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Näytetään niille!

Älä vilahtele – tule näkyväksi
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E de l l ise n Pu l s si n (1/2012) päätoimittajan
kirjoituksessa ennakoin jo näkyvyyttä, jonka
Pulssin tekijäkunta valitsi tämän numeron pääteemaksi. Mitä muuta näkyvyys on kuin vaikkapa julkista esiintymistä tietyssä kontekstissa
esimerkiksi Pride-tapahtuman kulkueessa? Keiden näkyvyyttä kulkue palvelee ja millä lailla?
Millä muilla tavoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ääntä voidaan tuoda esille, ja kenen ääni on tärkein?
Setan ja sen jäsenjärjestöjen aktiivit ovat alituiseen korvat höröllä ja silmät auki tarpeellisille keskusteluille, jotka koskevat seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, vapauksia
ja muita oman itseilmaisun kannalta tärkeitä
asioita. Silti monet äänet jäävät marginaalisiksi
ja ehkä kokonaan näiden keskusteluiden ulkopuolelle. Onko kaikkien äänien kuulluksi tuleminen edes mahdollista? Kenen näkyvyyden
puolesta tehdään eniten töitä?
Reilu enemmistö Setoista toimii vapaaehtoisuuden pohjalta, niin myös Oulun Seta, joka
on myös yksi suurimmista Setan jäsenjärjestöistä – ainakin jäsenmääränsä perusteella. On
hurjaa ajatella, että suuren alueen kattava yhdistys, jonka bile-, ryhmä- ja koulutustoiminta
on laajaa ja alueellisessa kontekstissaan tiheätempoista, toimii vain ja ainoastaan vapaaehtoisten toimijoiden työn varassa. Se, millaisia
sisältöjä edellämainituissa toiminnan muodoissa sekä muissa yhdistyksen tavoitteissa ja
päämäärissä on, riippuu paljolti vapaaehtoisten toimijoiden kiinnostuksenkohteista, henkilökohtaisista tilanteista, tiedoista ja taidoista. Yksi tavoitteista
on mahdollisimman monen äänen
kuuleminen ja ottaminen huomioon toiminnassa, mutta
niin sanottuja kuolleita
kulmia, marginaalien
marginaaleja on yhä
– ihmisiä, jotka eivät
löydä vertaisuutta tai
omaa paikkaansa ”se-

talaisten” joukosta, eivätkä täten tule kuulluiksi oikeuksien edistämisestä puhumattakaan.
Kuten todettua, Setan aktiivit koostuvat erilaisista ihmisistä omine mieltymyksine ja kiinnostuksineen. Setalaiset eivät siis ole täydellisen
tasapäinen joukko, vaikka heitä yhdistääkin
työskenteleminen yhdenvertaisten oikeuksien
puolesta. Harvoin kuitenkin toiminnan suuntaa muotoillessa ja sitä järjestettäessä tullaan
pohtineeksi sitä, millainen kuva yhdistyksestä ja sen tavoitteista tai painotuksista välittyy
ulospäin – oman näkyvyyden edistäminen kysyy siis myös omaa aktiivisuutta ja halua tuoda
oma ääni esille. Jostakin on aloitettava.
Setalaisuuden ei tarvitse olla kirosana tai
väkipakolla tasapäistämiseen johtava ”aate” ilman keskustelua. Myös jäsenlehtemme Pulssin
julkaiseminen on mahdollista Setan toiminnan
yhtenä haarana. Tässä Pulssin numerossa ha
luamme tuodakin esille monenlaisia ääniä: näkyvyyttä ja oman määrittelyn tärkeyttä tarkastellaan esimerkiksi gay shamen, uskovaisuuden
ja transvestisuuden kautta. Lisäksi päästämme
ääneen muun muassa North Pride 2012 -katsauksia, Tee paita! -kilpailun annin sekä Saara
Mäntylän Rovaniemellä syksyllä 2012 pidetyn
valokuvanäyttelyn Saaran omin sanoin avaamana. Riittääkö kuitenkaan pelkkä äänien
kuuleminen? Miten eri äänet saatettaisiin vielä keskustelemaan keskenään? Tämä pohdinta
tarvitsisi aivan oman kirjoituksensa.
Moni ääni ja näkökulma jää luultavasti yrityksistämme huolimatta tälläkin kertaa pimentoon. Mistä Sinä haluat lukea
enemmän? Mitkä asiat ovat jääneet
toistaiseksi kokonaan käsittelemättä? Lähetä meille palautetta osoitteeseen
pulssitoimitus gmail.com.
Teemme parhaamme.
Liisa Alanampa
liisa.alanampa oulunseta.fi
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Kenen tie
vapauteen vie?
Uskovainen homo livahti seksiriippuvuutta käsittelevään seminaariin,
jossa sivuttiin reilulla kädellä myös homoseksuaalisuutta. Mitä
oppeja seminaarilla oli tarjottavanaan? Entä mitä tärkeää tuli tajuttua
vessajonossa? Eheydyinkö edes?
Teksti Liisa Alanampa
Kuvitus Niko-Petteri Niva

O

ulua vihmoo joulukuinen pureva
tuuli. Olen matkalla Vapauteen.
Totuus on runollista ilmaisua karumpaa, sillä oikeasti olen matkalla oululaisen kristillisen yhdistyksen K IS O ry:n Vapauteen-seminaariin, jonka
pääpuhujana on homojen eheyttämiskeskusteluista tutuksi tullut Andy Chambers.
Tänä iltana pääsen näkemään, kuinka vaikuttava henkilö tämä ex-homo ja Elävät vedet
-nimisen eheytymis- ja opetuslapseusohjelman
koordinaattori onkaan. Tajuanko tänään olevani rikkinäinen kuin orjantappurakruunun
repimä otsa? Sanonko illan päätteeksi heipat
pitkälle parisuhteelleni? Onkohan näissä tapahtuman tarjoamissa voileivissä tajuntaa manipuloivia ainesosia?
Virittäytyminen
Seminaari alkaa arpamyynti-ilmoituksella.
Pääpalkinto on sadan euron ravintolakortti.
Kaivan jo kuvettani mannakakkuset ja ainakin
kaksi kalaa silmissä kiiluen, kun muistan miten kävi kaupustelijoille temppelissä. Missä olet
nyt, Jeesus, kun täällä tarvitaan pientä tantrumia puhdistamaan tila rahantekijöistä?
Pienen gospel-laulannan jälkeen lavalle
pyyhältää ennen Andya tämän vaimo Sirkku
Chambers, jonka hymylle pitäisi olla olemassa aivan oma käsitteensä, niin vilpittömän lu-

moutunut ja ilosta sykähtelevä se on. Perässä
seuraa Andy, joka vaikuttaa varautuneelta ja
jopa sympaattiselta, mutta ehkä on syytä kuulla ennen suurempaa sympatiseerausta, mitä hänellä on sanottavanaan.
Tärkeitä oppeja ja häiritsevä ilmestys
Päivän teema on siis seksiriippuvuus. Sirkku
tulkkaa kiivaasti Andyn puheenvuoroja, jotka
kertovat tämän taistelusta rikkinäistä elämäntapaa (muun muassa homoseksuaalisuutta ja
ristiinpukeutumista) vastaan. Hengellisen herätyksen koettuaan pystyi Andy aloittamaan portaittaisen kehityksen kohti eheämpää elämää,
ja nyt hän haluaa opastaa meitä tuolla samalla
tiellä. Hyvää hyvyyttään, totta kai.
Ongelmallinen perusristiriita sivuutetaan tietenkin kokonaan: homoseksuaalisuus ei ole elämäntapa. Jos sen voisi valita, kuten elämäntapa
yleensä suurimmaksi osin valitaan, miksi em-

Sanoma on, että
kovasti halutaan auttaa
homoseksuaalisuuden
kanssa kamppailevia
ihmisiä.

me painaisi katkaisijasta päälle toista tapaa olla?
Tottumuksesta? Entä miksei joku hetero trippailisi homoudella aina silloin tällöin, jos seksuaalisuus todella on valinta? Ihan vaikka vain ekskursion omaisena kokeiluna suosittelen!
Andy esittää siteerauksia, jotka kuvaavat
seksin koko maailmaa hallitsevaa valtaa. Ensimmäinen kuuluu näin: ”Sex makes the world
go around.” En ehdi kuulla, kenelle lainaus
kuuluu, sillä huomioni kiinnittyy täysin asiattomasti siihen, miten Andyn ääni kuulostaa
Barry Whitelta. Samaistun erääseen 90-luvun
lopulla televisiossa esiintyneeseen neuroottiseen naishahmoon, jonka ympärillä valaistus
nyt muuttuu sensuellin purppuraiseksi ja jossain taustalla soi kutusaksofoni. We got it together baby, yeah, we really got it together didn’t
we. Anturini eivät selvästikään ole virittäytyneet ottamaan opiksi yhtään mitään, vaikka seminaarin oppien mukaisesti juuri minun pitäisi näemmä kuunnella hy-vin tarkkaan.
Saivartelua ja paljastava
välikohtaus wc-tiloissa
Joissakin asioissa tuntuu ainakin nopeasti ajateltuna olevan järkeä. Seksi voi olla vaarallista
ja sen yksityisyydestä huolimatta sen vaikutukset leviävät usein yhteiskuntaankin. Seminaarissa puhutaan kuitenkin ”viehtymyksestä” saman sukupuolen edustajia kohtaan, eikä
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sasti ja ajattelen, mitä hän sanoisi jos tietäisi, etten välttämättä ole paikalla eheyden perässä tai
muutenkaan yhteneväisten kokemusmaailmoiden kautta. Torun itseäni välittömästi tällaisesta
erinomaisuuden ajatuksesta, sillä juurihan Andy
oli lausahtanut, että meistä jokainen on menneisyytensä museo:
Jokaisen historiaan mahtuu asioita, joita ei
ties vaikka tällä perinteisten maakesken seminaarin kehtaisi julkisesti ilmaista.
lausaiheiden ystävällä olisi vielä
suurempia salaisuuksia! Ja vaikkei
salaisuuksia olisikaan, niin jokaisen historiaan
Saamme tietenkin myös konkreettista tietoa
mahtuu asioita, joita ei kesken seminaarin kehseksiriippuvuuden tunnusmerkeistä ja etenkin
taisi julkisesti ilmaista.
siitä, miten se on parannettavissa. Sanoma on,
että kovasti halutaan auttaa homoseksuaalisuuVessajonossa päästän Sirkku Chambersin
den kanssa kamppailevia ihmisiä. Kun samassa edelleni, koska tällä on kiire palata ohjelman
virkkeessä mainitaan lapsuudessa tapahtunut
pariin siinä missä itse koen tarpeelliseksi –
seksuaalinen hyväksikäyttö, epäilen entisihan rauhassa ärsykkeistä erillään – tyhjentää
tä enemmän, onko tässä joltain jäänyt jotain
jotain muutakin kuin ristiriitaisia ajatuksiani.
olennaista ja välttämätöntä tajuamatta.
Pian Sirkku palaa virkistystiloista kommentoiden paheksuvasti siellä vallinnutta hajua. Olen
Väliajalla hipsin wc-tiloja etsimään. Vessailmeisesti ollut idealistisella ja naiivilla mielellä
jonossa eräs seminaariin osallistuva vanhempi
liikkeellä, sillä nyt minä puolestani paheksun
naishenkilö kommentoi minulle jotain makeaa
ahdasmielisen syvästi lähimmäisenrakkauden
seinille ripustetuista eritasoisista maalauksista,
riittämättömyyttä tämän inhimillisyyden käyjoissa on kukka-asetelmia. Nyökyttelen sopuidessä ilmi mitä ruumiillisimmilla tavoilla.
laimeuteen viittaava viehtymys ole se sana, jota
käyttäisin kuvaamaan kiivaan tunteellista suhdettani tyttöystävääni – en myöskään usko, että
silkka viehtymys jaksaisi kantaa suhdetta viiden vuoden rajapyykin yli.
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Valitkaa tie joka elämään vie
Andy kertoo tunnistavansa baarijonosta kaikki
murtuneet sydämet. Jotta omasta rikkonaisuudesta tulisi tietoiseksi, voi pienenä harjoituksena jokainen miettiä, missä asioissa on viimeisen vuoden aikana ollut pettymys Jumalalle.
Mikä ilahduttava lähestymiskulma!
Meitä kehotetaan tunnustamaan syntejämme tiuhaan niin, että joku toinen ihminen kuulee tunnustuksen. Olen hämmentynyt, sillä yli
neljän tunnin jälkeenkään en ymmärrä, mitkä
oikeastaan ovat syntini. Ehkä ajattelen liikaa
omilla aivoillani? Kuvaus seksiriippuvuudesta eli rikkinäisestä seksuaalisuudesta (sisältäen
homoseksuaalisuuden) parantumisesta sisälsi
paljon vastakkainasettelua, joka ainoastaan vahvisti käsitystäni siitä, että homoseksuaalisuus ja
uskovaisuus käyvät kyllä hyvin yksiin, kun vain
uskaltaa ajatella itse. Jos Taivas on olemassa,
kaksi ”eheän” rakkauden lähettilästä tulevat yllättymään, jahka sinne asti pääsemme. ❧

Kuukauden käninä

Syksy on monella tavalla monenlaisten muutosten aikaa: muuttolinnut lentävät etelään, lehdet tippuvat puista, ensilumi sataa maahan ja
järjestöissä vaihtuu valta... Tai vaihtuu ja vaihtuu!
Useamman vuoden lukuisia järjestöjä tarkkaillessani olen tehnyt useita mielenkiintoisiakin
havaintoja. Ensinnäkin, valta ei kovinkaan usein
varsinaisesti vaihdu, vaan samat ihmiset jatkavat vuodesta toiseen ja tehtäviä mahdollisesti
kierrätetään. Tämä ei johdu siitä, että saavutetusta asemasta ei haluttaisi luopua vaan yksinkertaisesti siitä syystä, että uusia tekijöitä on
niin vaikeaa saada. Tämä on hyvin valitettava
trendi jokaisessa järjestössä, jonka toiminnassa
olen enemmän tai vähemmän mukana.
Vaihtuvuudesta järjestötoiminnassa on sekä
haittaa että hyötyä. Vaihtuvuus tuo uutta näkemystä, uutta kokemusta, uusia ideoita ja ennen
kaikkea uutta verta toimintaan. Mutta vastaavasti vaihtuvuus voi pahimmassa tapauksessa lamauttaa järjestöjen toiminnan, sillä uudet
toimijat eivät välttämättä läheskään aina tiedä
mitä järjestötoimiminta pitää sisällään ja mitä
kaikkea hyvinkin tavallisesta kuulostavan asian
toteuttamiseen ja eteenpäin viemiseen kuuluu.
Järjestöjen monimutkainen maailma on oma
universuminsa. On olemassa määräaikoja, määrättyjä tehtäviä ja erinäisiä velvollisuuksia. Monimutkaisia asioita ja kummallisia kiemuroita.
Hyvin usein tekisi mieli mennä siitä missä ”aita
on matalin”, mutta valitettavasti se ei toimi järjestötoiminnan ihmemaassa. On vain opittava
ja opeteltava asioiden ”oikeaoppinen” tekeminen kaikkia tahoja tyydyttävällä tavalla. Mutta

kaikkeenhan oppii ja kaikkeen tottuu! Vai onko
kuitenkaan niin?
Lisäksi hyvin usein järjestötoiminnassa ennen vuoden vaihdetta lähdetään niin sanotusti
”soitellen sotahan”: laaditaan suurilentoisia ja
kauaskantoisia suunnitelmia, maalaillaan hulppeita unelmia ja ihannekuvia tulevasta vuodesta
ja unohdetaan todellisuuden asettamat realiteetit. Mutta totuushan se iskee vasten kasvoja
kuin viikon vanha haiseva turska ennemmin tai
myöhemmin, mutta yleensä kuitenkin viimeistään maaliskuussa. Hyvin usein tämä totuus
saattaa aiheuttaa järjestöille lamaannuksen
kaltaisen tilan, jossa kukaan ei tiedä mitä oikeastaan pitäisi tehdä. Mutta silti elämä jatkuu
järjestöissäkin – tavalla tai toisella. Onneksi on
olemassa erilaisia ihmisiä ja tämän vuoksi on
olemassa erilaisia järjestöjäkin. Järjestömaailmahan heijastelee ihmisten omaa maailmaa.
Koska järjestöjä on monenlaisia, on myös järjestöissä toimivia ihmisiä monenlaisia. On heitä jotka tekevät niska limassa vapaaehtoisesti
ja vieläpä ilman palkkaa töitä yhteisen hyvän
eteen. Ja sitten on heitä, jotka maksavat uskollisesti jäsenmaksunsa lähinnä ”kannatuksen
vuoksi”. Tämän lisäksi noiden kahden ääripään
väliin mahtuu lukematon määrä erilaisia ja erityyppisiä ihmisiä. Ja mitä olisikaan järjestötoiminta ilman ihmisten moninaisuutta? Sehän olisi erittäin tylsää.
Mutta miksi siis känisen aiheesta? Juurikin
siksi hyvät ihmiset!
Kirjoittaja on änkyrä vanha jäärä, joka ei lähde kulumallakaan pois järjestötoiminnasta.
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Järjestötoiminnan
(siedettävä) sietämättömyys!
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hihaan →

paidan
etuosaan

Tee paita!
-kilpailun satoa

Teksti Terhi Repo

E de l l ise s sä Pu l s si n numerossa julistettiin kaikille avoin kilpailu, jossa pyydettiin
suunnittelemaan Oulun SETA ry:lle t-paita.
Paidan toivottiin henkivän yhteisöllisyyttä, sateenkaarevuutta ja yhdenvertaisuutta.
Pulssin toimituksesta ja Oulun Setan aktiiveista koottu raati valitsi pitkällisen harkinnan
jälkeen voittajaksi Paula Kassisen pelkistetyn
tyylikkään ehdotuksen. Paula itse kertoo, että
aakkospaidan ideana oli kirjainten välityksellä nostaa esiin Setan edustamia ihmisryhmiä
ja identiteettejä. Paidan idea ei välttämättä aukea ensimmäisellä vilkaisulla, vaan se herättää
pohdiskeluja kirjainten ja erilaisten symbolien

merkityksistä. Raadin mielestä Paulan ehdotus on
tyylikäs ja paita sopii käytettäväksi monenlaisiin
tilaisuuksiin.
Kaiken kaikkiaan Tee paita! -kilpailu herätti
kiitettävästi kiinnostusta Pulssin lukijakunnassa.
Toukokuun puoleenväliin mennessä kilpailuun tuli viitisentoista ehdotusta pääasiassa Oulun ja Rovaniemen seuduilta. Oulun Seta painatti voittajapaitaa mustana ja valkoisena, ja paitoja on myyty
North Pride 2012 -tapahtumassa sekä yhdistyksen
toimistolla.
Seuraavilla sivuilla esittelemme joitain
hauskimpia kilpailuehdotuksia satunnaisessa
järjestyksessä.

Lehmät

Jäätelö
Jenna Ihalainen ja Kia Tallgrén olivat
yhdessä työstäneet sateenkaarevan
jäätelöpuikon. Raadin mielestä ehdotus oli iloinen ja raikas. Sulava jäätelö
herätti kuitenkin mielikuvia yhteisen
asian sulamisesta käsiin. Jos kilpailussa olisi haettu ehdotusta lasten paitaan, tämä olisi ollut voittaja!

Ootko nääki?
Raati hurmaantui Niko-Petteri Nivan vinksahtaneesta Setä Samulista ja sen anarkistisesta sukupuolen ilmaisusta. Myös
oululaisuuden näkyminen iskulauseessa
oli plussaa. Sitä pidettiin kuitenkin hieman
liian ärhäkkänä yhdistyksen tarkoituksiin.
Oulun Setan paitaa käytetään mm. kouluvierailulla ja muissa edustustehtävissä,
joissa liika hyökkäävyys ei aina ole tarkoituksenmukaista. Ehkäpä tämä hahmo tulee näkymään vielä jossain muussa yhdistyksen materiaalissa, ken tietää.
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L. Kurkela lähetti kisaan kaksi tarkkaan
mietittyä ja viimeistellyn näköistä ehdotusta. Raati piti erityisesti tämän lehmärakkaus-paidan perinteisestä I love
-meiningistä, mutta pohti kuitenkin, että
lehmäsymboliikka saattaa katsojalle
näkyä vain maatalousaiheisena, eikä seksuaalisuuden
ja/tai sukupuolen moninaisuutta kuvaavana. Olisiko
jokin muu, urbaanimpi eläin
sopinut paremmin kuvaamaan Oulun Setaa? Kenties
undulaatti? Furby?

Sateenkaarilippumies
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Martu Väisänen lähetti useamman ehdotuksen,
jotka jakoivat tuomariston
mielipiteet kahtia. Osa raatilaisista ihastui Martun neuvostoromanttiseen ja dramaattiseen tyyliin, mutta
toinen puoli arvioi ehdotusten muotokielen jopa pelottavaksi. Eniten pidettiin tästä
yksinäisestä sateenkaarilippumiehestä, jossa nähtiin
Suomi-filmien urhea sankari
ja Tom of Finland -viitteitä.

Tuolipuu
Seitsemänvuotias Anna jätti toimistolla sijainneeseen
laatikkoon tuhdin nipun ehdotuksia, mutta ikävä kyllä
vasta kilpailuajan päätyttyä.
Niinpä Annan sympaattiset ehdotukset piti jättää kisan ulkopuolelle. Esittelemme kuitenkin yhden tuotteliaan taiteilijan
ehdotuksista: tässä paidassa kypsät jakkarat putoilevat
tuolipuun oksilta. ❧

ARCTIC
PRIDE
ROVA N I E M I 2 2 . – 2 4 . 2 . 2 0 1 3
Tule sellaisena kuin olet.

Rovaniemen
Seta ry

www.arcticpride.fi

▼ Facebook: Arctic Pride

Teksti ja kuvat Liisa Alanampa

Aktiivius – työtä, ei taistelua
Seta-aktiivius ei synny tyhjästä, vaan ensin on tavoitteita, intoa ja toiveita, joille
seuraavaksi etsitään toteutuskeinoja. Onko vapaaehtoistyössä kokemattomalla aktiivinalulla toivoa päästä tekemään muutakin kuin värjöttelemään esittely
pöydän taakse homofobian vastaisena päivänä homonamuja tarjoillen? Mitä
kaikkea aktiiviuteen liittyy?
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Tohtisinko?
2000-luvun puolivälin jälkeen olin jo tullut kaikille itselleni tärkeille ihmisille kaapista ulos.
Siihen, että uskalsin kertoa identiteettini homoisista nurkkauksista, vaikuttivat merkittävästi
kaikki ne muut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset jotka silloin tunsin etupäässä Internetin keskustelupalstoilta. Pelkkä kaapista ulostulo ei poista tarvetta kokea ja käsitellä vertaisuutta myös kasvokkain, joten pitkän pyörittelyn jälkeen uskalsin osallistua Rovaniemen Setan avoimiin oviin.
Usein puhutaan juuri uskaltamisesta, kun joku menee ensimmäistä kertaa mukaan Setan toimintaan. Jotkut vain katsovat sopivan päivän jolloin ehtivät vaikkapa ryhmään, mutta monelle
kynnys on suuri ja oikeaa hetkeää saatetaan odottaa vuosia. Kun uskallus on voittanut ja toiminta käynyt tutummaksi, saattaa päässä käynnistyä altruistinen alkuräjähdys: Voisinko minäkin olla aktiivi? Haluan vaikuttaa, siis voisin!

Aktiiviksi – taistelijaksi?

Sivustaseuraaja

Aloitin Rovaniemen Setan hallituksessa innosta pihisten. Pääni sisällä vallitsi me-henki, jota heteronormatiivisen maailman villeinkään hevonen ei
olisi voinut pukitella pois selästään.
Mielikuvissani olin taistelussa jotain
vastaan, mutten tarkkaan osannut
määritellä tuon taistelun vastapuolta. Taistelussa toinen osapuoli häviää
ja toinen voittaa, mikä ei ole kovin fiksu lähtöasetelma Seta-aktiiviudelle.
Suhtauduin niin kiivaasti vääryyksiin ja
yhteiskunnan epäkohtiin, etten nähnyt
vahvaa yhteenkietoutunutta sidosta
taistelun osapuolien välillä: se maailma, jossa on paljon vialla, ei ole maailma jossain erillään, vaan elämme siinä itsekin. Taistelua hedelmällisempi
lähestymistapa voisi olla esimerkiksi
muuttaminen.

Mitä sain aikaan? Pidin muutaman kerran Rovaniemen Setan nuortenryhmää.
Hallituksen kokouksissa hyvä tahto ja
omat tavoitteet eivät riittäneet, sillä kokouksissa tapaa usein olla mukana
enemmän niitä, jotka tietävät miten asiat tehdään kuin niitä, joilla ei ole tarkkaa
käsitystä monestakaan asiasta. Kun esimerkiksi on henkilövalinnan aika ja joku
erehtyy kannattamaan, saa kannattaja yleensä väsyneitä kommentteja siitä,
ettei henkilöitä kannateta, ”koska se on
yleinen kokouskäytäntö”. Toimet jaetaan
helposti pääasiassa niille, joille käytännön toimintatavat ovat tuttuja, ja uusien odotetaan vain mukautuvan joukkoon. Kierre on sama kuin työelämässä:
töitä ei välttämättä saa koska ei ole kokemusta, ja kokemusta ei saa koska ei
pääse töihin käsiksi.

Paikanvaihdos
Oulussa ensimmäinen kontaktini paikalliseen Setaan oli bileet. Kävin myös
muutamissa ryhmissä ja muissa tapahtumissa. Yhteiskunnallinen valveutuneisuuteni kärsi vakavasta laskusta, mutta kävin muun muassa Setan kouluttajakoulutuksessa, kun siihen sattui olemaan mahdollisuus. En tiedä mitä odotin,
kun ehdottauduin vuoden 2011 hallitukseen – tutustumisruljanssin alkamista
alusta? Tavoitteeni eivät olleet korkealla, mutta halusin tehdä edes jotain.

Talon tavoille opettelija
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Hallituksessa sain tuskin suutani auki, mutta vuoden 2011 aikana pääsin mukaan vetämään ryhmiä. Löysin siis kanavia, joiden kautta saatoin toteuttaa
aktiivi-innostustani. Samaan aikaan hallituksessa ollessa alkoivat käydä tutuiksi – vaikkakin vielä hajanaisesti – ne lukuisat asiat, jotka säätelevät yhdistyksen toimintaa.
Etenkin uuden aktiivin innostukseen on suuri vaikutus sillä, miten yhdistystoiminnan reunaehdot, esimerkiksi talousasiat ja säännöt, hänelle esitellään. Jos tokaistaan, että ”ei ole resursseja”, ei kerrota vielä mitään siitä
miksi esimerkiksi ei voida toteuttaa parin viikon lasketteluleiriä Levin hulppeisiin hotellihuoneisiin majoittuen. Tyrmäykset aiheuttavat myös nolostumisen vaaran. Jos ei kerrota mistä kaikesta leirin järjestäminen on riippuvainen, leimaantuu koko toiminta sellaiseksi tekemiseksi, johon on vaikea
osallistua jos ei tunne sääntöjä ja muita tapoja. Jos kysyn jotain, pitävätkö
muut minua tyhmänä vai halukkaana oppimaan?
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(Yli)aktiivinen toimija

Individuaali aktiivi?

Vuoden 2011 aikana vedin ryhmiä, olin
sekä Oulun Setan että Rovaniemen
Setan hallituksissa, kävin jonkin verran kouluttamassa ja loppuvuodesta
aloin päätoimittaa jäsenlehti Pulssia.
Satunnaisesti myin myös bileissä lippuja ja pidin esittelypöytää erinäisissä tapahtumissa. Seuraavana vuotena tein samoja asioita, mutta jo vähän
harkitummin.
Aktiivius ei tarkoita sitä, että pitää
tehdä kaikkea. Innostuksen vallassa
ei tarvitse tehdä mitä vain, vaan niitä asioita joissa on hyvä ja joita haluaa tehdä. Hallitus, ryhmät, koulutus ja
Pulssi muodostuivat mielialueikseni.
Lipunmyyntiin olen liian sosiaalisesti estynyt ja esittelypöydän takanakin
jään helposti ulospäinsuuntautuvampien taakse luimistelemaan. Valikoida
saa, sillä valikoitavaa on paljon.

Seta-aktiivia repivät eri suuntiin monenlaiset
voimat. Me-henki voi muuttaa muotoaan, käsitykset aktiiviudesta muuttuvat, odotukset
täyttyvät tai sitten eivät. Vaikka tekee paljon,
tuntuu ettei silti tee riittävästi.
Sooloillakaan ei voi. Seta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys joten
esimerkiksi ryhmissä on oltava tarkkana siitä,
missä määrin voi pitää yllä näihin aiheisiin liittyvää keskustelua. Oulun Setankin toimistolla on
kyltti jossa lukee ”Syrjinnästä vapaa alue”. Vastuussa olevan aktiivin on siis oltava valppaana ja varmistettava, että kyltin sanoma toteutuu myös käytännössä. Inhimillisiä lipsahduksia
sattuu, eikä omienkaan asenteiden kriittinen
tarkastelu aina silloin tällöin ole pahasta.
Koulutuksiin on omat ohjeistuksensa. Intersukupuolisten lasten leikkauksista puhuttaessa
ei voi demonisoida lääkärikuntaa, vaan on ymmärrettävä yhteiskunnan laajempia kokonaisuuksia joista epäkohdat ammentavat. Toinen
koulutuksien yhteydessä paljon puhuttanut aihe on seksi. Kuinka paljon ja millä lailla Setan
kouluttajat voivat vastata kysymyksiin jotka koskevat seksiä? Joillekin
seksin ”häivyttäminen” on helpotus, kun taas jotkut ovat närkästyneitä siitä, että Setan kouluttajia ei
suositella kovin perusteellisesti ottamaan kantaa seksiin liittyviin asioihin. Onko kyse siitä, että homon
on oltava seksitön kelvatakseen
heteroille, vai onko kyseessä halu irrottautua yliseksualisoivasta
leimasta samalla lailla kuin aikoinaan HIV-leimasta?
Seta-aktiiveilla saattaa olla merkittäviä yhdistäviä tekijöitä, mutta tavoitteita, ja tapoja
joilla niitä tavoitellaan, on yhtä monta kuin aktiivejakin. Tämän tulisi olla rikkaus eikä ongelma, sillä tasapäistäminen ei ole välttämätön
edellytys me-hengen syntymiselle. Ohjeistuksista, toimintatavoista ja tavoitteista on käytävä keskustelua, joka on kaikille avointa ja kaikkien saatavilla.

Lopettaminen vai kadonneen motiivin metsästys?
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Kun viimein on selvillä siitä, miten yhdistys vaikkapa saa rahoituksensa kaikkeen toimintaan, mitä kaikkea on huomioitava kun järjestää ryhmätapaamisen tai mitkä niksit ja rituaalit on suoritettava, jotta toimiston tulostimella saa otettua kopion, on aikaa saattanut
vierähtää jo useampi vuosi. Elämässä saattaa olla tärkeämpiä asioita tai yksinkertaisesti
asioita, joiden lomaan vapaaehtoistyö ei enää mahdu. Jos tekee jotain vapaaehtoisesti, on
oikeus myös lopettaa silloin kun siltä tuntuu.
Itse palasin takaisin alkuun ja perusasioiden äärelle kun aktiivius ei enää tuntunut mielekkäältä. Jotain annettavaa tuntui kuitenkin vielä olevan. Pohdin muun muassa sitä, millaista on elää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvana Suomessa. Tilanne on paljon parempi kuin monissa muissa maissa, mutta voinko esimerkiksi toteuttaa Suomessa
keskiluokkaisen haaveeni kirkko- tms. häistä? En voi, ja tämäkin on huolista pienin. Entä
millainen on tilanne kotipaikkakunnallani? Voisi olla vielä parempikin.
Pohdintojen aikana kypsyi ajatus olla ehdolla seuraavaksi Oulun Setan puheenjohtajaksi. Radikaali vaihtoehto aktiiviuden lopettamiselle, mutta samalla haaste joka vielä tässä
vaiheessa elämää on realistinen. En vieläkään tiedä kaikkea yhdistystoiminnasta, ja on hetkiä jolloin tunnen itseni raakileeksi joka ei osaa tai tiedä oikeastaan mitään. Onneksi tiukimmissa tilanteissa voi kysyä neuvoja kokeneemmilta. Tärkeintä on ottaa selvää ja kehittyä,
oli sitten aivan uusi aktiivi, jo usean toimisto- ja henkilövaihdoksen nähnyt konkari tai mitä
vain siltä väliltä. ❧

Seta ja seksi
Saavatko Setan kouluttajat puhua koulutuksissa seksistä?
Tämä aihe on puhututtanut aktiivien keskuudessa jo pitkään. Pulssin toimitus
pyysi valtakunnallisen Seta ry:n edustajilta kommentointia tähän ajankohtaiseen aiheeseen. Kannanotto julkaistaan nyt tässä Pulssissa kokonaisuudessaan. Asiaan pureuduttiin myös joulukuun alussa pidetyn Setan edustaja
kokouksen yhteydessä ”Seta ei sekstaile?” -nimisessä työpajassa. Asia on
monisyinen, joten sitä tullaan käsittelemään varmasti vielä jatkossakin.
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S

eta on laaja-alainen ihmisoikeusjärjestö, jonka vaikuttamistyön teemoja
ovat muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perheoikeudet, kehollinen itsemääräämisoikeus,
yhdenvertainen koulu, homo- ja transfobisen
väkivallan vastainen työ, työelämän yhdenvertaisuus ja seksuaalioikeudet. Samaan aikaan
Seta on muutakin: nuorisotyötä tekevä järjestö,
sosiaalialalla toimiva palvelujärjestö, ammattilaisten ja vapaaehtoisten kouluttaja ja ihmisiä
kokoava yhteisö.
Seta kouluttaa vapaaehtoisia eri puolilta Suomea tekemään kouluvierailuja niihin kouluihin, joihin kutsutaan. Vierailujen tarkoitus on
kertoa kaikille oppilaille perustietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ja antaa heille rohkeutta ja tukea elää
omana itsenään itseään ja toisia kunnioittaen ja
puolustaa omia ja toistensa ihmisoikeuksia.
Usein varsinkin nuoret mieltävät Setan seksuaalisuusjärjestöksi ja kysyvät meiltä seksistä.
Ehkä he kokevat, että Setalta voi kysyä toisella
tavalla kuin opettajalta tai terveydenhoitajalta.
Setalle on myönteistä, jos meidät koetaan helposti lähestyttäväksi. Kouluvierailumme ovat
kuitenkin ensisijaisesti ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskasvatusta. On hyvin tärkeää, että

koulu ja muut seksuaalikasvatuksesta vastaavat
tahot panostaisivat seksuaalisen suuntautumisen
ja sukupuolen moninaisuuden huomioon ottavaan toimintatapaan ja kasvatussisältöihin niin
paljon, että jokainen nuori saisi niiltä tarvitsemansa asiallisen tiedon ja tuen seksiin liittyen.
Seta ei ole varsinaisesti seksuaalikasvatusjärjestö, eikä sillä ole järjestönä erityisasiantuntemusta seksuaalisuudesta tai seksistä. Sen
sijaan Setassa tunnetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämäntilanteita ja heidän elämäänsä – mukaan lukien
heidän seksielämänsä – vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja asenteita. Yhteiskunnan
normit vaikuttavat kaikkien ihmisten käsityksiin hyvästä/huonosta, hyväksyttävästä/kielletystä ja tavallisesta/erikoisesta seksistä, seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. Setan tavoite on
tehdä näitä normeja näkyviksi, purkaa niitä ja
vahvistaa ihmisten oikeutta itsemäärittelyyn
kaikilla elämänalueilla.
Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen
moninaisuutta on kautta vuosien yliseksualisoitu ja nähty pelkästään seksuaalisen käyttäytymisen kautta. Tällaisia asenteita on yhä.
Siksi on tärkeää, että Setan kouluvierailuilla
tulee esiin, että seksuaalisen suuntautumisen
ja sukupuolen moninaisuus liittyvät kaikkiin
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ten seksuaaliterveysverkostossa. Koulutamme
elämänalueisiin. Homo- bi-, trans-, hetero- tai
queerelämää ei pidä typistää pelkästään seksiin. säännöllisesti Sexpon ja Väestöliiton seksuaaliterapeuttiopiskelijoita ja seksuaalikasvatusSe ei tarkoita, että olisimme epäseksuaalisia tai
ta toteuttavia lääketieteen opiskelijoita. Seta
että meidän pitäisi Setan mielestä esiintyä selon perustanut Hiv-säätiön ja tekee sen kanssa
laisina. Jokainen ihminen on kohdattava koyhteistyötä. Setan edustajakokonaisena. Oman seksuaalikous nimittää yhä Hiv-säätiön
suuden toteuttaminen itselle
hallituksen. Viime talvena Seta
sopivalla, itseä ja toisia kunoli yhteistyössä R FSU Suomen
nioittavalla tavalla on myönMitään rajanvetoja tai
kanssa Seksiä kartalla -seksuaa
teinen ja tärkeä osa ihmisen
määritelmiä ei pidä
likasvatuspakettiin liittyen. Sepersoonaa.
ta on tehnyt yhteistyötä myös
Seksistä on syytä puhua
ottaa annettuina, vaan
Mannerheimin lastensuojelumuun muassa ihmisoikeniitä pitää haastaa sekä
liiton palvelevien puhelinten
uskysymyksenä, seksuaapolitiikan että yhteisön
ja netin kanssa. Kouluvieraili- ja lisääntymisterveyden
muuttuessa.
luillaan Seta voi vinkata hlbtija -oikeuksien näkökulmassensitiivisistä toimijoista ja
ta. Seksikäyttäytymisestäkin
materiaaleista.
Setan kouluvierailuilla puhutaan, jos se sopii asiayhEdellä kuvattu asiantuntijateyteen: terveystiedon seksuaalikasvatustunrooli sopii Setalle. Jos Seta sen sijaan ryhtyisi tonilla painotukset ovat erilaisia kuin uskonnon
teuttamaan varsinaista seksuaalikasvatusta itse
tai yhteiskuntaopin tunnilla. Monelle oppiesimerkiksi tuottamalla materiaaleja, suuri osa
laalle voi olla merkittävää kuulla Setalta, etSetan käytettävissä olevasta työpanoksesta menitä yhdyntä- ja heterokeskeinen tai tietynlaisia
si uuden asiantuntemuksen kartuttamiseen. Sekehoja idealisoiva kuva seksuaalisuudesta ei
tan työntekijät tarvitsisivat silloin aivan erilaista
ole realistinen eikä muita parempi. Seta ei aseosaamista kuin heidän nykyiset työtehtävänsä
ta eri elämäntapoja tai perhe- ja suhdemuotoja
edellyttävät, ja Setan koulutussisällöt suunnattaiparemmuusjärjestykseen.
siin toisin. Ihmisoikeusvaikuttaminen ja rakenVastuullinen kouluttaja muistaa oman roolin- teellisen muutoksen edistäminen kärsisivät, kun
sa: kun puhuu Setan nimissä, tulee nähdyksi ko- Seta yrittäisi paikata muiden toimijoiden jättämiä aukkoja yhdellä yhteiskunnan osa-alueella.
ko Setan edustajana. Nuorelle kuulijalle koulutKyse on siis isoista asioista ja tietoisista valintaja saattaa olla auktoriteetti, jonka sanoma jää
noista, ei pienestä viilauksesta Setan toimintaan.
mieleen pitkäksi aikaa. Kouluvierailulla sanottu
voi myös tulla vastaan yllättävässä tilanteessa,
Seksuaalipoliittinen keskustelu on yksi olenkoska kuulijoilla luokassa ei ole vaitiolovelvolnainen keskustelun kenttä Setassa. Mitään ralisuutta. Seta ohjeistaakin kouluttajia, että esijanvetoja tai määritelmiä ei pidä ottaa annetmerkiksi seksiä koskeviin kysymyksiin ei vastata tuina, vaan niitä pitää haastaa sekä politiikan
kertomalla omia henkilökohtaisia kokemuksia.
että yhteisön muuttuessa. Hyvä liike pohjautuu
vuoropuheluun ja avoimuuteen eri näkökulVaikuttamistyössään Seta toimii eri tamille. Samalla Seta on organisaatio, joka tarvoin sen puolesta, että seksuaalikasvatuksen
vitsee kulloisellakin hetkellä selvän tehtävän ja
ja seksuaalioikeuksien asiantuntijatahot toitoimintamuodot. Perusteltu työnjako ja tarkoimisivat normikriittisesti ja ottaisivat huomituksenmukainen yhteistyö eri toimijoiden väoon seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolillä helpottavat elämää. Yksi järjestö ei voi pelen ja perhemuotojen moninaisuuden. Tämä
lastaa koko maailmaa, ainakaan kerralla.
vaatii vielä paljon työtä. Seta on Väestöliiton
jäsen ja toimii Väestöliiton ylläpitämässä Nuor- – Aija Salo, paasihteeri seta.fi ❧
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Kirsi,

puolin
ja
toisin
Teksti Tenka Issakainen
Piirros Jenni Mutenia

”Tyttöilyä ei pitkään
osannut yhdistää
sukupuoleen, vaan
sen ajatteli liittyvän
seksuaalisuuteen,
olevan jokin fetissi.”
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T

apaan Kirsin tämän työpaikalla. Tietokoneensa takana Kirsi näyttää tavalliselta viisikymppiseltä mieheltä. Hörpin kahvia sillä aikaa, kun hän vastaa
vielä tarjouspyyntöön.
Matkalla Kirsin kotiin juttelemme neulaepilaatiosta, johon Kirsi on iltapäivällä menossa
poistattaakseen partakarvoja. Itselleni parranpoisto on tuttua osana sukupuolenkorjaushoitoja, ja olin yllättynyt kuullessani, että myös
transvestiitit saattavat haluta epilaatiota.
”Parranpoisto helpottaa meikkaamista. Se on mulle ihan kosmeettinen ja käytännöllinen juttu, ei sillä tavalla kehollinen kuin
transsukupuolisille.”
Saavumme rauhalliseen omakotitaloon
Rovaniemen kaupungin ja läheisen kylän rajamaille. Pöydällä on lasten koulukuvia ja
piirroksia.
Vuonna 1960 syntynyt Kirsi muistelee leikkineensä pienenä paljon tyttöjen kanssa. Satamakylä Pohjanlahden rannikolla ei kuitenkaan
ollut otollisin mahdollinen ympäristö tyttömäiseen käytökseen. ”Paine poikana olemiseen

tuli enemmänkin kylältä kuin kotoa.” Pojan
tyttömäisyys yhdistettiin mielikuvissa homouteen, joka oli tuolloin vielä rikos.
Murrosiässä Kirsi kokeili naisten vaatteita,
ja nuorisosoittokunnan keikkamatkalla kaverit kerran meikkasivat hänet. Oman transvestisuuden hahmottaminen kesti kuitenkin
vuosikymmeniä.
”Tyttöilyä ei pitkään osannut yhdistää sukupuoleen, vaan sen ajatteli liittyvän seksuaalisuuteen, olevan jokin fetissi.”
”Nuorena aikuisena tyttöyttä toteutti harvakseltaan, mahdollisuuksien mukaan. Mutta
sen puolen aina välillä koetti unohtaa, kun piti
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itseään jonain friikkinä. Mistään ei saanut vahvistusta sille, että oma oleminen on okei.”
”Taistelua sitä naisellisuutta vastaan kestikin sitten yli kolmekymmentä vuotta.” Vuonna
2000 Kirsi kertoi asiasta vaimolleen, ”vaikka
en vielä itsekään sitä kunnolla ymmärtänyt”.
Vastaanotto oli torjuva, ja Kirsi jatkoi itsekin transvestisuuden kieltämistä. ”Työ ja perhe-elämä pienten lasten kanssa antoivat tilaisuuksia juosta itseään karkuun.”
Vuosi 2009 oli käänteentekevä: ”Silloin Kirsi
tuli rinnasta läpi.”
Kaapista karaokeen
Vuonna 2012 Kirsi on alkanut liikkua naismoodissa Rovaniemelläkin. ”On ihanaa, kun
voi käydä tyttönä kaupassa, tai vaikka lasten
kanssa Makuunissa.”
Kirsille ei ole tärkeää, että hänet tulkitaan
naismoodissa yksiselitteisesti naiseksi. Pikemminkin päinvastoin.
”Toisaalta on tärkeää, että tulee kohdelluksi naisena – mutta toisaalta, kun vaikka laulaa
karaokea, on tärkeää, että ihmiset tunnistavat
minut juuri transvestiitiksi.”
Ristiriitaisuus sukupuolinormien kanssa saattaa kummastuttaa muita, mutta kovin negatiivisia reaktioita ei Kirsille ole tullut
vastaan.
”Minusta naisseuraa etsivät miehet hämmentyvät joskus niin, etteivät osaa edes sanoa
mitään. Todella transfoobiset ei tule kommentoimaankaan, ne pitää etäisyyttä.”
”Ihmisillä on tietysti monenlaisia vääriä käsityksiä. Jotkut olettaa, että olen korjaamassa
sukupuolta; toiset luulee tyttöilyn tarkoittavan,

”Toisaalta on tärkeää,
että tulee kohdelluksi
naisena – mutta
toisaalta, kun vaikka
laulaa karaokea, on
tärkeää, että ihmiset
tunnistavat minut
juuri transvestiitiksi.”

että olisin kiinnostunut miehistä. Transvestisuus liitetään milloin dragiin, milloin johonkin
seksihulluuteen.”
Kirsi onkin joutunut usein yllättävissäkin tilanteissa valistamaan ihmetteleviä ihmisiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai transvestisuuden ja transsukupuolisuuden eroista.
”Siitä tulee aika vastuullinenkin olo. Voisi olla hyvä, että transvestisuus olisi enemmän
näkyvillä myös mediassa.”
Tyttönä Kirsi ei kanna huolta siitä, että ääni paljastaa hänet kehollisesti mieheksi. Vastaavasti miehenä hänellä saattaa olla naisellisia asusteita, naisten silmälasit tai värikkäitä
koruja.
”Ei sitä olemustaan halua salata ihmisiltä
kummassakaan moodissa. Tietysti haluaa, että kohdellaan oikean sukupuolen edustajana.
Miehenä ja naisena.” ❧

Toiminta Tutuksi
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Bileet
Oulussa

Lauantai 10.11.2012, kello
noin 23. Olen juuri tullut Bar
Becksuun, tähän Oulun sateenkaarikansan Mekkaan,
tällä kertaa tosin ilman pohjia ja etkoja. Vaihdettuani
muutaman sanan lipunmyyjien ja portsareiden kanssa
suunnistan alakertaan ja mietin, voinko näin journalistista
työtäni suorittaessa samalla siemaista oluen – kyllähän
sitä siten paremmin yökerhotunnelmaan pääsee itsekin
sisään. Eli tiskille!
Teksti Pekka Peni
Kuvat Liisa Alanampa

T

ähän aikaan Becksussa ei vielä ole
ruuhkaa, joten saan tuoppini heti ja
alan katsella ympärilleni. Vaikka paikka ei ole vielä ollut auki kuin vajaan
tunnin, on täällä ihan kivasti ihmisiä, arviolta
kolmisenkymmentä. Tanssilattiallakin on muutamia. Teen siis jo miltei
rituaalikseni muodostuneen becksuilun aloitukse- Seurueen
kolmas kertoo,
ni, ja lähden kierrokselle –
katselemaan näkyisikö ke- että ihan vaan
hauskaa tuli
tään tuttuja – tanssilattian
pitämään, ja
ympäri baaritiskin suunkiva tavata
taisesti. Puolivälissä, taatuttuja. ”Oikeesti
immaisessa nurkassa, onse haluaa sitä
kin heti kolme tuttua kasmunaa!” Mikko
voa. Moikkaamme, ja isinttää edelleen.
tuudun heidän seuraansa:
”Muuten, mä teen juttua
Pulssiin näistä bileistä, voiko teitä haastatella?”
Aloitan kysymällä, miksi herrat ovat tänään
tulleet tänne. ”No kun oon humalassa!” kuu-

luu vastaus heti Mikon (nimeä ei ole muutettu)
suusta. Okei. Entäpä muut? ”No Jani tuli, koska
se haluaa munaa”, Mikko vastaa kaverinsa puolesta ja jatkaa: ”ja toi Esko me raahattiin väkisin
mukaan.” Tämä selvä. Mitä jos kuitenkin muutkin kommentoisivat? ”Noi toi”, vahvistaa Esko
lyhyesti, ytimekkäästi ja ihan jopa runollisesti.
Seurueen kolmas kertoo, että ihan vaan hauskaa
tuli pitämään, ja kiva tavata tuttuja. ”Oikeesti se
haluaa sitä munaa!” Mikko inttää edelleen.
Vaan mitäpä miehet odottavat illalta, ja
oliko esimerkiksi bileiden teemalla merkitystä illanviettopaikkaa valittaessa? ”No ei tässä mitään ihmeitä odota, uutta kaljaa”, vastaa
kukapa muukaan kuin Mikko. ”Ja eipä teemat
kiinnosta, ainahan se teema oikeesti on vaan
että ’rahat pois homoilta’”, sama mies nauraa. Esko hymyilee ja pyörittelee päätään, Jani nauraa. Kiitän kavereita, laitan muistileh

tiön ja kynän laukkuuni ja jään tyhjentämään
tuopin ja juttelemaan niitä näitä kolmikon
kanssa.
On aika miettiä toisenlaista lähestymistapaa, joten palaan tiskille, tilaan smack-shotin
ja uuden tuopin. Kietaistuani shotin huiviin
nousen tuopin kanssa portaat ylös – kello on jo
puoli kaksitoista, kohta täällä alkaa olla väkeä
lipunostossa jonoksi asti. Tuoppi savukeautomaatin päälle ja lehtiö esiin, nyt pikaselvitystä
miksi tänne on tultu.
Ensimmäinen uhrini on hieman parinkymmenen pintaan oleva nainen: ”Miksi tulit tänne tänään?” ”No koska täällä on muitakin homoja! Siis on samanhenkisiä ihmisiä, rennoin
paikka Oulussa.” No entäpä sitten seuraava, arviolta neljänkymmenen ikäinen mies? ”No tää
vaan on tapa, mää käyn melkein aina kun näitä
on, sais kyllä olla useemminkin, vaan ihan oo-

Oulun Setan bileet

B

ileet ovat tärkeä osa Oulun SETA ry:n toimintaa. Ne ovat yhdistyksen alkuajoista lähtien tarjonneet paikalliselle sateenkaariväelle turvallisen ympäristön tutustua
toisiinsa ystävyyttä tai romanttisseksuaalisia tilanteita tavoitellen. Bileitä on järjestetty niin legendaarisessa Rauhalassa, Kruunumakasiinilla kuin tuiralaisissa lähiökuppiloissakin. Bar Becksussa Oulun Setan bileet järjestettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2004. Tiivimpi yhteistyö pyörähti käyntiin nelisen vuotta myöhemmin, kun Bar Becksu
muuttui säännöllisesti auki olleesta yökerhosta tilausravintolaksi. Becksun bileiden myötä
yhdistyksen vapaaehtoisten vastuu erilaisista työtehtävistä keveni ja se mahdollisti bileiden
järjestämisen tiiviimmin kuin koskaan ennen.
Yhdistyksen hallituksen jäsenten kesken kiertää bilevastaavan tehtävä. Bilevastaava huolehtii, että bileiden aikaan Becksusta löytyy dj ja riittävästi lipunmyyjiä sekä heidän tarvitsemansa materiaalit, kuten jäseneksiliittymislomakkeet hinnastoineen ja veikeät leimasimet. Erityisen viitseliäs bilevastaava taikoo Becksuun tunnelmaa teemamusiikkitoiveilla,
somistuksilla ja ohjelmalla. Myös mainonnasta pitää huolehtia. Vapaaehtoisten lipunmyyjien löytäminen aiheuttaa usein bilevastaaville harmaita hiuksia, siksipä lipunmyyjiä palkitaan ilmaisin juomin ja vapaalipuin.
Bileiden tärkeimmän tehtävän eli ihmisten kohtaamisen mahdolliseksi tekemisen lisäksi
bileillä on toinenkin merkittävä rooli. Bileiden lipputuotot ovat yksi tärkeimmistä keinoista
rahoittaa yhdistyksen toimintaa. Lippukassasta kertyneillä euroilla muun muassa maksetaan toimiston vuokraa sekä ostetaan kahvia ja pullaa vertaisryhmien tapaamisiin. Kannattaakin muistaa, että Oulun Setan bileissä kuvetta kaivaessasi et vain lihota ravintoloitsijan
lompakkoa vaan tuet myös hyväntekeväisyyttä ja kotimaista vapaaehtoistyötä! Terhi

koo on kahen viikon väleinkin.” ”No oliko sulle
näiden bileiden teemalla merkitystä?” ”Ei, tai en
mää mitenkää pukeudu tai mitään, en mää seuraa mikä teema on.”
Seuraavatkin vastaukset tukevat samaa, eli
että vaikka bileitä odotetaan, ei bileiltä ihmeitä
odoteta, eivätkä teemat ole ketään saaneet tulemaan. Kaikista on kuitenkin ”se juttu” käydä
Becksussa, ja sinne tullaan aina vaan uudestaan. Sitten seuraava haastateltava esittäytyy
Otoksi. Otto on noin 25-vuotias ja vierailulla Helsingistä. Hän kertoo tulleensa Becksuun,
koska ”paikallinen homobaariskene pitää aina

tsekata, kun käy edes jollain lailla kaupungiksi
laskettavassa paikassa”. Otto kertoo myös haluavansa hieman vertailla, millaiselta oululainen
hlbtq-yöelämä vaikuttaa suhteessa Helsingin ja
Tampereen hänelle tutumpiin paikkoihin. Päätän, että tämä taitaa olla tässä, menen savukkeelle ja sitten hakemaan lisää juotavaa.
Puoli kahden maissa olen jo kivassa pienessä nosteessa, kun huomaan kaverini Jannen,
tuoreen kaupunginvaltuutetun, baaritiskin
luona. ”No, Janne, kerropas nyt säkin miks sä
oot täällä?” Poliitikko vastaa virkamiesäänellä:
”Häveliäisyyteni estää minua kertomasta”. ❧
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Vaikka bileitä odotetaan, ei bileiltä ihmeitä odoteta,
eivätkä teemat ole ketään saaneet tulemaan.
Kaikista on kuitenkin ”se juttu” käydä Becksussa.
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Yhtenäistäminen
– Gay Shamen erittäin lyhyt oppimäärä
Sukupuolivähemmistöt, köyhät,
vammaiset, värilliset ynnä
muut vähemmän etuoikeutetut
sateenkaariväestön edustajat ovat
jääneet paraatirekan kyydistä.
Teksti Niko-Petteri Niva
Kuvitus Rota Sulkala

G

ay Shame, kuten nimestä voi päätellä, on radikaali vaihtoehto Gay
Pridelle. Liikkeen kannattajien
mielestä valtavirran homokulttuuri on kaupallistunutta, keskiluokkaistunutta, etuoikeutettujen homojen keimailua. Sukupuolivähemmistöt, köyhät, vammaiset, värilliset ynnä muut vähemmän etuoikeutetut sateenkaariväestön edustajat ovat jääneet
paraatirekan kyydistä. Myös tietty häpeä TV:n
kiintiöhomojen ja Pride-karnevaalien krääsäkojujen puolesta määrittää liikkeen ideologiaa.
Enemmän kuin järjestäytynyttä toimintaa, Gay Shame on yksittäisten toimijoiden
satunnaista vaikuttamista ja sovinnaisuuk
sien ravistelua. San Franciscossa, maailman
homopääkaupungissa, vanhat rikkaat valkoiset homomiehet elävät etuoikeutettua elämää
siniset kaulukset silitettyinä, ja vallan kahvaan
päässeet komppaavat syrjiviä lakiehdotuksia pelastaakseen visusti kaapissa lymyävät nahkan-

sa. Tämä peli ei vedellyt kaupungin poljetulle queer-köyhälistölle.
Vuoden 2012 San Francisco Priden
kulkueen reitillä roikkui banderolli,
joka tiivistää shame-liikkeen perus
idean: ”ASSIMILATION = DEATH”.
Sateenkaarikansan pakkomielteinen sulauttaminen osaksi heteroiden
jäykkää maailmaa ydinperheineen ja
farmarivolvoineen on vaarassa tuhota homokulttuurin.
Entä Suomi? On meilläkin
DTM:ssä nättien homopoitsujen
missik isoja (ja puolet kyseisen baarin asiakkaista heteroita!), ja dragkuningattaret keikkailevat Ruotsinlaivoilla tuon tuosta. Hekö tekevät
homoista heteroiden matkijoita?
Mustapinkki blokki aiheutti pienoisen kohun Helsinki Priden aikoihin vuonna
2008 julkaistessaan manifestinsa, jossa vaadittiin absoluuttista seksuaalista ja sukupuolista
itsemääräysvaltaa (”Diilaamme itse hormonimme ja viillämme rintamme!”) ja ”kuolemaa heterokulttuurille”. Blokin jäsenet tihkuvat anarkistista vihaa sitä yhteiskuntaa kohtaan, joka
kieltää heiltä heidän sukupuolensa ja kehonsa
sellaisina kuin niiden pitäisi olla. Gay Shamea
kukkeimmillaan: emme pyydä nätisti, vaan
otamme väkisin – emme ole samanlaisia kuin
te, emmekä haluakaan olla.
Epäilemättä mahdollisimman raflaavaksi
tarkoitettu manifesti nosti pahaa-aavistamattoman heteron ja pinkissä kuplassa eläneen
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= kuolema

cityhomonkin niskavillat pystyyn. Ranneliike.
netin vakiokirjoittelijat ovat tulkinneet blokin
tavoitteeksi tunkea homot takaisin panokoppeihin harjoittamaan ”oikeaa homokulttuuria”
ja salakapakoihin ja heterot samaan marginaaliin, jonne he queer-väen pakottivat. Tämä
ajatusleikki saattaa tuoda kaikkein homokammoisimmille heteroille tiettyä perspektiiviä
asioihin, joskaan ei liene vedenpitävä pohja
syrjinnästä vapaan Suomen rakentamiseksi –
homojen tai heteroidenkaan kannalta.
Mustapinkkiä blokkia kismittää yhtä lailla Mr. Gay Finlandin tyhjänpäiväinen koreilu
kuin Seta ry:n hampaaton paperinpyörittely-

kin. Sekä populaarikulttuuria että järjestötoimintaa leimaa heidän mielestään sisäsiittoisuus,
tasapäistäminen ja liiallinen myötämielisyys
yhteiskunnan normeja kohtaan. Sen seurauksena HLBTIQ-lyhenteen ensimmäinen puolisko on
tasa-arvoisempi kuin toinen.
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Kenellekään ei pitäisi kuulua
piirun vertaa, hakeeko
vaikkapa rintaimplantteja
kohumissi, trans-nainen vai
genderbendaava cis-mies.

Absoluuttisen seksuaalisen ja sukupuolisen itsemääräysvallan ajatus on kuitenkin sikäli ajankohtainen, että translain sanelema
hedelmättömyysvaatimus juridista sukupuoltaan vaihtaville tekee lukemattomien miesten
ja naisten vartaloista oikeudellisen vallankäytön välineitä. Kenellekään ei pitäisi kuulua piirun vertaa, hakeeko vaikkapa rintaimplantteja
kohumissi, trans-nainen vai genderbendaava
cis-mies. Jos siitä tai genitaalien korjauksesta
syntyy liiallista paperisotkua, niin ehkä vika
on papereissa, ei ihmisessä.
Vaan eipä kai Setakaan yhdessä yössä kykene
valtaväestön ja päättäjien asenteita muuttamaan.
Seta-vastaisuus kumpuaa turhautuneisuudesta muutoksen hitauteen, kun yksi pieni järjestö
ei kykene keskittymään kaikkien vähemmistön vähemmistöjen asioihin kerralla. Yhtä lailla Gay Shamen synnyttämä homojen välinen
homofobia on kaikkea muuta kuin rakentavaa.
Saa muutkin kuin heterot olla pinnallisia ja saamattomia! Homoanarkian, kuten anarkian ylipäätään, ei pitäisi olla maihariunivormuisten
militanttien rähinää, vaan lähempänä suoraa
demokratiaa vailla hierarkisia päätäntäelimiä.
Sitä paitsi – mitä lopulta on sateenkaarikulttuuri? Yökerhoja? Lukupiirejä? Järjestötoimintaa? Toistaiseksi on aivan ymmärrettävää, että
syrjityt haluavat viettää aikaa omiensa joukois-

sa, mutta tasa-arvoisempaa tulevaisuutta rakennetaan ennen kaikkea keskittymällä ”meidän”
ja ”muiden” yhteneväisyyksiin, ei eroavaisuuksiin. Vaikka pitäisikin esimerkiksi avioliittoa
aikansa eläneenä instituutiona, olisi silti reilua
taistella niiden puolesta, jotka haluavat sen donitsin sormeen. Ja tuskin homobaaritkaan mihinkään häviävät, vaikka joskus saavutettaisiinkin seksuaalinen ja sukupuolinen tasavertaisuus
ja toisinaan sisään eksyisi pari heteroa.
Helsingissä kuukausittain järjestettävä
queerfeministinen Peijakas!-klubi ottaa mallia Kööpenhaminan esteettömistä ja päihteettömistä queer-bileistä, joissa vammaiset
ja sateenkaaren ulkopuoliset sävyt kohtaavat.
Vastaavaa toimintaa oli kansainvälisenä suvaitsevaisuuden päivänä 16.11. ainakin Oulussa,
bilettäminen vain oli korvattu keskustelupiireillä. Voitaisiinko täälläkin järjestää nollatoleranssikekkerit jossain, jossa on niin sosiaalista
kuin fyysistäkin tilaa pyörätuolille?
Mutta missä on Pohjois-Suomen varsinainen Gay Shame, jos queer-anarkiaa ajatellaan?
Maan allapa tietenkin, kuten queer ja anarkia
tuppaavat aina olemaan – jopa pääkaupunkiseudulla. Mutta olisiko niin, että täällä jopa ne
ah-niin-etuoikeutetut homot ovat undergroundia? Becksussa vakavaraiset aikuiset miehet ja
sukupuolisesti moninaiset boheemit juovat sulassa sovussa samasta hanasta. Pinkki raha ei
juuri liiku mädättämässä minkään homoagendan perustaa, eikä heteroinvaasiotakaan tarvitse pelätä; omat tuttavani ihmettelevät aina että
häh, onks Oulussakin homobaari.
Lestojen ja kalseiden betonilaatikkotalojen
keskellä kaikki sateenkaaren värit ovat yhtä
outoja – ainakin toistaiseksi. Peijakas!-klubin
iloisten feministien esimerkkiä noudattaen ja
Mustapinkin blokin vihaisten vapaustaistelijoiden sudenkuoppia väistäen on hyvä lähteä rakentamaan sellaista tapakulttuuria, jossa tasavertaisuus ei ole yhtä kuin että kaikkien pitäisi
olla keskituloisia perheenvanhempia tai oravanpyörästä hypänneitä city-intiaaneja.
Loppuun vielä yksi mielenkiintoinen ajatusleikki: niin kauan kuin tasa-arvo ei toteudu, jokainen homo on tavallaan anarkisti. ❧

Lasikupliinsa lukitut
“But, like anyone in love, Madeleine believed that her own relationship was
different from every other relationship, immune from typical problems.”
(Eugenides, Jeffrey 2011: The Marriage Plot. Fourth Estate, London, 196.)

On vapauden kesä 2010. Olen kyllästyn draa-

maan. Ympärilläni kuhisee menneitä, hajoavia ja potentiaalisia ihmissuhteita. Haluten
jättää Suomen kuviot taakseni lähden Kana-

daan. Montrealissa queerius on arkipäivää; jopa roller derbyä on harrastettu kyllästymiseen
saakka. Nyt järjestetään underground-bileitä
ja myydään keittiössä kaljaa parilla dollarilla.

Rae and Brianna. In an open relationship for two years.
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Teksti ja kuvat Saara Mäntylä
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Mary. Kissed her ex-partner yesterday.

Tehdään omakustannejulkaisuja, joissa puhutaan säärikarvojen kasvattamisesta ja polyamoriasta. Kaikki ovat ovet auki ja ulkona.
Kanadaa kestää kaksi päivää, kunnes tapaan
sinut. Ei kovinkaan kauan.

Kameraan
kohdistettuina
kuvattavieni katseet
kertovat: “Katsokaa
meitä! Meidän
onnemme on
tällainen!”

Sitä aina kuvittelee itse olevansa kaiken ulkopuolella. Tätä sotaa ei käydä täällä, lentolakot eivät osu omien matkojen kohdalle ja
varmuuskopioita ei tehdä, koska oman tietokoneen kovalevyssä ei vielä ole vikaa. Samalla
lailla sitä kuvittelee, että oma rakkaus on suurempi muita. Kun se oikea osuu kohdalle, maailma pyörähtää akselinsa ympäri. Tarkemmin
ajatellen se onkin vain minun oma sydämeni,
joka kääntyy. Minun oman napani ympärillä
hengitys kiihtyy innostuksesta.
Suhteemme alkaa avoimena ja kevyenä. Jos
olemme aina vapaita, voimme aina vapaasti valita yhdessäolon. Avointen suhteiden trendihuuma ja epäonnistuneiden ihmissuhteideni haamut
luovat epäilyksen uskolleni rakkauteen. Epävakaiden tilastojen valossa haluan pelata korttini
oikein. Tajuan, että sinun kanssasi on tosi kyseessä. Olen rakastumassa sinuun päätä pahkaa.
Montrealissa valokuvaan kymmeniä ihmisiä
ja heidän parisuhteitaan. Todistan monenlaisia
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Innis and Ali. Dating since June, living together since September.

Tiffany and Sukanya. Lovers for three months.
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Sybile. She has a virtual lover in Berlin.

tarinoita: Heidän poskillaan hehkuu vielä uuden
suhteen huuma. He ovat saaneet avoimen suhteen toimimaan jo kolmatta vuotta. Hänellä on
monta rakastajatarta. Hän haikailee eksänsä perään. Hän yrittää järjestää minulle sokkotreffejä.
Kameraan kohdistettuina kuvattavieni katseet kertovat: “Katsokaa meitä! Meidän onnemme on tällainen!”
Valokuvatessani suhteiden kirjoa tunnen
alati kasvavaa varmuutta itsestäni ja tunteistani sinua kohtaan. Itseäni en kuitenkaan pysty
kuvaamaan osaksi sarjaa, vaikka moni sellaista
ehdottaakin. Leikin silti ajatuksella, kun vitkalaukaisen yhden arjen hetken sinusta ja minusta. Sarjan osaksi otoksesta ei ole, mutta minun
osakseni kyllä. Siinä minä en ohjaa, minä antaudun: katsokaa nyt tätä onnea. Olen järkyttävän rakastunut.

Onnen jakaminen on helppoa. On itsetyydyttävää kertoa muille siitä, miten onni potkaisee ja maailma on parhaimmillaan. Kirjoitamme statuspäivityksiä siitä, kuinka ihanaa ruokaa
söimme, kuinka hauskat juhlat olivat ja kuinka
iloisia olemme ensilumesta. Meillä on kaikki aina hyvin. Joskus kun harmittaa, sekin on vain
sellaista, jolle voi lopussa nauraa. Liukastuin
mäessä. On niin kiire. Rikoin uudenvuodenlupaukseni. Hups vain, ja hah hah. Muutamat
kannustavat kommentit pyyhkivät mokat historiaan. Harvemmalle tulee mieleen kirjoittaa:
“Vaimoni haluaa erota”, tai: “Mustasukkaisuudessani haastoin riitaa pyykkikorista.”
Jälkeenpäin monet valokuvaamistani ihmissuhteista muuttuvat. Tulee eroja, tulee uusia suhteita: tuo tuossa valokuvassa seurustelee nykyisin hänen kanssaan, joka on tässä

Osallistu valokuvaprojektiin ja ikuista oma hetkesi.
Yhteydenotot: saara.mantyla gmail.com.
www.saaramantyla.com

Kävin katsomassa Saara Mäntylän
Beyond the Drama -valokuvanäyttelyn Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan näyttelytilassa. Kuvat
esittelivät kanadalaisia queer-ihmisiä ja lesboja pari- ja muissa suhteissaan. Kuvauspaikat (harkitun?)
huolettomasti aseteltuine esineineen olivat vähintään yhtä suuressa roolissa kuin niissä poseeraavat, hieman boheeminoloiset
ihmiset. Asunnot näyttivät jollain
tavalla ajattomilta: ilman kuvissa
näkyviä satunnaisia elektronisia
laitteita olisi voinut ajatella kotien
olevan miltä tahansa vuosikymmeneltä 1950- ja 2010-luvun väliltä. Kuvat olivat täynnä yksityiskohtia, jotka innostivat miettimään
tarinoita niissä esiintyvien henkilöiden ja kuvauspaikkojen takana, erityisesti kun kuvatekstitkään eivät
paljastaneet kaikkea.
Kuvat herättivät ajattelemaan
myös itseäni, omaa parisuhdettani ja kotiani: miltä me näyttäisimme, missä meidät kuvattaisiin,
mitä ajatuksia meidän kuvamme
herättäisi näyttelyvieraissa? Toivottavasti Saaran suunnittelema
kuvausprojekti jatkuu ja hän löytää kuvattavia myös Lapista, ja
yhteydenottokutsu saavuttaa taideopiskelijoiden ja taiteiden tiedekunnan tiloissa pidetyn näyttelyn vieraiden lisäksi muitakin:
meitä "tavallisia" ihmisiä ja pariskuntia. Olisi kiinnostavaa päästä
kurkistamaan niihin eroihin ja yhtäläisyyksiin, joita tulisi esiin peilatessa Kanadassa otettuja kuvia
uusiin, lähempänä kuvattuihin ihmisiin ja ympäristöihin.
Paula Kassinen
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valokuvassa vielä hänen rinnallaan. Kaikki
ovat kaikkien kanssa, pitkin poikin. Draaman
kaari kasvaa, onni ja rakkaus vaihtuvat. Elämä
muuttuu kaikilla – niin myös sinulla ja minulla. Valokuvien hetket jäävät.
Kun asetumme valokuvattavaksi, hyväksymme sen, että kuvasta tulee osa identiteettimme jatkumoa. Kuva on todiste siinä missä statuspäivityskin. Sittemmin, vuonna 2012
Suomessa, kehystän sinusta ja minusta ottamani kuvan, ja asetan sen seinälle. Sitä katsoessani muistan.
Olen pitänyt itsepintaisesti kiinni vapaudestamme ja avoimista ovista virtaavasta ilmasta,
joka on täyttänyt lopulta kaikki huoneet ihmisuhteessamme. Sinä olisit halunnut, että olisin
sulkenut ovet aiemmin. Silloin mitään taukoa
ei olisi tarvittu. Tiedätkö kuitenkin, että kun
nykyisin katson muita baari-illan siimeksessä
ja tajuan, ettei kukaan heistä ole sinä, kun mikään ei korvaa sinua, silloin tiedän, että sydämeni on valinnut sinut. Tällaista ei ole koskaan
ennen tapahtunut minulle.
Mikä erottaa lopulta montrealilaisen queerparisuhteen vaikkapa lappilasesta vastaavasta? Ei mikään. Kaikki suhteet ovat samanlaisia. Rakkaus on rakkautta ja onni onnea. Silti
omassa napauniversumissaan kaikki ovat aina
muista eristettyinä. Se on onnellisuuden mitta.
Silloin, kun lasikupla ympäriltämme särkyy,
rakkaus valuu ulos.
Kuvasta, jonka meistä otin, voi kuplan melkein silmin erottaa. Mitä sinä näet, kun katsot
sitä?
Ehdotit, että kirjoittaisin siitä, miten haluan
pitää ovet avoinna. En minä enää halua, rakas.
Haluan sulkea ne kaikki, lukita vastaukseni.
Pitää vain sinut ja sen vitkalaukaistun hetken.
Vaikka sydämemme ovat särkyneet, olemme
silti vielä tässä. Voimme yhä olla toisillemme
erityisiä. Sinä ja minä. ❧
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Teksti Terhi Repo
Kuvat Martu Väisänen

North Pride 2012

- vauhtia ja vaarallisia
tilanteita Oulussa
Heinäkuussa 2012 Oulussa järjestettiin historian toinen North Pride
-tapahtuma. Yhdistyksen suuresta jäsenmäärästä huolimatta toimintaa järjestävien aktiivien joukko ei ole suuren suuri, siksipä tapahtuman onnistuminen oli useaan otteeseen vaakalaudalla. Paikat saatiin
kuitenkin varattua ja esiintyjät tilattua, materiaalit teetettyä, vapaaehtoiset rekrytoitua ja kaikki pikkiriikkiset nippelitkin hankittua niin,
että kuukausien uurastuksen jälkeen North Pride 2012 viimein näki
päivänvalon 19.–22.7.2012.
Avajaistorstai
Ensimmäisen päivän ohjelma alkoi avajaisilla kesäisen kolealla Rotuaarilla. Tapahtuman
suojelijoita olivat kansanedustajat Silvia Modig sekä Jani Toivola, jonka oli tarkoitus tulla pitämään avajaispuhe, mutta olikin estynyt
eduskunnan ylimääräisen istunnon koolle kutsumisen vuoksi. North Pride 2012 työryhmän
puheenjohtaja Tuomo Jaakkonen luki kuitenkin Toivolan lämpimät terveiset pridekansalle.
Tämän lisäksi avajaisissa kuultiin musiikkiesityksiä sekä valtakunnallisen Seta ry:n puheenjohtajan Outi Hannulan tervehdyssanat.
Maakuntakirjastolla pidettiin avajaisten jälkeen Elävä kirjasto. Elävä kirjasto on vuosien

varrella osoittautunut mainioksi keinoksi rikkoa ennakkoluuloja tarjoamalla ihmisille mahdollisuuden käydä
lainaamassa keskustelukavereiksi erilaisia ihmisiä.
Lainaustiskillä kävi kuhina, kun kirjaston kävijät
lainasivat muun muassa
uskovaista, transnaista
tai absolutistia. Lainauskokemukset olivat
niin positiivisia, että
moni jäi koukkuun ja lainasi kirjan toisensa jälkeen.

Torstai-iltana sattui prideviikon eniten medianäkyvyyttä saanut tapaus: North Priden
oheen sijoitetussa vasemmistopoliittisten toimijoiden järjestämässä homo-, bi- ja transpakolaisten tilannetta käsitelleessä keskustelutilaisuudessa suihkutettiin pippurikaasua tilaisuuteen
puhumaan tulleen Dan Koivulaakson kasvoille. Tekijä pakeni paikalta ja tilaisuus vietiin loppuun ilman muita välikohtauksia. Tapahtunut
herätti kuitenkin levottomuutta ja kiukkua ja oli
ehdottomasti ykköspuheenaihe illan muissa Pride-tapahtumissa ympäri kaupunkia. Ilmeisesti
viranomaisetkin uskoivat, että jotain voisi vielä
sattua, siihen nähden tiiviisti poliisipartiot pyörivät tapahtumapaikkojen lähistöllä.
Myöhemmin illalla yhdistyksen toimistolla kokoontui siis hyvin turvatussa ympäristössä trans- ja gender-ryhmä ja ihan naapurissa Kumppanuuskeskuksella bi-ryhmä.
Kumpikin ryhmä on Oulun Setan suosittuja vakioryhmiä, eikä ollutkaan yllätys, että
molemmissa vertaistapaamisissa oli runsas
osanotto. Ryhmien vetäjien sydämiä lämmitti etenkin se, että paikalle tuli paljon sellaisia
henkilöitä, jotka eivät aikaisemmin ole yhdistyksen toimintaan osallistuneet.
Priden kunniaksi bi-ryhmässä askarreltiin
värikkäitä ja iskeviä kylttejä lauantain kulkuetta varten. Nauraen tuumattiin, että jos kulkueen aikana tulee ongelmia, kylttien taakse
voi ainakin piiloutua pippurikaasulta ja ka-

nanmunilta. Kun huomattiin, että poliisiautot
eivät vain ajelleet korttelin ympäri jatkuvasti,
vaan myös siviiliauto vartioi ryhmäämme, tuli
oikein levollinen mieli. Ikävä välikohtaus jäikin yksittäiseksi hyökkäykseksi ja myös illan
stand-up-bileissä Rauhalassa saatiin juhlia kaikessa rauhassa.
Toiminnallinen perjantai
Perjantaina maakuntakirjastolla järjestettiin
julkkisten tähdittämä keskustelupaneeli, joka veti väkeä Pakkalasalin täydeltä. Tv-kasvo
Manne Maalismaa, valtakunnallisen Setan puheenjohtaja Outi Hannula, Big Brother -kilpailija Sebastian Tynkkynen ja sarjakuvataiteilija
Niko Niva esittivät omia näkemyksiään teemasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt mediassa
ja yleisökin osallistui keskusteluun aktiivisesti.
Paneelikeskusteluista tylsimpiä ovat ne, joissa keskustelijat ovat liian samanmielisiä, eikä keskustelua synny. Tällä kertaa varsinkin
Tynkkynen onnistui heittämään muille keskustelijoille varsin haastavia ja yllättäviä kysymyksiä ja piti täten keskustelun liikkeessä. Tosin
välillä hän eksyi syrjään paneelin aiheesta yrittäessään ilmeisesti ottaa kaiken irti mahdollisuudesta haastaa valtakunnallisen Setan entisiä
ja nykyisiä edustajia. Viimeistään paneelin pu-
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Nauraen tuumattiin,
että jos kulkueen
aikana tulee
ongelmia, kylttien
taakse voi
ainakin piiloutua
pippurikaasulta ja
kananmunilta.
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heenjohtajat pitivät huolen siitä, että yleisö pysyi hereillä häkellyttävillä kommenteilla muun
muassa omista sukupuolielämistään.
Alkuillasta North Pride tarjosi improvisaatioteatteria, limudiscon ja kuppilanvaltauksia
ympäri kaupunkia. Kaikkiin tapahtumiin suuri
yleisö ei löytänyt, mutta ainakin nuorten limudiscossa Arkkitehtikillan talolla tunnelma oli
kohdallaan ja karkkipussit tekivät kauppansa.
Aikuisille perjantai-iltaan kuului biletys
mustavalkeissa glamourbileissä. Yleisö oli mukavasti huomioinut teeman pukeutumisessaan
ja etenkin pikkumustia cocktailmekkoja keinui
ympäri Kuusisaaren paviljonkia.
Bileissä esiintyi kaksi kokoonpanoa: sähäkän syntikkaelämyksen tarjonnut Sylvi sekä
Idols-finalisti Heikki Tuomi & The Insane Soldiers of Congo. Sylvin rytmit pistivät lavan
edustalle kertyneen joukon tanssijalat kuumeisesti vipattamaan. Bändin erikoinen miesenergia ja pikkuperverssit sanoitukset tosin taisivat
karkottaa osan yleisöstä alakertaan juomia ostamaan. Idols-Heikki sen sijaan oli useamman

mieleen: coverbiiseistä löytyi jokaiselle jotain
eikä esiintyjien ammattitaidosta ja laulajan karismasta jäänyt epäilystäkään.
Paraatilauantai
Viikonloppu käynnistyi kulttuurilla Hietasaareen suuntautuneen kävelyretken muodossa.
Historioitsija Ulla Pohjamo kierrätti kymmenpäistä aamuvirkkujen ryhmää kuuntelemassa
alueen huviloiden historiaa pikkuhiljaa tihkusateeksi äityneessä kesäaamussa. Iltapäivään mennessä sade vain yltyi, ja Oulun pridetapahtumat
huipentuivat hyvin kosteissa merkeissä kaupungintalolta Kuusisaareen kiemurrelleeseen kulkueeseen, johon osallistui runsaslukuinen joukko
sateenkaariväkeä ja heidän tukijoitaan.
Oli ilo huomata, miten kulkue keräsi kaupungin läpi kulkiessaan mukaansa kaiken ikäisiä ja näköisiä ihmisiä kadunvarressa seuranneen yleisön joukosta. Vaikka vesisade vain
yltyi kulkueen edetessä, tunnelma oli korkealla. Värikkäiden iskulauseiden lisäksi kulkueessa kuultiin naurua ja lauluakin. Liekö sade sit-

ten nostattanut yhteisöllisyyttä ja ”yhdessähän
tässä rämmitään” -henkeä!
Pian kulkueen saavuttua Kuusisaarta koetteli varsinainen kaatosade, joka ajoi järjestyksenvalvojatkin bajamajojen suojaan. Sen
päätyttyä pääsivät esiintyjät, muun muassa
3some Acoustic, ja rantafutisturnaus vauhtiin.
Vaikka jalkapallokentältä kajahtikin toisinaan
melkoista ölinää ja adrenaliininhuuruisia kirouksia, tunnelma oli iloisen leppoisa. Aurinko
kuivasi rannat ja moni vietti puistojuhlaa vielä
pitkään virallisen ohjelman päätyttyä.
Alkuillasta puistojuhlasta selvinneille pridevieraille tarjottiin Droicheadin esittämää
irkkumusiikkia sekä vertaistapaamiset nuorille ja transihmisten läheisille. Iltakymmenel-

Päätössunnuntai
Sunnuntain toiminta keskittyi Arkkitehtikillan
talolle. Aamu aloitettiin kauniilla ja raikkaalla
sateenkaarihartaudella, johon tilaisuuden vetänyt Karjasillan kappalainen, Satu Saarinen,
oli valinnut perinteisestä luterilaisesta jäyhyydestä hieman poikkeavan tyylin kehorukouksineen ja lauluineen. Kirkkokahvit juotiin pihalla auringonpaisteessa rauhallisissa
tunnelmissa, ja jossain vaiheessa huomattiin
virkavallan olevan jälleen paikalla varmistamassa, että kaikki sujuisi samaan malliin.
Puolilta päivin sateenkaariperheet jatkoivat samassa paikassa omalla ohjelmallaan. Ensin annettiin asiantunteva koulutus siitä miten lapsia tehdään, sen jälkeen
vietettiin aikaa piknikillä perheiden
kesken akustisen kitaran soidessa. Illan
saapuessa lapset pantiin nukkumaan ja
North Pride 2012 hiipui päätökseensä
Yöhuikan päätösbileiden myötä. ❧
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Vaikka vesisade
vain yltyi kulkueen
edetessä, tunnelma
oli korkealla.
Värikkäiden isku
lauseiden lisäksi
kulkueessa kuultiin
naurua ja lauluakin.

tä käynnistyivät
pääbileet Kuusisaaren paviljongilla. Väkeä
virtasi paikalle
tasaisena virtana, ja pääesiintyjän aloittaessa paviljongin
avarat nurkat
olivat jo täyttyneet kaikenkirjavasta
kansasta. Iltaa sulostutti Siiri and the Sweetsin notkea soitanta. Siiri Nordinin valkea kotelomekko ja musiikin nostalgiset sävelet tosin
toivat mieleen, että olisikohan tämän bändin
pitänyt esiintyä jo edellisen illan glamourbileissä. Siiri hurmasi vaaleine kiharoineen varsinkin lavan edessä liihotelleet lepakot – homoikoniksikin tuolla tyylillä on mahdollista
nousta. Viimeistään illan lopuksi esiintynyt
soihtujen kanssa taiteillut esiintyjäryhmä Tulikukka sai yleisön liekkeihin, tai ainakin ne,
jotka olivat vielä riittävän selviä kompuroiman
portaat alas hiekkarannan tuntumaan.
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Teksti Tenka Issakainen
Kuvitus Jenni Mutenia

Näkyvyyttä
– miksi ja millaista?
Oulun North Pride -kulkueessa olin hieman
huonolla tuulella. En ainoastaan siksi, että olin
unohtanut sateenvarjoni yöpaikkaani, ja aluksi
mitättömältä vaikuttanut sade osoittautui hiljalleen voimistuvaksi ja yllättävän sinnikkääksi. Kovin suuri syy ärtymykseeni eivät olleet
myöskään kulkueessa huudatetut iskulauseet,
joiden taso ei ollut, no, kovin korkea.
Ennen kaikkea en ollut varma siitä, mikä idea
koko kulkueessa oli.
Kulkuetta on perusteltu ainakin sillä, että ihmiset, jotka eivät tuttavapiiristään tiedä ketään
vähemmistöihin kuuluvia, näkevät että esimerkiksi Oulussakin on homoja (ja yhdenvertaisuutta kannattavia heteroita). Mutta jos se on
ainoa kohtaaminen, niin muuttaako se asenteita
suopeammiksi?
Itse uskon, että enemmistöläisten henkilökohtaiset kohtaamiset ja tuttavuudet toimivat
paremmin kuin pridet ja julkisuudessa olevat
sateenkaarevat. Vaikka omassa transitiossani
olen kohdannut lähes yksinomaan myönteistä

tai neutraalia suhtautumista, tuttavien joukosta on erottunut muutamia – yllättävän monia –
jotka ovat suhtautuneet poikkeuksellisen mutkattomasti. He ovat olleet niitä, joille minä en
ole ollut ensimmäinen tosielämässä kohdattu
transsukupuolinen.
Voiko sitten edellyttää, että ihmiset toimisivat joinain esimerkkiyksilöinä kaikissa mahdollisissa tilanteissa? Kaikissa kohtaamisissa homoseksuaalisuus ei tule ilmi. Bi saattaa
seurustella eri sukupuolta olevan kanssa.
Transvestiitilla ei ole välttämättä mitään intoa
kertoa transvestisuudestaan, ja transsukupuoliset haluavat usein vähemmistönäkyvyydestä
eroon niin pian kuin mahdollista.
Niin vähemmistöt jäävätkin näkymättömiksi, ja julkisivuksi kohoavat pitkälti pridet. Onhan
nähty, että kaikkia mahdollisia sateenkaariaiheisia uutisia on kuvitettu räväkillä pridekuvilla.
Julkisuudessa näkyvällä sateenkaariväellä on toki suuri merkitys. Seksuaalivähemmistöistä on tullut valtavirtaa, eikä voi kiistää

Silti seksuaalivähemmistöille
tuntuu edelleen olevan
varattu oma lokeronsa –
tai kaappi, vaikka sitten
lasiseinäinen – josta
poistuminen ihmetyttää.
37

jat kulkevat minusta katsottuna enimmäkseen
muualla kuin näiden vähemmistöjen ja enemmistöjen välillä. Kulkueen osana tuntisin tulevani
luokitelluksi ennen kaikkea epämääräiseen pridevähemmistöön kuuluvaksi, en edes miksikään
seksuaaliksi tai sukupuoliseksi.
Vaikka tällä hetkellä suhtaudun omalla kohdallani nuivasti kulkuenäkyvyyteen, eivät pridetapahtumat ole minusta mitenkään huono juttu.
Mutta ne ovat vain pieni, ja tuskin kovin edustava
osa vähemmistöjen näkyvyyttä. Kuitenkin jokainen seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva on näkyvä, ei näkymätön, joka päivä. ❧
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Pekka Haaviston presidenttiehdokkuuden symbolista arvoa: homosta voi tulla Suomessa
vaikka presidentti. Silti seksuaalivähemmistöille tuntuu edelleen olevan varattu oma lokeronsa – tai kaappi, vaikka sitten lasiseinäinen –
josta poistuminen ihmetyttää.
Haaviston ehdokkuuden jälkeenkin jonkinmoinen uutinen ja etenkin keskustelupalstojen närkästelyn aihe oli, että SDP:n puoluesihteeriksi
valittiin miehen kanssa seurusteleva Reijo Paananen. Kyllähän poliitikko voi homo olla – mutta
noin korkeassa asemassa oleva demari? Seksuaalivähemmistöön kuuluva piispa, suurlähettiläs
tai näkyvä perussuomalainen poliitikko on oman
kohinansa aihe varmasti tulevaisuudessakin.
Silti jokainen kohina vaimenee, eikä seuraava
vastaava tapaus enää olekaan ihmettelyn arvoinen. Transihmisissä pelkkä trans-puoli on pitkään riittänyt jutun juureksi sellaisenaan, mutta
kenties sukupuolivähemmistöjenkin kohdalla voi
nähdä merkkejä siitä, että vähemmistöön kuuluminen kummastuttaa yhä vähemmän.
Kun Matrix-elokuvien ohjaaja-käsikirjoittajasisaruksista Lana Wachowski lähti transitioon,
asiasta tehtiin toki otsikoita, mutta sävyssä oli
jotain uutta – uutisena oli usein pikemminkin se,
että Matrix-ohjaaja tekee jotain, kuin se, että
joku tuntemattomuus korjaa sukupuolta. Suomen kenties menestynein
transtaustainen poliitikko
oli kuntavaaleissa aiem
pien Vihreiden sijasta Keskustan listalla – kuvaavaa
ehkä sekin – ja puolueen
vaihtaminen näytti puhuttavan ihmisiä enemmän
kuin sukupuolenkorjaus.
En usko, että itseäni huvittaa lähteä enää pridekulkueeseen, vaikka sää
olisi suotuisakin. (Mielenosoitus jonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä koskevan epäkohdan
korjaamisen puolesta olisi
eri juttu.) Ystävyys-, kaveruus- ja solidaarisuusra-

Kult tuurisiivut
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elokuva
Kyss mig (Kiss me)
2 01 1

Ruotsalainen Kyss mig (With every heartbeat)
on Alexandra-Therese Keiningin ohjaama ja
käsikirjoittama romanttinen pikkudraama kahden naisen rakkaudesta. Tarinan päähenkilö on
tumma ja takakireä Mia (Ruth Vega Fernandez), joka kihlattunsa Timin kanssa matkustaa
isänsä luokse tapaamaan tämän uutta naisystävää. Muiden uusperheen jäsenten yhteiselo on
yhtä kaunista ja leppoisaa kuin ympäröivä Skånen kesä, mutta Mia ei sopeudu joukkoon. Hän
kiukuttelee mustasukkaisena Timin, isänsä ja
jopa pikkuveljensä huomiosta tai sen puutteesta.
Eniten mustasukkaisuuden aihetta tuntuu antavan isän naisystävän viehättävä tytär Frida (Liv
Mjönes). Molemminpuolisesta kireydestä huolimatta Mia yllättäen suutelee Fridaa kesäöisessä
metsässä ja ajaa tällä teolla oman valmiiksi mietityn elämänsä myllerrykseen. Mia kipuilee kiellettyjen tunteidensa kanssa ja luovii niiden sekä
porvarillisen arkensa välillä. Kykenemättömänä
muuttamaan mitään Mia jatkaa häävalmisteluja Timin kanssa kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Frida sen sijaan on elänyt jo aiemmin avoimesti
naissuhteessa eikä ole tyytyväinen tilanteeseen,
jossa hänet yritetään lakaista maton alle.
Ristiriidoista, katumuksesta ja syyllisyydentunnoista huolimatta ihmissuhteiden sotkut
selviävät kuitenkin melko mutkattomasti ja
Kyss mig palkitsee katsojan odotukset onnellisella ja romanttisella lopulla. Elokuva on melko
tyypillinen tyylilajinsa edustaja ja sen kuvakie-

li on yhtä harmonista
kuin elokuvan hahmojen elämäkin: kukat kukkivat puutarhoissa, meri aaltoilee,
tuuli puhaltaa kesäisessä oksistossa lempeästi eivätkä metsäkauriit säikähdä naisen toiselta varastamaa
suudelmaa. Elokuva ei esitä pettämisteemasta
mitään uutta ja ihmeellistä, vaikka keskiössä
onkin samansukupuolinen pari. Muutamassa hahmojen välisessä keskustelussa mietitään
kaapista ulostuloa perhepiirissä, ja isä möläyttää muun muassa, että sama se jos muut ovat
homoja, mutta omalle lapselleen kukaan ei sitä
toivo. Asiat diskuteerataan kuitenkin perhepiirissä periruotsalaiseen tyyliin häkellyttävän
keskinäisen kunnioituksen vallitessa ja elokuvan loppuun mennessä yhteisymmärrys on jälleen löytynyt.
Elokuva sopii siis sellaisille henkilöille, jotka
haluavat elokuviensa olevan mukavia ja helposti lähestyttäviä kuin naistenlehdet. Homo- ja
biseksuaalisuutta käsitellään sen verran perustermein ja arkisella tasolla, että Kyss mig sopisi
mainiosti myös näytettäväksi äidille tai heteronormatiiviselle ystävätärjoukolle ennen suunnitelmallista kaapista ulostuloa.
Si ta at t i tä r ppi: Frida ei kommentillaan
”Du verkar vara så anal!” ilmoita, että Mia on
perseestä, vaan viitaten Freudin psykoanalyyttiseen teoriaan väittää häntä kontrollifriikiksi. Terhi

Kirja
Beate Grimsrud: Hullu vapaana
L i k e 2 01 2

Mielenkiintoinen aihe ja kiinnostava käsittelytapa saivat minut tarttumaan Beate Grimsrudin
teokseen Hullu vapaana. Romaani kertoo kirjailijan uraa aloittelevasta Elistä, joka asuu omassa
asunnossaan yksin. Hänen päässään kommentoi ja ohjaa elämää äänet: Espen, Emil, Erik sekä Eugen. Jokaisella äänellä on oma tahto, persoona ja temperamentti. Äänien ristipaineessa
Elin työskentelee tehokkaasti, välillä romahtaen
ja välillä uutta löytäen. Terapeutti Jonatan pyrkii auttamaan Elia arjessa ja näin säilyttämään
määräysvallan sisäisten äänien kanssa.
Tämä omaelämänkerrallinen romaani on
rajukin kuvaus hulluudesta, mutta annan tästä kunnian kirjalijalle. Hänellä on on loistava kyky jakaa tämä vaikea sairaus kirjallisessa
muodossa lukijoiden kanssa ja näin saada kuuluviin viesti mielenterveyspotilaiden asemasta.
Kirjassa annetaan monia selityksiä sairaudelle
ja sen synnylle: isän maaniset ja depressiiviset
kaudet vuorottelivat, ja lapsuudessa koti ei ollut
tasapainoinen ja rakastava. Myös sukupuolen
käsite ahdistaa Eliä, joka ei tiedä haluaako hän
olla tyttö vai poika. Tätä en kuitenkaan nostaisi sairaskertomuksen teemaksi, koska mielestäni hän hyväksyy tämän moninaisuuden itsessään ja näin kantaa asian rohkeasti sairaidesta
huolimatta. Murrosiässä Eli yritti hoitaa sairauttaan lääkkeillä ja alkoholilla, mutta ajautuu
syvemmälle sairauteen ja näin kohti parin-

kymmenen vuoden
psykiatristen suljettujen laitosten ja avohoidon kierrettä.
Kirja kritisoi ansiokkaasti potilaiden turruttamista lääkkeillä ja laitoskierrettä, johon
monet eivät saa helpotusta ilman tehokasta ja
hyvin mietittyä keskusteluterapiaa (lääkehoidon kanssa). Teos nostattaa esiin ihmisten tukiverkostojen tarpeen ja elämää tukevien normaalien asioiden tärkeyden. Tekstin lomassa
kulkevat potilaskertomukset paljastavat lääkäreiden ja viranomaisten välinpitämättömyyden
potilaan tilasta. Teos puhuu voimakkaasti inhimillisen mielenterveyshoidon puolesta: hulluillakin on elämä, tukiverkosto, harrastukset
ja urahaaveet. Teos ravistelee hyvin hulluuden
myyttejä ja uskomuksia, kaikilla on mahdollisuus löytää oma elämä, vaikka täysin taudista
ei paranekaan. Kirjoittamisen voimalla ja luovuudella Eli jaksaa taistella harhoja vastaan.
Kirjan kieli on osuvaa, rankkaa ja mielestäni hyvinkin napakkaa. Asioita ei kaunistella,
ne tuodaan esiin välillä ahdistavankin suoraan.
Mutta kirjan tarina vetää mukaan, pakottaa
jatkamaan lukemista. Mielenterveysongelmista puhuminen, avoimuus ja tämän kaltaisten
teosten julkaisu ja lukeminen heittää maailmaa
kenties piirun verran paremmaksi.
Suosittelen lukemaan vaikka miltei 400 sivua sairautta saattaakin tuntua raskaalta. ”Jonakin päivänä me kaikki kuolemme. Kaikkina
muina päivinä emme.” Tunnelin päässä näkyy
valoa. Aina. Martu
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Levy
Jippu: Väärinpäin lentävät linnut
Warner Music 2012
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Kaikki tietävät, että Jippu romantisoi sikiöasennossa parkumista ja tuhoisia ihmissuhteita sekä samaistaa itsensä henkilöksi, joka nussisi vaikka koko savannia lähetystyötehtävien
ohessa (City-lehti 9/2012). Näiden ja monien
muiden Jipun mediaesiintymisten pohjalta on
vaikeaa nolostelematta myöntää, että Väärinpäin lentävät linnut on koskettava albumi.
Vuoden 2012 eräänä toukokuisena iltana
saapui Jippu esiintymään Ravintola Rauhalaan. Viritin ansan Houkuttelin keikalle kaksi
ystävääni, ettei kukaan luulisi erityisesti minua
faniksi. Faniuteenhan kuuluu muun muassa
se, että idolista ammennetaan vaikutteita,
jotta tämän maailmaan voidaan omakohtaisesti astua sisään. Kohdallani kuitenkin ovat ohi ajat, jolloin
räkää ylähuulella asti puretaan
parkumisen lomassa tuskaisia tuntoja paperille. Minun
maailmassani ei enää houkutella luovuuspuuskia
sillankaiteelta roikkuen
tai liehitellä kaulaan asti
tatuoituja muusia epähygieenisissä olosuhteissa.
Miten erottaa olennaisin,
eli musiikki, kaikesta artistin ympärillä leijuvasta
sekamelskasta?
Jipun alkuspiikin mukaan keikka tulisi viemään meidät Rakkauteen
ja Helvettiin. Mikroilmeen
muodossa yökkäsin lakonisesti, sillä esittelyn myötä
virittäydyin kuuntelemaan
otteita 15-vuotiaan ernun päiväkirjasta sen sijaan, että olisin
kuuntelemassa aikuisen naisen
tarinoita elämästä. Joku vieres-

sämme lauloi alusta alkaen mukana ja itki jo
parin kappaleen jälkeen lavan suuntaan lohduttomasti nyökkäillen: Jippu, mä N I I N tajuun! Minäkin tajuan, millaista on takertua
toiseen ihmiseen, epäonnistua ja silti yhä etsiä
kotia aina uusista ihmisistä, mutta heittäytyminen musiikin vietäväksi on rankkaa, kun
mielessä pyörivät artistin haastattelut, joista
välittyy pääasiassa naiiveja ja kiihkeydessään
tekotaiteellisia viboja.
Keikalla kuullut uuden albumin biisit kuulostivat upeilta, mutta suosionosoitukset ilman
itseironista naureskelua olivat kovan takana.
Käsivarteni olivat useasti kananlihalla vaikut-

seitkytluvulla puukosta kaulaan / mä unohdin mun luistimet koulun käytävän naulaan”
tai ”naksauttelet sormia / mä olen kuumana
kuin lämpöpullo unessa”), mutta väläyttävät
myös arkisempia vertauskuvia ja kuvauksia ja
täten helpommin lähestyttäviä samaistumisen kokemuksia (”en oo varma pystynkö / mä
enää muuttumaan / että minä lupaisin vain sinua rakastaa”). Kokonaisuus on yksittäisiä osia
merkittävämpi, ja juuri kokonaisuus saa jonkin
resonoimaan ihon alla räävittömän naiiveista
rätkytyksistä huolimatta. Jos musiikki puhuttelee, voi artistin imagoa koettaa katsoa armollisesti läpi sormien.
Ainesta vaikkapa illan viimeiseksi hitaaksi
tarjoaa Väärin tein (Purple rain). Notku dramaattisen haikeana ihastustasi vasten tämän
paheellisen kappaleen tahtiin, mutta harkitse
tarkkaan, kannattaako seuraavana aamuna tatuoida sen tyypin nimeä niskaan. Liisa

Menot
Martu Väisänen: Valokuvanäyttely Yksi Teistä

Intohimoni kuvausta ja varsinkin miljöökuvausta kohtaan sysäsi minut liikenteeseen, kun
noin kaksi vuotta sitten aloin pohtimaan Yksi Teistä -projektia. Tämä välillä raskaskin ja
haastava matka opetti ennen kaikkea ihmiskuvausta, valon muotoa ja merkitystä, mutta se
oli myös matka omaan itseeni ja identiteettini
vahvistumiseen. Olen itsekin Yksi teistä, jonka
oma tie on nyt valittu.
Kaikki lähtee siitä, että ihmisellä on oikeus
olla oma itsensä ja ilmentää omaa sukupuol-

taan ja seksuaalisuuttaan vapaasti tässä yhteiskunnassa. Puhutaan yhdenvertaisuudesta ja
siitä, että vähemmistöillä on samat oikeudet
kuin valtaväestöllä. Näistä lähtökohdista aloin
miettimään Yksi teistä -näyttelyä. Mukaan tuli
luontevalla tavalla myös voimaannuttavan valokuvauksen periaatteet: se, että ihminen kuvattiin hänen haluamassaan ympäristössä, niiden rekvisiittojen ja asioiden kanssa, joita hän
itse oli valinnut kuviin. Kuvattavat ovat asettautuneet kuvissa eri ympäristöihin ja valoolosuhteisiin, he ovat alttiita katseille julkisissa
miljöissä mutta samalla osa yhteisöä ja yhteis-

41
Pu l s si 1 /2 013

tuneisuudesta, mutta silti mieleni teki ravistella
irti tuosta itseironiaa viljelevästä ”sielukkaasta
taiteilijasta” kaikki myötähäpeälliset kommentit ja lausunnot, jotka lehtihaastatteluissa ja välispiikeissä toistuivat. Jos en olisi sinnikkäästi
pidellyt defensseistäni kiinni, olisin saattanut
äityä itkemään itsekin – en vain musiikin koskettavuuden vuoksi vaan myös siksi, että huonon mediakuvan vuoksi Väärinpäin lentävät
linnut saattaa jäädä kuuntelematta monelta sellaiselta, joka saattaisi siitä pitää.
Väärinpäin lentävät linnut on kokoelma biisejä, jotka livenäkin vuoroin notkuivat eteenpäin teatterimaiseen tyyliin (Kuningas), välillä
yltyivät gospelmaisen vaikuttaviksi ylistyksiksi (Suojassa) ja toisaalta kuulostivat siltä kuin
ne olisi tehty tukemaan kantakapakan nihkeää standup-esitystä (Hei me erotaan). Sanoitukset kulkevat paikoitellen vaivaannuttavia
ja hämmennyttäviä polkuja (”sä oot saanut
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kuntaa. Halusin näyttää kuvillani ihmisen tavallisuuden mutta samalla yksilöllisyyden, sen
että jokainen ihminen on persoona, jokaisella
on oikeus tulla kuvatuksi ja jokaisesta voi nostaa kuvattavia asioita esiin. Samalla kuvattava
voi löytää itsestään uusia puolia ja oppia näkemään itsensä uudella tavalla.
Ihmisten kuvaamisessa on kyse herkästä
vuorovaikutuksesta kuvaajan ja kuvattavan
välillä. Kuvaajan on vaistottava, mihin kuvattava on valmis, ja osattava lempeästi ohjata häntä. Siinä on kysymys ammattitaidosta
ja ihmistuntemuksesta. Vasta, kun luottamus
on saavutettu, ihminen uskaltaa antautua kuvattavaksi. Tätä aistimisen kykyä on vaikea
opetella, se tulee luontaisesta halusta tehdä tätä työtä ja se on tulos myös tinkimättömästä
asenteesta ja halusta oppia ihmisten kuvaamista. Kuvaaja ei saa asettua kuvattavan yläpuolelle, hänen on aistittava kuvattavan mah-

dolliset jännitystilat, kuvapelko ja muut
kuvaukseen vaikuttavat asiat. Erityisen tärkeää se on sen kaltaisten ihmisten kanssa,
jotka vasta hakevat omaa identiteettiä tässä
välillä hieman julmassakin maailmassa.
Latasin kuviin mukaan metatasoja, asioita, jotka jäävät kenties osalle katsojia arvoitukseksi mutta jotka tarkkaavaisille katsojille avautuvat. Kävin jokaisen kuvattavan
kanssa keskusteluja siitä mikä hänelle on
tärkeää, ja näin opin tuntemaan kuvattavani tarkemmin. Samalla syntyi luottamus,
joka kuvaustilanteessa on ehdottoman tärkeää. Erilaisuus voi tehdä ihmisen haavoittuvaiseksi ja johtaa eristäytymiseen, mutta
tahdon näyttää tuntemieni ihmisten elämän
moninaisuuden. Yksinäisyyden vastapainona kuvissa on iloa ja leikkisyyttä, joka nousee yhteisöllisyydestä.
Alunperin projektista piti tulla pieni
valistushenkinen kokoelma muotokuvia,
mutta ihmiset innostuivat ja kuvattavia ja
kuvaideoita tulvi yhä lisää. Projekti kasvoi
ja laajeni käsittämään lopulta 30 kuvaa. Kuvaukset veivät kaupungin katoille, eläinmuseoon ja öiselle suolle. Mielestäni miljöökuvauksen yksi tehtävä on myös tallentaa myös
muuttuvaa kaupunkikuvaa ja näin kuviin tuli
mukaan muun muassa Toppilan siilot, jotka
ovat tällä hetkellä enää vain muisto. Näin tämä
näyttely kertoo myös kaupungista, siitä rakkaasta ja raivostuttavasta suhteestani Ouluun.
Osassa kuvista on Edi Smallroadin tekemää värikästä grafiikkaa, joka antaa valokuville sarjakuvamaisia ja unenomaisia piirteitä.
Toivon, että näyttelyn kuvat saavat kysymään
missä lopulta kulkevat erilaisuuden tai toiseuden rajat. Huomaamaan sen että onko ”erilaisuus” kuitenkaan niin erilaisuutta ja tarvitseeko sitä pelätä ja oudoksua.
Valokuvanäyttely Yksi Teistä oli esillä marraskuussa 2012 Oulussa Kulttuuribingossa. Tämä
näyttelypaikka ei jää ainoaksi, vaan seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä kuvaava näyttely jatkaa
matkaansa myös muualle, Etelä-Suomeen ja kesällä 2013 Tukholman Pridelle. Martu

Arctic Pride
– koska jättiläinen ei mahdu kaappiin

Ohjelmassa asiaa ja hauskanpitoa
Arktiselle ilmastolle ominaista vuodenaikaa eli
talvea hyödynnetään myös ohjelman tiimoilta:
perjantaina istahdetaan leiritulen äärelle joen
rannassa ja lauantaina prideväki valloittaa keskustassa olevan Vanhan Torin jääkentän musiikkiluistelun merkeissä. Luistimia voi vuokrata paikan päältä.
Myös tiedonnälkäiset on otettu huomioon.
Alvar Aallon suunnittelemassa Lapin pääkirjastossa järjestetään paneeli, jossa eri asiantuntijat keskustelevat muun muassa seksuaalisesta
ja sukupuolisesta moninaisuudesta arktisilla leveyksillä. Arctic Priden oma uutispalvelu puolestaan kantaa kortensa kekoon tuottamalla syventäviä juttuja pohjoisen sateenkaari-ihmisten
elämästä ja ajatuksista. Juttuja julkaistaan ja
keskustelua aiheesta käydään tapahtuman nettisivuilla sekä Facebookissa.
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Lappi on ollut arka jättiläinen jo liian pitkään.
Se kattaa 30 prosenttia Suomen pinta-alasta,
mutta silti alueella ei ole vielä koskaan järjestetty omaa, virallista sateenkaarijuhlaa. Helmikuussa 2013 asiaan tulee muutos, kun Rovaniemellä vietetään viikonlopun mittaista
Arctic Pridea.
Arctic Priden tavoitteena on välittää viesti,
että Lapista ei tarvitse lähteä seksuaalipakolaiseksi etelään. Oulu ei ole sateenkaaren pää,
vaan seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan
moninaisia ihmisiä löytyy myös Lapin kunnista ja kaupungeista.
Pride-tapahtumat on useimmiten järjestetty
lämpiminä kesäkuukausina, sillä aurinko madaltaa kynnystä lähteä kaduille seurustelemaan
ja kävelemään rakkauden puolesta. Arctic Priden myötä astumme yhdessä ulos tältä mukavuusalueelta. Meidän on uskallettava tehdä se,
sillä tasa-arvoa ei voi olla vain kesäisin tai vain
vilkkaassa etelässä. Sitä on oltava myös Lapin
hiljaisimmilla perukoilla, kaamoksen keskellä
ja pakkasen puristuksessa.

Viikonlopun päätapahtuma eli pridekulkue
alkaa seminaarin jälkeen pääkirjaston pihalta
ja kulkee Rovaniemen keskustan läpi. Prideperinteen mukaisesti kulkue ei ole tarkoitettu
vain sateenkaarikansalle, vaan tervetulleita ovat
kaikki, jotka tahtovat kunnioittaa rakastamisen
ja omana itsenä olemisen vapautta. Arktinen
ulottuvuus ei jää pelkäksi sanahelinäksi, kun
hengitys höyryää, pakkanen nipistelee poskia ja
lumi narisee kulkueväen kengänpohjissa.
Jos päivällä pikkuisen paleleekin, niin viimeistään lauantai-illan virallisissa pridebileissä tulee hiki. Mutta ole varovainen, sillä kun
katsot tanssilattian poikki vieraisiin kasvoihin,
Lapin luonto saattaa alkaa luoda outoa taikaa...

Sonja Huhtaniska

Arctic Pride -tapahtuma
järjestetään Rovaniemellä
22.–24.2.2013.
L i s ät i et oja :

www.arcticpride.fi sekä
Facebook-yhteisö Arctic Pride.

Oulun Seta ry:n toiminta
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Bi-ryhmä
Oulun SETA ry:n bi-ryhmä on tarkoitettu kaikille aikuisille, joille biseksuaalisuus on omakohtainen juttu tai muuten vaan mielen päällä
pyörivä asia. Ryhmä on avoin, eli mukaan voi
tulla silloin kun se itselle sopii ja on ajankohtaista. Bi-ryhmä kokoontuu keväällä 2013 lauantaisin 16.2., 16.3., 20.4. ja 18.5. kello 17–19. Lisätietoja: kalle.kaskinen oulunseta.fi.
Transläheisten ryhmä
Transläheisten ryhmään ovat tervetulleita kaikki
transsukupuolisten tai sukupuoli-identiteettiään
miettivien perheenjäsenet ja läheiset, jotka kokevat tarvitsevansa tukea, haluavat keskustella kokemuksistaan ja ajatuksistaan tai kuulla muiden
kokemuksia. Lisätietoja: terhi.repo oulunseta.fi
sekä numerosta 045 1166 481.
Nuortenryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, suku
puoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Paikalle ovat siis tervetulleita niin

homot kuin heterotkin sekä kaikki siltä väliltä.
Lisätietoja: info oulunseta.fi.
Hengellinen ryhmä
Oulun Setan hengellinen ryhmä jatkaa kevään
2013 aikana yhteistyössä Oulun ev.-lut. seurakuntien työntekijöiden kanssa. Ryhmä ei ole
vain yksittäiselle uskonnolle omistautunut keskusteluryhmä, vaan tapaamisiin ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat keskustella hengellisistä ja joskus myös vähemmän hengellisistä
asioista. Ryhmässä saat olla oma itsesi.
Jos olet kiinnostunut ryhmän kehittämisestä, osallistumisesta tai vetämisestä, ota yhteyttä: liisa.alanampa oulunseta.fi.
Trans- ja gender-ryhmä
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka pohtivat omaa sukupuoltaan tai siihen liittyviä kysymyksiä. Tuntuuko sinusta, että oman kehosi
ja mielesi välillä on ristiriita, joka mietityttää
sinua? Oletko usein tuntenut itsesi ulkopuoliseksi muiden saman fyysisen sukupuolen

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

Rovaniemen Seta ry:n
toiminta

Avarat-ryhmä
Kynnys ry ja Oulun Seta ry aloittivat syksyllä 2012 uuden keskusteluryhmän. Ryhmä
on suunnattu yli 18-vuotiaille sukupuoleen,
seksuaaliseen suuntautumiseen, toimintakykyyn tai vammaan katsomatta. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa Kumppanuuskeskuksen esteettömissä tiloissa osoitteessa
Isokatu 47.
Tervetuloa avartamaan omaa ja toisten
ajattelua, ihmettelemään ja saamaan oivalluksia! Lisätietoja: liisa.alanampa oulunseta.
fi tai terhi.repo oulunseta.fi
Bileet
Bilepaikkana toimii yleensä Bar Becksu, joka
löytyy osoitteesta Asemakatu 20. Bileet alkavat klo 22.00 ja päättyvät klo 04.00. Liput
4 € jäsenille ja 7 € muille. Hinnat sisältävät
eteispalvelumaksun. Bilepäivät ja mahdolliset
teemat löydät yhdistyksen nettisivuilta osiosta Toiminta > Bileet.
Lisäksi Oulussa toimivat sateenkaariperheiden ryhmä sekä OuSM:n ryhmä S/M-asiois
ta kiinnostuneille. Avoimia ovia tullaan järjestämään yhdistyksen toimistolla kevään
mittaan ja myös kuppiloiden valtauksia jatketaan epäsäännöllisen säännöllisesti. Näidenkin ryhmien tapaamisajat löydät Oulun
Setan nettisivuilta ja Facebookista.
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.

Avoimet ovet
Avoimet ovet on yhdistyksen toimistolla pidettävä kaikille avoin kahvi- ja tutustumisilta. Tarjolla on jutustelua, virvokkeita ynnä muuta kera
mielenkiintoisten ihmisten. Tapaamisajat ilmoitetaan kotisivuillamme www.rovaniemenseta.fi.
Vetäjien vähyyden takia tapaamiskertoja
on jouduttu vähentämään – tule siis mukaan
vetoporukkaan!
Transryhmä
Transryhmä kokoontuu 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.
Ryhmässä käydään kahvin ja teen äärellä juttelua sukupuolivähemmistöihin liittyvistä asioista ja kaikesta muustakin. Tapaamiset ovat klo
18–20 toimistolla. Tervetuloa!
Nuortenryhmä
Keväällä 2013 nuortenryhmässä tarjolla rentoa
hengailua, juttutuokioita ja mukava ilmapiiri,
jossa voi avoimesti jutella. Välissä saatamme
puhua tietystä teemasta, mutta keskusteluun
osallistuminen on vapaaehtoista. Päätarkoituksena on kuitenkin viettää mukavia hetkiä porukalla! Ryhmän kokoontumisajat ja -paikat ilmoitetaan kotisivuillamme ja Facebookissa.
Ryhmä on tarkoitettu alle 26-vuotiaille.
Rovaniemen Seta ry.
www.rovaniemenseta.fi
Yhdistyksen toimisto: Valtakatu 22,
96200 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.
Sateenkaariperheet:
http://www.facebook.com/rovaniemen.
sateenkaariperheet
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omaavien kanssa? Haluatko saada selvyyttä/
neuvoja tilanteeseesi?
Jos tunnistit itsesi yllä olevista seikoista,
tule ihmeessä ryhmäämme juttelemaan sekä
saamaan neuvoja, turvallisessa ja rennossa ilmapiirissä samanhenkisten kanssa. Rohkeasti
mukaan vaan!

Itäpuolentie Tenka Issakainen, Jenni Mutenia
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Pepperi Niko-Petteri Niva
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Nyt niitä saa!

Hanki sinäkin ajattoman tyylikäs
ja tiedostava look pukeutumalla Oulun Setan t-paitaan! Paidan aakkossymboliikasta löytyy ajanvietettä koko perheelle, kun kaikki arvailevat mitä punaiset kirjaimet
paidan etumuksessa symboloivat. Paitaa on tarjolla lähes kaikissa
sateenkaaren väreissä eli vain mustana ja valkoisena. Kokohaitari
on S–XXL. Laadun takaa Fruit of the Loom, siis mitään lurttatrikoota et rahojesi vastineeksi saa, vaan tukevaa 100% puuvillaa.
Paidan tilaaminen on helppoa kuin heinänteko! Maksa Oulun Setan
tilille FI80 8000 1501 5233 37 paidan ja postikulujen hinta 25 €. Kirjoita laskun viestiosaan T-PAITA sekä minkä
värisen ja kokoisen paidan tilaat. Lisää postiosoitteesi,
jotta tiedämme mihin osoitteeseen paita pannaan menemään. Laita myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite siltä varalta, että haluamme ottaa sinuun yhteyttä –
takaamme, ettemme soita häiriöksi asti vaan ainoastaan
tarkentaaksemme tilausta, jos on tarvis.
Siis näin: T-PAITA, valkoinen, XL, Maija Mallitapaus, Kotikuja 1, 98765 Oulun
pudas, m.mallitapaus ymail.com
Paita on myös mainio lahja kaikenikäisille! Toimi tuolloin samalla
tavalla, mutta merkitse vain
maksun viestikenttään lahjan saajan nimi ja osoite, ja
lähetämme paidan suoraan
hänen osoitteeseensa tuota pikaa. Anopit ja kummit
ilahtuvat varmasti!

Huom: Ostamalla
Oulun Setan t-paidan
tuet yhdistyksen toimintaa ja annat sadoille suloisille sateenkaarikansan
edustajille mahdollisuuden
mukaviin tapahtumiin ja
vertaistukeen.

