. 12 vuot
ta, ringetteä yhdeksän vuotta, kaukalopalloa
kaksi vuotta, jääkiekkoa kuusi vuotta sekä sa
libandyä yhteensä seitsemän vuotta. Juniorina
en tietenkään osannut ajatella sitä, näyttäytyy
kö lajimme ulospäin feminiinisenä tai masku
liinisena tai sitä, miten tulemme itse mahdol
lisesti määritellyiksi harrastustemme myötä.
Tosiasiassahan ringette on suunniteltu nimen
omaan tytöille, koska pelin ”isä” Sam Jacks
halusi luoda jääkiekosta ”kevennetyn version”,
missä pelaajien fyysinen kontakti on kiellet
tyä. Ringeten naisille sopivuutta perustellaan
kin sillä, että voimapelin sijaan siinä korostuvat
äly- ja taito-ominaisuudet sekä pelaajien yhteis

peli. Ringette onkin nimenomaan naisille suun
niteltuna lajina ja sen julkilausuttuina ominai
suusvaatimuksina paraatiesimerkki siitä, minkä
ajatellaan olevan eri sukupuolille ominaista ja
sopivaa käyttäytymistä myös urheillessa.
Räätälöinnistä huolimatta ringette ei kui
tenkaan onnistunut valtaamaan kiekkoilev ien
naisten sydämiä. Joko ringette ei sittenkään
sopinut kaikille naisille tai
sitten oli naisia, jotka eivät
sopineet ringetelle. Naisia,
jotka halusivat pelata kovaa
ja jotka nauttivat kaikesta
siitä fyysisestä kamppailus
ta, jota jääkiekko suo. Huo
mautettakoon tosin, että
jääkiekon säännöt kieltä
vät naisilta taklaamisen se
kä vaativat, että pelaajien on
käytettävä kokokasvosuojus
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ta. Miehille sen sijaan taklaaminen on sallit
tua ja kasvosuojukseksi riittää silmät peittävä
puolipleksi.
Siitä lähtien, kun aloin ymmärtää asioi
ta enemmän, olen alkanut kiinnittää huomio

Kahvakuula Photoshopilla pinkiksi,
hiukset letille, eikä missään nimessä
pipot päässä kuvaan!

ta siihen, miten erilaisia erontekoja naisille ja
miehille soveliaista urheilulajeista tuotetaan
ja miten urheilijat itse kamppailevat erilaisten
odotusten ristipaineessa. Olen havainnoinut

asiaa niin omissa joukkueissani kuin silmiin
pistävimmissä median esityksissäkin.
Haastavin tilanne näyttää olevan niissä la
jeissa, jotka syystä taikka kolmannesta mää
rittyvät joko maskuliinisiksi tai feminiinisik
si. Maskuliinisuus-kategoriaan kuuluvat esim.
jääkiekko ja nyrkkeily, kun taas feminiinisistä
feminiinisin lienee taitoluistelu. Miesten taito
luistelua onkin tituleerattu ”maailman ho
moimmaksi urheilulajiksi” ja tämä jos mikä syö
lajin mahdollisuuksia tulla tunnustetuksi vaka
vasti otettavana urheilumuotona puhumatta
kaan siitä, että pojat ja miehet uskaltaisivat sitä
harrastaa. Feminiinisyys ja mieheys eivät sovi
yhteen ja yhdistämällä ne tuloksena on jotain
homoa. Niinpä lajin imagonkohotuksen vuok
si jopa lajin kolminkertainen maailmanmestari
Elvis Stojkov on todennut, että on alettava ko
rostaa lajin ”maskuliinisuutta ja voimaa”.

ei kyseenalaisteta? Vai onko kyseessä ylimal
kaan homoksi tai lesboksi leimautumisen pelko?
Vaikka homoudelta, lesboudelta ja ylipään
sä oikeanlaisen sukupuolisuuden ilmaisun ky
seenalaistuksilta yrittäisi kuinka suojautua,
saattaa homokortti heilahtaa myös yllättävis
sä tilanteissa. Ajellessani syksyllä 1996 äiti
ni punaisella Fiat Unolla Nurmosta Ilmajoel
le Etelä-Pohjanmaan opistolle opiskelemaan
haastateltiin radiossa jotakuta koripalloilijaa.
Keskustelun kulkua en enää tarkkaan muis
ta, mutta tärykalvoilleni on syöpynyt arvoisan
koripalloilijan vastaus toimittajan esittämään
kysymykseen ”miksi koripallo, eikä lentopallo”.
Koripalloilija ei epäröinyt hetkeäkään vastates
saan, miten ”lentopallo on niin homojen hom
maa, siihen palloon kosketaan jollain sormi
lyönnillä”. ❧
Lähteet ja lisätietoa

Can Figure Skating go Butch? http://www.salon.
com/2010/02/15/elvis_stojko_interview/
Hamepyyntö rikkoi nyrkkeilyrivit. http://yle.fi/
urheilu/hamepyynto_rikkoi_nyrkkeilyri
vit/5449725
Leijonat-lehden numeron 4/2012 tyttöjen MM-extra
(video kuvauksista nähtävissä http://www.
leijonat.fi/mediat/mediaitem/550-121105-tyttolei
jonat-behind-the-scenes.html)
Ringetteliitto http://ringette.skrl.fi/
That’s Gay: Figure Skating is Pretty Gay http://www.
youtube.com/watch?v=8e7PHQ5MhPI
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Feminiinisyys ja mieheys eivät
sovi yhteen ja yhdistämällä ne
tuloksena on jotain homoa.

Nyrkkeilyn saralla ongelmalli
seksi on puolestaan nähty naisten
naisellisuuden katoaminen. Rat
kaisuksi ”ongelmaan” kansainväli
nen nyrkkeilyliitto (AIBA) ehdot
ti vuonna 2011, että naisten tulisi
käyttää kehässä shortsien sijasta hametta erot
tautuakseen paremmin miesnyrkkeilijöistä.
Hameiden feminiinisoivaan mahtiin on luot
tanut myös Suomen Jääkiekkoliitto promotes
saan julkaisemassaan Leijona-lehdessä viime
vuodenvaihteessa Suomessa pelattavia alle
18-vuotiaiden tyttöjen MM-kisoja pukemal
la nuoret kiekkoilijat lähestulkoon yökerhois
sa tavattaviin vaatekappaleisiin. Maskuliinista
lajia harrastavien naisten feminiinisyyden pe
rään ei olla huolissaan vain liittotasoilla, vaan
pääsin myös itse havainnoimaan tätä dilem
maa tehdessämme jääkiekkojoukkueellemme
omaa kalenteria. Ja nyt painotan: kyseessä ei
ollut SELLAINEN kalenteri! Sitä vastoin ka
lenterin ideana oli kertoa joukkueen tarina se
kä peilata sitä, mitä Lappi ja lappilaisuus jouk
kueelle merkitsee. Kuvaukset menivät hyvin,
mutta jossain vaiheessa joukkueen voimahah
mo esitti huolestuneisuutensa siitä, että kuviin
pitäisi saada enemmän naisellisuutta. Ööh,
siitä mitä? Kahvakuula Photoshopilla pinkik
si, hiukset letille, eikä missään nimessä pipot
päässä kuvaan! Mutta kun niillä tyypeillä nyt
vaan on aina pipot päässä, paitsi silloin kun
sen tilalla on kypärä.
En tiedä, saako laji enemmän uskottavuutta
jos sen harrastajat ilmentävät omaa itseään su
kupuolistereotyyppisellä tavalla. Vai tykkäävät
kö sponsorit enemmän jos naiseuden ja miehey
den, feminiinisyyden ja maskuliinisuuden rajoja

Kult tuurisiivut
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Kirja
Tom Spanbauer: Mies joka rakastui kuuhun
L i k e 19 9 9

Yhdistyksen kirjahyllystä voi tehdä jännittäviä
löytöjä. Sellainen oli tämä Like-kustannuksen
lähes 15 vuotta sitten julkaisema 1800-luvun
lopun preeriamaisemiin sijoittuva romaani, jo
ta jostain syystä ei ole tullut luettua aikaisem
min. Spanbauer kertoo lapsuudestaan asti Ex
cellentin pikkukaupungin porttolassa asuneen
pojan tarinaa. Pojan sukupuoli ei ole yksi
selitteinen. Ilotalon naiset yrittivät perinteisin
heimomenoin selvittää hänen taipumuksiaan,
mutta koetilanne menee pieleen, kun lapsi on
kiinnostunut vain höyhenpuuhkasta. Myö
hemmin hän saa selville olevansa berdache –
mieskehoon syntynyt shamaani, joka voi ottaa
heimossaan naisen rooliin. Pojalla ei kuiten
kaan ole ympärillään heimoa, joka kertoisi
hänelle kuinka ollaan berdache, tai ylipäätään
intiaani. Sen sijaan hän paiskii pikkulapsesta
asti töitä ilotalon siivoojana, ja vähän vanhem
pana saa kunnian siirtyä talon takana olevaan
vajaan myymään itseään kaupungin mormo
nimiehille. Hänellä ei ole edes kunnollista ni
meä, vaan häntä kutsutaan työpaikkansa mu
kaan Vajaksi.
Tarina olisi todella riipaiseva kertomus lap
sen kasvusta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä,
ellei seksiin, ihmisten välisiin suhteisiin ja kuo
lemaankin suhtauduttaisi niin toteavasti. Ilo
talon väen arkea kuvataan rivoin sanankään
tein eritteitä ja väkivaltakuvauksia säästämättä.
Mutta sitten Vaja yhtäkkiä juoksee ulos, kiitää

kukkuloilla ja ihai
lee luonnon kauniita
yksityiskohtia tai saa
yhteyden henkimaa
ilmaan. Eteerisen ru
nollisesta ilmaisusta
palataan tärähtäen
keskelle vaikkapa
intiaanireservaat
tien asukkaiden epätoivon valtaamaa elämää,
mutta pian taas noustaan liitoon kurjuuden
keskeltä kuvaamaan vaikkapa miesten välistä
romantiikkaa.
Kirja on raju, enkä suosittele sitä herkil
le ihmisille. Siinä rikotaan tabuja, kuten lähi
sukulaisten välisiä seksisuhteita, niin että
paukkuu. Väkivallan, seksin ja kurjuuden ku
vaus on raadollista. Teoksen puolivälissä al
kaa valjeta viimeistään, että ei tähän tarinaan
ainakaan mitään sovinnaista Disney-loppua
taida tulla, kun Vajan rakkaita raiskataan, pa
hoinpidellään ja murhataan toinen toisensa pe
rään. Lukija pakotetaan seuraamaan tilanteen
luisumista kohti yhä suurempaa epäoikeuden
mukaisuutta ja kauheutta. Kirjan loputtua jää
kuitenkin yllättävän hyvä mieli: elämä on sit
tenkin mahdollista samanaikaisesti yhteisössä
ja sen ulkopuolella.
L a i naus: ”Tarina kertoo, että kun kuu on
pimeä – niinä hetkinä miehestä voi tulla nainen
ja naisesta mies. Olen myös kuullut, että nussivat rakastavaiset voivat ylittää rajan ja muuttua toisikseen.” Terhi Repo

Elokuva
Kerron sinulle kaiken

Maaliskuussa ensi-iltansa saanut Simo Halisen
elokuva on ensimmäinen suomalainen koko
illan tuotanto, jossa transsukupuolisuus on
keskeisessä osassa. On hienoa voida todeta, että
paras näkemäni transaiheinen elokuva on suo
malainen. Eikä elokuva ole ainoastaan paras la
jissaan, vaan puutteistaan huolimatta onnistu
nut monella tasolla.
Tarina ei tavoittele liian korkeita sfäärejä,
vaan pysyy koossa kuvatessaan episodia muuta
mien ihmisten elämästä. Sukupuolenkorjauksen
läpikäynyt impulsiivinen Maarit (Leea Klemola)
sotkeutuu yllättäen väsähtäneen opettajaparis
kunnan (Peter Franzén ja Ria Kataja) arkeen.
Leea Klemolan näyttelijäntyö on mainiota ja
osoittautuu sitä hienovireisemmäksi, mitä lä
hemmäs Hena Blombergin kamera tulee. Maa
ritin habitus on onnistuneen persoonallinen, ai
noa myönnytys stereotypioille on karhea ääni.
Franzén tekee Samin roolin mukavan pie
nesti. Vaisunoloinen mies ei ole suinkaan tylsä.
Herkkyyttä riittää myös Emmi Nivalassa Maa
ritin sulkeutuneena tyttärenä.
Tarinasta näkyy hyvällä tavalla, että alun
perin Maaritin hahmon ei ollut tarkoitus ol
la transsukupuolinen. Elokuva keskittyy itse
asiassa aika perinteiseen kolmiodraamaan, ei
kaavamaisesti sairaskertomukseen, transitioon
tai syrjintään.
Kotitehtävät on silti tehty kunnolla. Elo
kuva siv uaa monia mediassa vähemmän kä
siteltyjä teemoja, joihin transsukupuolisen
tai läheisen on helppo samastua, ja jotka li
säävät kertomukseen syvyyttä katsojan kuin
katsojan silmissä. Miehen näköisenä vart

tunut nainen tör
mää vasta aikuisena
miesten tympeim
piin puoliin ja jou
tuu pohtimaan, onko
toisen osoittamassa
ihastumisessa mu
kana erikoisuuden
kaipuuta.
Toisen transsukupuolisuus ei ole oksentami
sen aihe kuten Neil Jordanin Crying Gamessa
(1992), vaan Sami suhtautuu siihen realistisesti
yllättävänä, mutta loppujen lopuksi yhdenteke
vänä asiana. Maarit ei ole jatkuvasti hajoile
massa tai herkistelemässä kuten Bree Duncan
Tuckerin TransAmericassa (2005).
Perusasetelman ja repliikkien tasolla käsikir
joitus rullaa hienosti. Siinä välissä, yksittäisissä
juonenkäänteissä, näkyy pientä väkinäisyyttä.
Maaritin joutuminen tekemisiin poliisin
kanssa on muuten elämänmakuisessa elokuvassa
turhan ohjelmallinen episodi. Toki on mukavaa
kertoa, että pedofiilikortin pelaajat eivät voita.
On harmi, että transkielteiset hahmot ovat
Maaritia ja Samia kliseisempiä. Ria Katajal
la Samin vaimona ei ole juuri muuta tekemistä
kuin olla tyhmä, ilkeä ja turvonnut. Myös nui
vat poliisit tuntuvat melkoisilta karikatyyreilta.
Kerron sinulle kaiken on elokuva epätäy
dellisistä ihmisistä, ei normaaliudesta ja poik
keavuudesta. Näkökulma kiteytyy Maaritin
sanoihin, kun Sami pyytää tätä, saadakseen
terveystiedon tunnille materiaalia vähemmis
töistä, kertomaan itsestään: ”Mähän en koe
edustavani mitään vähemmistöä.”
Tenka Issakainen
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selle Los Angelesin olympialaisiin vuonna 1984
eivät osallistuneet puolestaan Neuvostoliitto ja
14 muuta maata ja olympialaisten myöntämi
LGBTIQ, penkkiurheilu ja Sotši
nen Kiinaan vuonna 2008 herätti arvostelua
Se, joka väittää, ettei urheilu ja politiikka kuu
maan ihmisoikeustilanteen johdosta.
lu yhteen, elää tynnyrissä ja harhakuvitelmien
Maailmassa, missä ei nyt kuitenkaan val
maailmassa, tai hänellä on hyvin suppea käsi
tys siitä, mikä on poliittista. Koko olympialiike tioiden ja kansojen kesken niin hirveästi ole
vaihtoehtoja osoittaa, mikä on hyväksyttävää
itsessään on niin poliittinen kuin vain olla ja
ja mikä ei, olympialaiset kaikkien kansojen yh
voi. Myöntämällä olympialaiset tietylle maalle,
distävänä juhlana ovat oiva tapa osoittaa, onko
sulkemalla jokin maa olympialaisten ulkopuo
valtion harjoittama toiminta muiden näkökul
lelle tai boikotoimalla olympialaisia voidaan
masta hyväksyttävää. Sa
mantyyppiseen toisen ojen
Katsoako telkkaria salaa – ja muiden lgbtiq-tovereiden
tamiseen voi pyrkiä myös
läsnä ollessa suureen ääneen paheksua niitä, epätie
kauppasaarrolla.
Sotšin olympialaisten
dostavia ja piittaamattomia ihmisiä, jotka kehtaavat
kohdalla kansainvälinen
riemuita suosikkiurheilijoidensa menestyksestä.
olympiakomitea (KOK)
on osoittanut, ettei se ha
lua nostaa Venäjän homo
propagandalakia sen tason ihmisoikeuslouk
osoittaa, onko jokin maa hyvä vai paha eli ty
kaukseksi, mikä estäisi kisojen järjestämisen
kätäänkö maan harjoittamasta politiikasta vai
Venäjällä. Toki on myönnettävä, että olympia
ei. Esimerkkejä kaikista näistä löytyy histo
komitea vetäessään kisat Sotšista pois asettaisi
riasta. Etelä-Afrikka suljettiin olympialiikkeen
itselleen seuraavan ongelman; mitä seuraavil
ulkopuolelle pariksikymmeneksi vuodeksi
le olympialaisille sitten tehtäisiin. Sanomatta
maan harjoittaman apartheid-politiikan vuok
kin lienee selvää, ettei niin mittavien kisojen
si. Yhdysvallat ja vajaat 50 muuta maata eivät
järjestäminen hoidu käden käänteessä, vaan
osallistuneet Moskovan kisoihin vuonna 1980
kisoihin valmistautuminen vaatii usean vuo
vastalauseena Neuvostoliiton osallistumisesta
Afganistanin sisällissotaan. Kostoiskuna edelli den verran töitä. Juuri vastikään esimerkiksi
Urheilu

päätettiin myöntää vuoden 2020 kisat Tokioon
– siis seitsemän vuotta ennen varsinaisia kiso
ja. Löytyisikö mistään siis maata, joka pystyisi
isännöimään kisoja reilun kuuden kuukauden
varoitusajalla? Tuskinpa. Olympialaisten siir
täminen myöhempään ajankohtaan puoles
taan rikkoisin neljän vuoden olympiadin, mikä
sekin tuntuisi harmilliselta. Kansainvälinen
olympiakomitea näyttää siis ratkaisseen tilan
teen nostamalla kädet pystyyn.
Toisena kovan luokan pakotteena, jolla ajat
telisi olevan vaikutustakin, voisi olla olym
pialaisten suurten sponsoreiden rahahanojen
sulkeminen. Jos sponsorit yhteistuumin tuu
maisivat, että me emme tue kisojen järjestämis
tä maassa, joka polkee ihmisoikeuksia, KOK:n
ei auttaisi muu, kuin tanssia sponsoreiden pil
lin mukaan. Mutta ei! Eivät näytä firmat uskal
tavan ottaa kantaa, joten ei toimi tämäkään.
Mitä siis tiedostava lgbtiq-kansalainen, joka
on katsonut elämänsä kaikki olympiakisat, jo
ka muistaa ulkoa milloin missäkin kilpailtiin
ja kuka voitti minkäkin matkan, voi tehdä täs
sä tilanteessa? Pistääkö töllötin kaappiin kisa
viikkojen ajaksi ja teeskennellä kuin mitään ei
missään tapahtuisikaan? Katsoako telkkaria
salaa – ja muiden lgbtiq-tovereiden läsnä olles
sa suureen ääneen paheksua niitä, epätiedosta
via ja piittaamattomia ihmisiä, jotka kehtaavat
riemuita suosikkiurheilijoidensa menestyk

sestä. Vaiko katsoa kisoja, mutta perustella it
selleen ja muille, että tekee niin vain yleisestä
sosiologisesta mielenkiinnosta tai tarkkaillak
seen, kenen kynnet tällä kertaa on maalattu
minkäkinlaisin väriyhdistelmin?
Yksittäisen ihmisen tekona sillä, että pidän
telkkarini kiinni, ei ole mitään laajempaa yhteis
kunnallista merkitystä. Mutta jos meitä telkka
rin kiinnipitäjiä on miljoona, kaksi miljoonaa
tai enemmän alkaa kyseessä jo olla sen verran
iso porukka, että se ehkä vaikuttaa johonkin.
Mihin? Saa kenties KOK:n jälkikäteen myöntä
mään, että näin surkeita katsojalukuja silmäil
len oli vikatikki myöntää kisat Venäjälle? Saa
KOK:n sponsorit toteamaan, että kustannus–
hyöty-suhde näin surkeilla katsojaluvuilla jäi
pirun paljon miinusmerkkiseksi? Ja tällä sitten
olisi vaikutusta KOK:n linjaan tulevaisuudessa.
Mutta entä jos mitään joukkovoimaa ei syn
ny? Jos kansat ”kaikissa maissa” vain iloisesti
katselevat kisoja ja minä olenkin ”ainut”, joka
pitää telkkarin kiinni. Tottakai se pännii, mut
ta jos tekoni seurauksena pystyn olemaan ylpeä
itsestäni, ajattelemaan, että minä sentään tein
jotain, niin se on sen arvoista. Kisojen katso
miselta säästyneen ajan voin vaikka käyttää sii
hen, että tarkistan vielä kisoja sponsoroineet
firmat ja käytän rahani mieluummin muiden
firmojen tuotteisiin. Siitäs saitte!
Hanna Peltomaa
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Avarat-ryhmä
Avarat on Kynnys ry:n ja Oulun Seta ry:n yh
teinen ryhmä henkilöille, jotka pohtivat omaa
tai läheisensä seksuaalista suuntautumista tai
sukupuoli-identiteettiä. Ryhmä on tarkoitet
tu yli 18-vuotiaille vammaan, toimintakykyyn,
sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumi
seen katsomatta. Ryhmä kokoontuu Kumppa
nuuskeskuksen esteettömissä tiloissa osoit
teessa Isokatu 47. Lisätietoja: liisa.alanampa
oulunseta.fi tai terhi.repo oulunseta.fi
Bi-ryhmä
Oulun SETA ry:n bi-ryhmä on tarkoitettu kai
kille aikuisille, joille biseksuaalisuus on oma
kohtainen juttu tai muuten vaan mielen päällä
pyörivä asia. Lisätietoja: biryhma gmail.com
Nuortenryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille suku
puoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen kat
somatta. Paikalle ovat siis tervetulleita niin

homot kuin heterotkin sekä kaikki siltä väliltä.
Lisätietoja: info oulunseta.fi.
Trans- ja gender-ryhmä
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka poh
tivat omaa sukupuoltaan tai siihen liittyviä
kysymyksiä. Tuntuuko sinusta, että oman ke
hosi ja mielesi välillä on ristiriita, joka mie
tityttää sinua? Oletko usein tuntenut itsesi
ulkopuoliseksi muiden saman fyysisen suku
puolen omaavien kanssa? Tule ihmeessä ryh
määmme juttelemaan sekä saamaan neuvoja,
turvallisessa ja rennossa ilmapiirissä saman
henkisten kanssa.
Transläheisten ryhmä
Transläheisten ryhmään ovat tervetulleita
transsukupuolisten tai sukupuoli-identiteetti
ään miettivien läheiset, jotka kokevat tarvitse
vansa tukea, haluavat keskustella kokemuksis
taan ja ajatuksistaan. Lisätietoja: terhi.repo
oulunseta.fi sekä numerosta 045 1166 481.

OULUN SETA RY. | www.oulunseta.fi
Yhdistyksen toimisto: Isokatu 45 A 17 (ODL-kortteli), 90100 Oulu
Postiosoite: PL 177, 90101 Oulu
Sähköposti: info oulunseta.fi
Puhelinpäivystys: 040 836 9569, tiistaisin klo 18–20. Puhelinpäivystys tarjoaa keskustelu
mahdollisuuden koulutetun päivystäjän kanssa. Kaikki puhelut ovat luottamuksellisia. Voit
keskustella seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvistä asioista, ja jakaa ilojasi tai
murheitasi. Puhelinpäivystyksestä voit myös kysellä ryhmäaikatauluja ja tietoja toiminnastamme. Päivystyspuhelimen puhelinvastaajaan on mahdollista jättää viesti (esim. yhteydenottopyyntö) äänimerkin jälkeen. Voit myös lähettää tekstiviestejä. Muina kuin päivystysaikoina puhelinvastaajassa on tiedote, jossa on tietoa tulevista tapahtumistamme, kuten
esim. ryhmäaikatauluista.
Puheenjohtaja: puheenjohtaja oulunseta.fi, puh 045 1166 481 (puheluihin vastataan pää
asiassa klo 14:n jälkeen).
Koulutusasiat: Vierailut kouluihin, asiantuntijoiden kouluttaminen sekä myös sosiaali- ja
terveysalan opiskelijoiden vierailupyynnöt Oulun Setan toimistolle: koulutus oulunseta.fi.
Sateenkaariperheet: oulunsateenkaariperheet luukku.com

Sateenkaariperhe-ryhmä
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki sateen
kaariperheiden henkilöt. Tule ennakkoluu
lottomaan ja värikkääseen joukkoon ju
tustelemaan ja viettämään aikaa yhdessä
samanhenkisten kanssa. Tapaamispaikka
na on keskustan Avoin päiväkoti osoittees
sa Uusikatu 27. Lisätietoja: oulu sateen
kaariperheet.fi
Lautapeliryhmä
Haluatko viettää hauska illan samanhenki
sessä porukassa? Tervetuloa kaikille avoi
meen lautapeliryhmään, jossa pelataan mo
nenlaisia lauta-, kortti- ja noppapelejä, ja
viihdytään yhdessä.
Ryhmät kokoontuvat Oulun Setan toimistolla osoitteessa Isokatu 45 A 17 (ODL-kortteli),
ellei toisin mainita. Ryhmien tarkemmat aikataulut mahdollisine muutoksineen löydät
yhdistyksen nettisivuilta osiosta Toiminta
> Ryhmät. Tapaamisista tiedotetaan myös
Facebookissa.
Bileet
Bilepaikkana toimii yleensä Bar Yöhuikka
joka löytyy osoitteesta Mäkelininkatu 13.
Bileet alkavat klo 22.00 ja päättyvät klo
04.00. Liput 4 € jäsenille ja 7 € muille. Hin
nat sisältävät eteispalvelumaksun. Bilepäivät
ja mahdolliset teemat löydät yhdistyksen
nettisivuilta osiosta Toiminta > Bileet.

Transvestiit tiryhmä
uudelleen henkiin
Oulussa
T r a nsv e st i i t i t ovat jälleen saaneet
oman vertaistukiryhmänsä Oulun Setaan.
Pitkän hiljaiselon jälkeen homma alkoi
edetä, kun tämän jutun kirjoittaja otti yh
teyttä Oulun Setan ryhmävastaavaan Ter
hiin viime syksynä. Silloin ryhmälle oltiin
etsimässä vetäjää, jota ei kuitenkaan syk
syllä löytynyt. Niinpä, kun Terhi kauniis
ti pyysi, suostuin ryhmän vetäjäksi. En
simmäinen tapaamisemme oli sitten tämän
vuoden maaliskuun lopussa Oulun Setan
toimistolla.
”Tämän ryhmän toiminta on ollut tau
olla useamman kerran. Jotain toimintaa on
kuulemma ollut 90-luvun loppuvuosina. Ja
sitten on olut tauko. Itse olen ollut ryhmäs
sä mukana vuosina 2004–2007, aluksi ihan
rivijäsenenä ja sitten vetäjänä”, kertoo Riia,
jota haastattelin. ”Meillä oli noina vuosi
na 24 tapaamiskertaa, aiheina oli milloin
mitäkin, esimerkiksi meikkausopastusta ja
olipa meillä kerran vieraita Etelä-Suomes
ta. Kävijämäärä vaihteli suuresti, alkuun
oli alun toista kymmentä naista paikal
la, sitten kävijämäärä vähitellen laski.
Viimeiseksi jäänneissä tapaamisis
sa taisi olla paikalla pari innokasta.
Mutta tällaista aaltoliikettähän
se taitaa olla vähän kaikessa
yhdistystoiminnassa.”
Riia mukaan
ensimmäiset
kokoontu
miset olivat
Oulun HIV-
tukikeskuksen
tiloissa, Oulun Se
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Transvestiittiryhmä
Transvestiittiryhmässä keskustellaan osal
listujien toiveiden mukaan kiinnostavista ai
heista. Toisinaan järjestetään meikkaus- ja
pukeutumisopastusta ja muuta hyödyllistä
tekemistä. Tervetuloa mukaan kaikki trans
vestiitit ystävineen ja vaikka puolison kera.
Lisätietoja: marika.perameri gmail.com.

Rovaniemen Seta ry:n
toiminta
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talla ei tuolloin vielä ollut omia tiloja.
”Sittemmin saimme oman toimiston
Asemakadulta ja vielä myöhemmin Li
mingantullista. Kaikki nuo oli erilaisia
paikkoja julkisuutensa kannalta, Tuka
ri eli HIV-tukikeskus ihan keskustas
sa Kirkkokadulla, Asemakatu vähän
30 sivummassa ja tuo Limingantulllin
Esson yläkerta ihan piilossa. Vaikea
sanoa, oliko sijainnilla vaikutusta kä
vijämäärään, mutta jos oli, niin kaik
kein julkisin paikka oli suosituin. To
dennäköisimmin kuitenkin kyse oli
alkuinnostuksesta, kun muistaakseni
porukka oli koko ajan suurimmaksi
osaksi samaa ja hiipui vain pikkuhil
jaa”, kertoo Riia. ”Pari vuotta oli sitten
taukoa ja viimeisin yritys ryhmän saa
miseksi oli vuonna 2009, mutta se jäi
pariin kertaan.”
Nykyään ryhmän vetäjänä toimii
jutun kirjoittaja Marika Perämeri.
Kokoonnumme kerran kuukaudessa,
pääsääntöisesti kuukauden viimeise
nä torstaina klo 19 alkaen Setan toi
mistolla. Tarkoitus on löytää ainakin
muutamalle kerralle ihan kunnon oh
jelmaa, meikkausopastusta on tulossa
syyskuussa ja jonkinlainen rompeto
ri tai kirppis on myös suunnitteil
la, samoin peruukkineuvontaa ja
tyylikoulua.
Myös puolisot ja kumppanit ovat
lämpimästi tervetulleita mukaan!
Lisätietoja saa allekirjoittaneelta:
marika.perameri gmail.com
Facebook: Marika Perämeri tai OuTiit
(suljettu ryhmä, mukaan pääsee laitta
malla kaveripyynnön)

Avoimet ovet
Avoimet ovet on yhdistyksen toimistolla pidettävä
avoin kahvi- ja tutustumisilta. Tarjolla on jutuste
lua ja virvokkeita kera mielenkiintoisten ihmisten.
Transryhmä
Ryhmässä käydään kahvin ja teen äärellä jutte
lua sukupuolivähemmistöihin liittyvistä asioista ja
kaikesta muustakin. Tervetuloa!
Nuortenryhmä
Nuortenryhmässä tarjolla rentoa hengailua, juttu
tuokioita ja mukava ilmapiiri, jossa voi avoimesti
jutella. Välissä saatamme puhua tietystä teemasta,
mutta keskusteluun osallistuminen on vapaaeh
toista. Päätarkoituksena on kuitenkin viettää mu
kavia hetkiä porukalla!
Ryhmien tapaamisajat ilmoitetaan sivuillamme www.rovaniemenseta.fi ja Rovaniemen Seta
-ryhmässä Facebookissa.
Arctic Pride 21.–23.2.2014 Rovaniemellä
Teemana on ”Ilmaise itseäsi! – Express yourself!”
Itsensä ilmaiseminen voi olla konkreettista omana
itsenään olemista ja ulospäin näkymistä. Ohjel
massa nostetaan esille toiminnallista itseilmai
sua ja lappilaisen kulttuurin luovia ulottuvuuksia.
Tervetuloa mukaan, juuri sellaisena kuin olet!
Rovaniemen Seta ry.
www.rovaniemenseta.fi
Yhdistyksen toimisto: Valtakatu 19
(3.krs), 96100 Rovaniemi
Postiosoite: PL 1216, 96101 Rovaniemi
Sähköposti: info rovaniemenseta.fi
Puheenjohtaja: pj rovaniemenseta.fi
Koulutusasiat: Vierailut kouluihin, asiantuntijoiden kouluttaminen ja vierailupyynnöt toimistolle: pj rovaniemenseta.fi.

Itäpuolentie Tenka Issakainen, Jenni Mutenia

Pepperi Niko-Petteri Niva

