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1 S i lm ä ilem äsi Oulun SETA ry:n ja 
Rovaniemen SETA ry:n yhteistyössä teh-
ty jäsenjulkaisu on kokenut merkittäviä 
muutoksia. Nimi on yksinkertaistunut 
Impulssista Pulssiin, mutta sisällön suh-
teen olemme pyrkineet koostamaan entis-
tä monimuotoisemman, niin viihteellisyy-
teen kuin vakavoitumiseenkin tähtäävän 
paikallislehden kaikille HLBTQI A S-ihmi-
sille ja myös niille, jotka jäävät tuon nimi-
kerimpsun ulkopuolelle.

Lehti on jaettu yhdistysten toiminnasta 
tiedottavan osion lisäksi viihteellisempään 
puoleen, jonka sisällöstä pääosin määrää 
kunkin julkaisun erillinen teema. En-
simmäiseksi teemaksi olemme valinneet 
lesbot ilman sen kummempia valintakri-
teereitä – ainakin lesboista tuntuu riittä-
vän puhetta, kun ajankohtaisesti pohdi-
taan esimerkiksi butch–femme-jaottelun 
hiljaista hajoamista ja kompostoitumista, 
poliittisia lesboja ja seksilesboja sekä si-
tä, miksei kukaan tule koskaan iskemään 
Becksussa tai missään muuallakaan, ei 
edes kassajonossa tai kirjastossa, vaikka 
kuinka hivuttautuisi Sateenkaari-Suomen 
ja Hankalan sukupuolen läheisyyteen niitä 
hajamielisen tietäväisenä selaillen.

Määrittelipä itsensä millä tahansa sek-
suaalisuuden, sukupuolen ja sukupuolet-
tomuuden termeillä, tarjoaa sekä Ro-

vaniemen että Oulun Seta monenlaista 
toimintaa, jonka parissa voi sosiaalisee-
rata hyvin monimuotoisen ihmisjoukon 
kanssa. Oulun Seta järjestää esimerkik-
si monenlaisia vertaisryhmiä, bileitä parin 
viikon välein sekä koulutusta eri oppilai-
toksissa. Rovaniemen Setassa ovet ovat 
perinteisesti avoinna kerran viikossa ryh-
mätoimintaa unohtamatta. Lisäksi kerran 
viikossa pelataan toiveiden mukaisia urhei-
lulajeja Viirinkankaan koululla. Tarkem-
mat aikataulut yhdistysten toiminnasta 
löydät muun muassa Pulssin tästä ja tule-
vista numeroista, mutta yhdistysten netti-
sivut tarjoavat aina viimeisimmät aikatau-
lut mahdollisine muutoksineen. Kaikki 
ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan 
ja myös sitä järjestämään. Mikäli et ole 
aiem min ollut mukana, 
ota rohkeasti ensimmäi-
nen askel ja tule paikan 
päälle tutustumaan! 
Ovien takana ei pide-
tä mystisiä salaseuroja, 
vaan siellä kohtaavat 
aivan tavalliset, joskin 
kukin omalla taval-
laan uniikit ihmiset.

Liisa Alanampa
liisa.alanampa oulunseta.fi

Syksyinen tervehdys!
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Erityinen 
vähemmistötavis

Olen k ertonut om a n ta r ina ni lu  kuisia 
kertoja koulutuksissa, elävissä kirjastoissa ja muissa 
sellaisissa tilaisuuksissa, joissa olen ollut seksuaali-

vähemmistön edustajana. Tarina ei koskaan ole 
samanlainen kuin edellisellä kerralla, vaan 

se joka kerta kumuloituu tai asettuu 
limittäin jo kerrottujen versioiden 

kanssa. Joskus on tilanteen suju-
vuuden kannalta helpompaa ker-
toa olevansa lesbo sen sijaan, että 
kertoisi olevansa esimerkiksi bi-
romanttinen ja ainakin tällä het-
kellä naisista pitävä nainen tai sekä 

biseksuaali että lesbo. Riittää, kun 
tarina on loppuun saakka jokseenkin 

johdonmukainen. Todellisuudessa tari-
na ja identiteetti elävät koko ajan.

Ensimmäinen julkkisihastukseni oli 
Nuija ja tosinuija -elokuvan pahiskak- Te

ks
ti:

 L
iis

a
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sikon J.P. Shay (Karen Duffyn esittä-
mä kovanaama). Yläasteen keskivaiheil-
la ensimmäistä kertaa nimesin tietoisesti 
viehtymykseni toisia, siis myös tosielämän 
tyttöjä kohtaan: olin biseksuaali, tieten-
kin! Samoihin aikoihin ihastuin suun-
nattomasti parhaaseen 
ystävääni, joka siis myös 
oli tyttö. Mitä enemmän 
tulin sinuiksi seksuaalivä-
hemmistöön kuulumisen 
kanssa sitä enemmän koin 
itseni lesboksi. Tuohon 
aikaan en vielä tiennyt 
paljoa kaan heteron, bisek-
suaalin ja lesbon ulkopuo-
lisista vivahteista. Kärsin 
”asiaan kuuluvat” kaap-
pikärsimykseni muun mu-
assa siitä, mitä vanhem-
pani asiasta mahtaisivat 
ajatella. Kun matkustin 
lukion jälkeen kolmeksi 
kuukaudeksi ensimmäisen tyttöystäväni 
luokse Bangkokiin, uskaltauduin viimein 
joulun alla ja turvallisesti yli tuhannen 
kilometrin päässä kotoa kertomaan van-
hemmilleni lesboudestani. Luotin joulun 
hyvään henkeen, kun kaikki ovat toisil-
leen ystävällisiä, ja vanhempieni järkeen. 
Kahden kuukauden päästä palasin kotiin 
yhä rakastettuna ja suunnattoman hel-
pottuneena siitä, että kaikki meni hyvin. 
Itseasiassa uskomattoman loistavasti – vä-
hän kuin Disneyn elokuvissa.

Sittemmin olen toiminut aktiivina niin 
Rovaniemen Setassa kuin Oulunkin Se-
tassa. Aiheeseen liittyvän kirjallisuuden 
lukeminen ja toimiminen muiden sek-
suaali- ja myös sukupuolivähemmistöön 
kuuluvien ihmisten kanssa on vaikuttanut 

suuresti omaan identiteettiini ja siihen, 
miten sitä jokaisena päivänä ilmaisen. Sa-
noisin, että olen saanut mahdollisuuden 
kehittää identiteettiäni omassa rauhassa, 
koska en ole kokenut paljoakaan syrjin-
tää seksuaalivähemmistöön kuulumisen 

vuoksi, vaikka sitä olen-
kin rehellisesti tuonut 
viimeistään asiasta suo-
raan kysyt täessä ilmi 
(joskin myös tässä asias-
sa laatu korvaa määrän). 
Alussa olin suunnatto-
man ylpeä ja mielissä-
ni, kun olin erilainen. 
Ajattelin, että sen vuoksi 
minun täytyy olla myös 
erityinen. Termit kuten 
gaydar ja gay pride sekä 
tavallisimmat lesbovitsit 
taustalla olevine aattei-
neen ja ilmiöineen otin 
mukisematta omikseni, 

ja samalla torjuin muun muassa kirkon 
kaikkine Mooseksen kirjoineen ja muine 
raamatunlauseineen, joita tulkittiin hy-
vin yksisilmäisesti – myös minä tulkit-
sin, koska halusin jyrkästi ja samalla lail-
la tuomitsevasti määrätä ja erotella, mitä 
kuuluu identiteettiini ja mitä ei. Viimein 
vuonna 2009 pääsin myös osallistumaan 
Helsingissä pidettävään Pride-tapahtu-
maan. Kulkueessa, kun raitiovaunut ma-
telivat ohitse täynnä uteliaita töllistelijöitä, 
havahduin kuitenkin aivan uuteen tun-
teeseen: minua nolostutti, ja pride-tun-
nelmani latistui parissa sekunnissa puh-
jotun ilmapallon tavoin. Priden jälkeen 
sekä enemmän että vähemmän tietoises-
ti pureuduin uudelleen niinsanottuun 
lesboidentiteettiini.

Olen yli kymmenen vuo-
den aikana määritellyt 

itseni bisek suaaliksi, les-
boksi, biromanttiseksi 

lesboksi, sekä biseksuaa-
liksi että lesboksi (suurin-

piirtein tässä järjestyk-
sessä) ja lisäksi useiksi 
näiden variaatioiksi.
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En usko, että yllättävä nolostumise-
ni johtui huonosta itseluottamuksesta tai 
muusta sellaisesta, olihan minulla samassa 
tapahtumassa pokkaa mennä pyytämään 
Jutta Urpilaista kanssani yhteiskuvaan-
kin. Luulen korvieni menneen luimuun 
esimerkiksi siitä syystä, että olin jotenkin 
onnistunut siihen päivään saakka elämään 
kuplassa, jossa HLBTIQSA…-väki on sel-
lainen harmoninen yhteisö, jonka piirissä 
kaikille riittää ymmärrystä ja rakkautta 
yllin kyllin ikään kuin luonnostaan. Ste-
reotypioiden olin toki ymmärtänyt ole-
van roskaa jo aikoja sitten, mutta enää en 
nähnyt sateenkaariyhteisöä vaaleanpunais-
ten lasien läpi sen enempää kuin omaa 
identiteettiylpeyttä nikään.

En ole vuoden 2009 jälkeen osallis-
tunut Helsinki Prideille. Viime vuonna 
osallistuin kuitenkin Oulussa pidetyille 
North Prideille. Kulkueessa olin jääkar-
huasussa. Sillä tavalla muistelin edellis-
ten pridejuhlieni ulossulkevaa safaritun-
nelmaa. Identiteettiäni olen työstänyt ja 
työstän jatkuvasti koulutuksissa ja muissa 
aiemmin mainituissa Setan tapahtumissa. 
Jokainen koulutustilaisuus ja muu Setan 
edustaminen on tulemista kaapista ulos, 
eikä se välttämättä aina tunnu miellyttä-
vimmältä mahdolliselta ajatukselta. Halu 
toimia vapaaehtoistyössä menee kuitenkin 
ei varsinaisesti häpeän, vaan pikemmin-
kin ajoittaisen epämieluisuuden edelle. 
Koulutuksissa ynnä muissa tilaisuuksis-
sa esitettyihin kysymyksiin vastaaminen 
hoituu asiallisesti ja tarvittaessa huumori-
pilkkeen kera, mutta vasta kotiinpalatessa 
alkaa tietoinen purkaminen siitä, mitä tuli 
yleisesti sanottua ja itsestään kerrottua.

Parhaimmillaan etenkin koulutuk-
set ovat vastavuoroista heräämistä ajat-

telemaan omaa identiteettiään ja siihen 
liittyviä laajempiakin kokonaisuuksia: 
edellisessä koulutuksessani saimme ky-
symyksen, jossa ihmeteltiin, miksi niin 
monella on jotain seksuaalivähemmistöjä 
vastaan, vaikka kaikkihan olemme ihmi-
siä. Jäin miettimään tätä kovin herttaista 
kysymystä pitkäksi aikaa. Olen yli kym-
menen vuoden aikana määritellyt itseni 
biseksuaaliksi, lesboksi, biromanttiseksi 
lesboksi, sekä biseksuaaliksi että lesbok-
si (suurinpiirtein tässä järjestyksessä) ja 
lisäksi useiksi näiden variaatioiksi. Vaik-
ka rakastankin lokerointia – niin kauan 
kuin ketään ei ulkopuolelta ja väkipakol-
la lokeroida – ei mikään nimike ole ol-
lut niin kattava, että olisin siinä samalla 
lailla mutkattomasti viihtynyt kuin sil-
loin, kun ensimmäistä kertaa tarkastelin 
itseäni seksuaalivähemmistöön kuulu-
vana. Yhtä lailla olen ymmärtänyt, että 
nimenomaan se, että kaikki olemme ih-
misiä, on ainakin yksi niistä syistä, mik-
si meillä on ennakkoluuloja ja -asenteita. 
Vähemmistöön kuuluminen ei tee kenes-
täkään automaattisesti pyhimystä, joka 
ymmärtäisi täydellisesti kaiken moni-
muotoisuuden päälle. Toiminnalla Setan 
parissa on ollut suuri rooli identiteetti-
ni rakentumisessa niin seksuaalivähem-
mistön ulko- kuin sisäpuolellakin. En 
ole täydellisesti kaapissa – käytännössä 
se kävisikin hyvin hankalaksi – mutten 
toisaalta suoranaisesti kulje liputtamassa 
homoseksuaalisuuden ja priden, ylpey-
den, puolestakaan. Kärjistäen ilmaistuna 
”paraatihomoksi” minusta ei ole, mutta 
ylpeyttä toki tunnen: sitä kohtaan nimit-
täin, että nykyään pystyn pitämään itseä-
ni erityisenä ilman erilaisuutta kuvaavia 
nimikkeitäkin. •
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On olem assa teor i a,  et tä lesbouden voi ja k a a k a h-
teen alalajiin: poliittiseen lesbouteen ja seksilesbouteen.1

Poliittinen lesbo solmii suhteita naisiin siksi, että hän haluaa ol-
la mahdollisimman vähän tekemisissä patriarkaalisen yhteiskunnan 
valtarakenteiden kanssa, toisin sanoen vapautuaakseen miesten nai-
siin kohdistamasta alistamisesta ja sorrosta. Naisten väliset suhteet 
ovat tämän näkemyksen mukaan tasa-arvoisia, sillä niitä eivät koske 
heteroseksuaalisen järjestelmän naisen ja miehen suhteelle asettamat 
roolit ja vaatimukset. Niiden mukaan miehen on oltava perheen pää 
ja elättäjä, kun nainen taas on vastuussa kodin- ja mahdollisten las-
ten hoidosta, sisustuksesta ja ruuanlaitosta.

Sen sijaan seksilesbon motiivi naissuhteilleen on yksinkertaises-
ti se, että hän pitää naisista ja seksistä heidän kanssaan. Hän puhuu 

1.  Ajatus on peräisin Femonade-radikaalifeministiblogissa käydyistä keskusteluista: http://
factcheckme.wordpress.com/2010/05/02/intercourse-house-party-part-1.
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seksistä suorasukaisesti, kenties jopa ke-
huskelee seikkailuillaan.

Nimitys seksilesbo tulee itsensä po-
liittiseksi lesboksi määrittelevän akti-
vistin kynästä. Jos ei pidä lesbouttaan 
politiikkana, ei ole vaikeaa ottaa nok-
kiinsa nimestä: seksilesbo? Minunko 
olemiseni kilpistyy seksiin? On niin 
paljon muutakin kuin sitä, tai jopa 
kaikkea muuta!

Entä mitä itsensä feministiksi tai 
poliittisesti valveutuneeksi lesboksi 
määrittelevä nainen pitää tällaisesta 
vastakkainasettelusta? Siitä, että voi 
olla joko politiikkaa tai seksiä mut-
ta ei sekä-että? Sehän tarkoittaisi, 
että lesbouden poliittisista vivahteis-
ta kiinnostunut nainen ei voisi uskot-
tavuuttaan menettämättä heittäytyä ihan 
vain halujensa valtaan.

Poliittinen lesbous herättää myös ky-
symyksen, siitä onko ihminen oikeasti 
lesbo, jos on vain päättänyt olevansa sel-
lainen yhteiskunnallisista syistä? Voiko 
niin edes valita? Vallalla on näkemys, että 
homoseksuaa liksi synnytään, eikä suun-
tautumistaan voi itse päättää. Mitään 
100 % varmaa tieteellistä näyttöä ei kui-
tenkaan ole siitä, että homoseksuaalisuus 
olisi aina geneettistä. Aukottomia todis-
teita ei ole myöskään siitä, että valinta tai 
esimerkiksi kasvuympäristö määräisi ih-
misen seksuaalisen suuntautumisen.

Poliittiselle lesboudelle sukua oleva 
Queer by choice -liike edustaa kantaa, että 
ihminen voi valita olevansa queer. Liik-
keen verkkosivuilla todetaan, että seksuaa-
livähemmistöön kuulumisen valinnut ih-
minen ei välttämättä kerro niin tehneensä, 
sillä suuntautumista synnynnäisenä pitävi-
en reaktio saattaa olla vihamielinen.

Jos poliittinen les bous ei 
nauti trendin asemaa suuren 
yleisön piirissä, ei se ole eri-
tyisen muodikasta seksuaali-
vähemmistöjen parissakaan. 
Syynä voi olla epämääräi-
sen feministisiin päämääriin 

kohdistuvan vastustuk-
sen lisäksi juurikin 

valinta. Kyseessä 
on epäily siitä, et-
tä lesbouden va-
litseminen tekee 

siitä epäaitoa, ja että 
henkilö todellisuudes-

sa haluaisikin olla miehen 
kanssa.

Harva nainen voi kui-
tenkaan sanoa lesboutensa liittyvän aino-
astaan siihen, kenen kanssa yönsä viettää. 
Tahtoi tai ei, seksuaalivähemmistöön kuu-
luvan ihmisen on todennäköisesti jossain 
vaiheessa elämäänsä ajateltava sitä, miten 
muut ihmiset suhtautuvat hänen suuntau-
tumisensa. On eräänlainen poliittinen va-
linta, antaako toisten ennakkoluulojen tai 
niiden pelon vaikuttaa käyttäytymiseensä. 
Yhteiskunta on muuttunut sallivammak-
si moninaisuutta kohtaan, mutta kuten 
esimerkiksi keskustelu yleisestä avioliit-
tolaista osoittaa, homoseksuaalisuus on 
edelleen monen mielestä tuomittavaa tai 
vähintäänkin heteroutta huonompaa.

Tuskin on siis järkevää rakentaa vas-
takkainasettelua valinnan ja synnynnäi-
syyden tahi seksin ja politiikan välille. Ul-
kopuolelta tuleva syrjintä riittänee, lisäksi 
ei tarvita lesbojen keskinäisiä muurinra-
kennustalkoita. Viisainta lieneekin lopet-
taa vanhaan mutta yhä niin osuvaan mie-
telauseeseen: lesbo mikä lesbo. •
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Henkiin herätetyn (im)Pulssin toimituskun-
ta antoi minulle äärimmäisen kyseenalaisen 
kunnian: He nimittäin päättivät suuressa les-
biaanisessa viisaudessaan, että allekirjoit-
taneen tulee jokaiseen numeroon kirjoittaa 
jotain ajankohtaista teemalla ”Kuukauden 
Käninä”.

Käninä ei ole mitään vakavaa asiaa eikä 
painavaa ajankohtaisuutta. Käninä ei myös-
kään ole juuri koskaan vakavaa, vaan pi-
kemminkin kieli poskessa kirjoitettua, osittain 
provokatiivistakin, tekstiä.

Kun siis tämän jo kertaalleen balsamoidun 
lehden arvovaltainen toimituskunta, päätoi-
mittajan johdolla, lähestyi minua silmät uh-
kaavasti kiiluen, luulin heidän olleen vailla 
vain määrärahoja tai pienimuotoista teknis-
tä apua. Mutta pian minulle kävi selväksi se, 
että he halusivat minun kantavan korteni ke-
koon lehden painokuntoon saattamiseksi. En-
kä minä voinut kieltäytyä. Sillä kun lauma kii-
luvasilmäisiä lesbiaaneja seisoo ympärilläsi 
on parempi vain myöntyä ja tehdä niinkuin 
he tahtovat, sillä sinun henkesi ei heidän kä-
sissään ole minkään arvoinen. Vihaiset lesbi-
aanit ovat pelottavinta mitä tiedän (heti su-
denkorentojen ja lentokoneiden jälkeen).

Lesbiaanit ovat kummallisia kapistuksia 
kaikenlaisine alaluokkineen ja salaperäisi-
ne riitteineen. Jos et ole lesbiaani, et tiedä 
heistä mitään! Etkä liioin voi ymmärtää hei-
tä! Siksi minäkään en pysty kirjoittamaan 

heistä tyhjentävästi (vaikka taivas yksin tie-
tää kuinka paljon minä niin haluaisin tehdä), 
vaan minun on tyydyttävä hieman ympäri-
pyöreään kirjalliseen ilmaisuun. 

Palatakseni itse aiheeseen, eli lesbiaanei-
hin helvetistä. Jokainen meistä tuntee aina-
kin yhden sellaisen. Myöntäkää pois vain, en 
minä tuomitse teitä. Meillä jokaisella on var-
masti lähipiirissämme ainakin yksi lesbiaa-
ni ”sieltä alakerrasta”. Hän on joko se liian 
innokas aktivististi, tai se kaikkien kaveri tai 
vaihtoehtoisesti se joka vihaa kaikkia! Mut-
ta kuitenkin, meillä jokaisella on ainakin yksi 
sellainen jossain lähellämme. Ja parasta on-
kin pitää hänet lähellään, sillä mikäli vihai-
sen lesbiaanin päästää liian kauas, voi hän 
hyökätä varoittamatta kimppuusi.

Minulla on lukijoille myös tarjolla muuta-
ma hyvä neuvo miten kannattaa menetellä, 
kun kohtaa lesbiaanin.

Kun tapaat lesbiaanin…
1) Vältä suoraa katsekontaktia
2) Puhu lyhyin, selkein lausein 
3) Vältä tuttavallisuutta
4) Vältä fyysistä kontaktia
5)  älä missään tapauksessa koskaan 

käännä lesbiaanille selkääsi!
Oikeastaan voisin sanoa, että jokainen les-
biaani on helvetistä! 

Kirjoittaja on päätoiminen byrokraatti suuressa orga-
nisaatiossa ja sivutoiminen pilkunviilaajaa erässä ni-
meltä mainitsemattomassa järjestössä.

LESbiaanit hELvEtiStä!
Kuukauden käninä
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L-koodi (The L Word) on televisiosarja, jonka esit-
täminen alkoi Yhdysvalloissa vuonna 2004. Suo-
messa ensimmäinen jakso nähtiin vuonna 2005. 
L-koodia kuvailtiin sarjaksi, joka tulisi paljasta-
maan salaisuudet siitä, millaista lesbo- ja binais-
ten elämä oikeasti on.
Todellisuudessa etenkin niin rovaniemeläisen kuin 
oululaisenkin lesbon tai binaisen oli hyvin vaike-
aa löytää L-koodista henkilöä, johon samaistua. Tä-
mä ei kuitenkaan estänyt valtavaa invaasiota, johon 
kuului etupäässä Shaneksi itseään luonnehtivia, an-
drogyyniyden ja sitoutumisen pakottomuuden tuo-
reeltaan löytäneitä lesboja. Seassa oli toki 
myös joitain Betten kaltaisia alfanaarai-
ta, jotka tunsivat suurta sielunsisaruut-
ta tämän kontrollifriikiksikin kutsu-
tun hahmon kanssa.

Kysyimme eri alojen edustajilta 
heidän suhdettaan L-koodiin. Monis-
ta Internetin bloggauksista, foorumikes-
kusteluista kuin myös näistä vastauksista 
käy ilmi, että L-koodin vastaanotto on ollut hyvin 
ristiriitaista: kuten yksi kyselyyn vastanneista kir-
joittaa, ”en pitänyt sarjasta, mutta katsoin sitä silti.”

Loistavan 
Luonnotonta 
Lesboelämää

varoitus: 
vastaukset sisältävät 

juonipaljastuksia!
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1 Marjo, kuvataidekasvatuksen opiskelija
1. En tarkkaan muista, milloin aloin seu-
rata sarjaa aktiivisesti. Olisikohan ollut 
kolmannen tuotantokauden aikaan. Jokai-
sen tuotantokauden olen kuitenkin katso-
nut, jotkut jaksot jopa kahdesti.

2. Aikoinaan olin L-koodin lumoissa, oli 
mahtavaa, että Suomen televisiossa näytet-
tiin jotain niin homoa. Oman identitee-
tin peilaamisen ja kehittämisen välineenä 
sarja oli minulle tärkeä. Nyt suhtautumi-
seni on neutraalimpaa. Homolumon jäl-
keen vaaleanpunainen höttö näkökentässä 
on haihtunut, on ollut aika palata maan 
kamaralle ja ryhtyä tarkastelemaan sarjaa 
kriittisemmin.

3. Vetoavin hahmo on ehdottomasti Bet-
te. Tumma, fiksu ja seksikäs ovat kai piir-
teitä, jotka vetoavat eniten. Vahva fem-
me, lyhyesti ja ytimekkäästi sanottuna. 
Tosin välillä ärsyttävänkin vakava, taka-
kireä emäntä. Mutta kukapa meistä olisi 
täydellinen?

4. Tätä täytyy miettiä. Varmaan Tinan 
ja Betten lapsen syntymä. Herkkä hetki, 
johon kietoutui monet vähemmistön oi-
keuksiin liittyvät kysymykset – kenellä on 
oikeus toimia vanhempana, millainen on 

hyvä vanhempi, millainen on hyvä perhe. 
Millainen on hyvä ihminen?

5. L-koodi kertoo seksikkäistä ja menesty-
vistä ihmisistä. Vipinää on sekä tilin että 
pedin puolella. Monelle illuusion kaltai-
nen kuva menestyvistä homppeleista voi 
olla toivoa ja luottamusta antava, se voi 
antaa uskoa omaan tulevaisuuteen ja ar-
vostusta omalle seksuaaliselle identiteetil-
le. Samalla sarja myös voimistaa odotuksia 
siitä, millaisen ihmisen tulisi olla. Se voi 
aiheuttaa katsojalle paineita omasta ole-
misesta ja pärjäämisestä – entä jos en ole-
kaan menestyksekäs uranuurtaja, entä jos 
en olekaan seksuaalisesti yhtä vapautunut 
kuin Shane tai kuka tahansa sarjan hah-
moista? Itse olisin tuonut tämän suhteen 
sarjaan hieman realismia, erilaisia hahmo-
ja, joihin samaistua. Myös siis niitä, joilla 
lompsa ei pullota, ja joilla seksielämäkään 
ei ole kukasta toiseen toiseen kuksimista. 
Sanoisinko, että sarjassa olisi voinut olla 
jokunen ihan tavallinenkin ihminen.

1)  Kuinka paljon ja mistä lähtien olet 
seurannut L-koodia?

2)  Mikä on suhteesi L-koodiin?
3)  Mikä hahmo on mielestäsi vetoavin?
4)  Mikä sarjan tapahtumista on kosket-

tanut sinua eniten?
5)  Mitä olisit muuttanut, tuonut enem-

män esille tai poistanut sarjasta?
6)  Ketä tai mitä sarjan hahmoista ha-

luai sit itse esittää?



6. Mielenkiintoisinta olisi esittää varmas-
tikin Maxia. Erilaisuuteen samaistuminen 
ja siihen eläytyminen on mielestäni aina 
kiinnostavaa.

Jenny, kulttuurintutkija
1. Katsoin sarjaa ensimmäiset neljä kautta, 
mutta kahta viimeistä kautta en ole katso-
nut käytännössä lainkaan. Neljättä kaut-
takaan en välttämättä ole tainnut nähdä 
loppuun saakka. Aluksi ajatus lesbotee-
maisesta viihdesarjasta miellytti, mutta pi-
temmän päälle sarja alkoi ärsyttää.

2. Aluksi pidin sarjaa kiinnostavana tee-
man takia, mutta viime kädessä suhtee-
ni on lähinnä mieto ärsyyntyneisyys. Pa-
himmillaan sarja on enemmän tylsä kuin 
ärsyttävä: kyllä sitä katsoo, jos osuu telk-
karin ääreen näytäntöaikaan, mutta ei sitä 
nyt varta vasten yleensä tule katsottua.

3. Kyllä se taisi kuitenkin olla Kit Por-
ter, vaikka miten päin miettis ja kään-
telis. Aluksi tykkäsin Jennyn hahmosta, 
mutta viime kädessä Kit taitaa olla hah-

mo, jolla oli eniten lihaa luiden ympäril-
lä, niin metaforisessa kuin kirjaimellises-
sakin mielessä.

4. Uh, mahtoikohan tuossa mikään kun-
nolla koskettaa. Ehkä se, kun Ivan Ay-
cock lauloi Kitille Leonard Cohenin I’m 
Your Manin ekalla kaudella? Tai se, kun 
Angus vakuutti Kitille, että ikäero ei ole 
vakava asia laulamalla David Bowien 
Changesin?

5. Kaikki hahmot olivat ihan samasta 
muotista, nuoria, keskiluokkaisia, kaunii-
ta… ja vanhemmatkin hahmot, kuten Kit 
ja Cybill Shepherdin hahmo, olivat pe-
rusnättejä ja feminiinisiä. Missä ihmees-
sä olivat viisikymppiset täysperävaunure-
kat? Ainoa butchimpi hahmo, Max, sitten 
olikin lopulta transmies. Ja Shane ei kyllä 
todellakaan ole mikään butch! Sarjassa oli 
kovaa yritystä tuoda moninaisuutta esiin 
(oli kuuro, oli ihmisiä eri etnisistä taus-
toista, oli alkoholismia ja huumeita jne.) 
mutta olisin kaivannut jotenkin realisti-
sempaa otetta, edes silloin tällöin. Sitä, 
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että se olis ollut lesbosarja, oikeasti, eikä 
joku heteromiesten fantasiaksi rakennet-
tu kuvaelma. Se, että heteromiehet olivat 
keskeinen yleisö ainakin Suomessa, näkyi 
muuten mainoskatkoilla esitetyistä mai-
noksista: autoja, partavesiä, Dressmanin 
myymälöitä. Varsinkaan telkkarista L-
koodia katsoessani en kokenut katsovani 
naisista pitäville naisille suunnattua sarjaa.

6. Varmaan ihan esittämisen kannalta Pa-
pia olisi hauskin esittää, mikä ei sinän-
sä tarkoita sitä, että samastuisin Papiin. 
Papilla vain oli niin paljon munaa, et-
tä hänen roolissaan olisi varmaan hauska 
hurvitella.

Terhi, sosiaalialan opiskelija
1. Ystäväpiirissä kohuttiin lesbosaippuasar-
jan tulosta Suomeen keväällä 2005. Kat-
soin uteliaisuudesta sarjaa muutaman jak-
son verran, jonka jälkeen totesin että kun 
en muutenkaan katso saippuaoopperoi-

ta, niin miksi pitäisi tätäkään. Nelisen 
vuotta sitten kumppanini, joka piti sar-
jasta, painosti katsomaan sarjaa uudes-
taan ja toisella kierroksella sarja tuntui 
mielekkäämmältä.

2. Aluksi ärsytti. Hahmot tuntuivat epä-
aidoilta ja siloitetuilta, pakolliset seksikoh-
taukset laskelmoiduilta. Vuosien saatos-
sa olen alkanut pitää joistain hahmoista ja 
tarinoista. Tiedostan sarjan uranuurtavan 
merkityksen. Se toi heteronormatiiviseen 
ohjelmavirtaan helposti katsottavan sar-
jan, joka varmasti on saanut paljon sellais-
ta yleisöä, jolle seksuaalisuuden ja suku-
puolen moninaisuus on vieras asia. Näin 
sarja toimii myös asennekasvattajana. 

Sosionomin näkökulmasta sarjassa ko-
rostuu voimakas yhteisöllisyys. Keskeiset 
henkilöt tukevat toisiaan lähes kaikis-
sa elämäntilanteissa ja pitävät toisistaan 
huolta. Jennyn tarinan voi nähdä myös 
voimaantumisen kautta: itsetuhoinen, 
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maalaisuuttaan suurkaupungissa pote-
va nuori tyttö kasvaa hyvin itsenäisek-
si ja määrätietoiseksi naiseksi. Muitakin 
voimaantumistarinoita L-koodista löytyy, 
esimerkiksi Tashan oikeudenkäynti.

3. Päähenkilöistä suosikkini on Bette Por-
ter, mutta häntäkin miellyttävämpi oli 
kolme kautta sarjassa esiintynyt Jodi Ler-
ner, kuulovammainen taiteilija jota esit-
ti Marlee Matlin. Sen lisäksi että hän on 
hyvin viehättävä nainen, hänen hahmonsa 
toi sarjassa esiin vammaisten henkilöiden 
aseman yhteiskunnassa varsin realistisesti.

4. Danan kuolema. vaikka en juuri pitä-
nytkään Danan hahmosta. Siihen aikaan 
kun katsoin rintasyöpäteemaisia jakso-
ja, omassa lähipiirissäni taisteltiin rinta-
syöpää vastaan, onneksi paremmalla me-
nestyksellä kuin Dana. Kulttuurituotteet, 
kuten TV-sarjat, voivat olla joskus terve-
tulleita apuvälineitä, joiden avulla voi kä-
sitellä oman elämänsä vaikeita asioita.

5. Ihmiset olisivat saaneet olla vähän ro-
soisempia. Ei Becksussa ole laumoittain 
tuollaisia Barbie-nukkeja. Epärealistisen 
täydelliset henkilöt asettavat varsin-
kin nuorille ulkonäköpaineita. Mut-
ta tässäkään suhteessa L-koodi ei siis 
poikkea valtavirran saippuasarjoista. 

6. Jodia. Voisin hitsata, rälläköidä ja 
viittoa. Haluaisin todella oppia viit-
tomakielen.

Paula, graafikko
1. Olen katsellut kaikki jaksot, lata-
sin ne netistä sitä mukaa kun ne sin-
ne ilmestyivät. Suomen tv:stä en ole 
jaksoja katsonut.

2. Viha–rakkaus-suhde. Sarja ärsytti mi-
nua suunnattomasti, mutta silti sitä oli 
ahmittava. Juonenkäänteet olivat niin 
korneja ja henkilöhahmot niin epäuskot-
tavia että sarjan kanssa meinasivat hermot 
väkisinkin mennä. Jollain tavalla tuosta 
ärsytyksestä myös nautti, vaikka sitten lu-
kemalla muiden samansuuntaisia ajatuk-
sia jakson katsomisen jälkeen netistä. Ly-
hyesti: en pitänyt sarjasta, mutta katsoin 
sitä silti.

3. Vaikea kysymys, ei tule oikeastaan ke-
tään mieleen heti. Alicessa on jotain mu-
kavaa, mutta hahmo on niin heppoisesti 
rakennettu, ettei auta vaikka hän olisikin 
hetkittäin hauska. Helenan ja Dylanin ke-
miasta tykkäsin, joten sanon heidät. Yh-
dessä, mutta ei yksittäisinä hahmoina.

4. Koskettavinta oli ehkä se, kun Alice 
menetti tyttöystävänsä Tashan ystävälleen 
Jamielle. Ystäväkolmikko tuntui ensin toi-
mivan, mutta sitten, kuten helposti käy, 
joku jäi ulkopuolelle. Pystyin samastu-
maan siihen, miltä Alicesta mahtoi tuntua. 
Miten sitä voikin kuvitella kaiken olevan 
hyvin, ja miten karua se on, kun huomaa, 
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Lisäksi suosittelemme: 
L-koodi-fanisivustoja löytyy Internetistä pilvin pimein, mutta AfterEllen.com-sivuilta löydät 
muun muassa lukuisien näyttelijähaastatteluiden lisäksi Scribe Grrrl:n hilpeän nokkelat yhteenve-
dot kaikista L-koodin jaksoista: http://www.afterellen.com/tv/the_l_word •

että kulissien takana on ollut ihan muuta 
menossa, eikä itse ole huomannut mitään. 
Kuinka sokea sitä voikaan olla!

5. Vaikka mitä! Mutta yhden mainitakse-
ni: olisin esittänyt biseksuaalisuuden ihan 
oikeana identiteettinä, eikä vain vaihee-
na kohti lesboutta. Alice oli sarjan alussa 
biseksuaali, mutta kohti sarjan loppupää-
tä hän määritteli itsensä lesboksi ja heitti 
vitsiä biseksuaalien päättämättömyydestä 
ja yleisestä ällöttävyydestä: ”You’re right. 
Bisexuality is gross. I see it now.” Okei, 
seksuaalisuus voi muuttua, mutta kun 
Jennynkin biseksuaalisuus hävisi taivaan 
tuuliin sarjan edetessä, ei Alicea voi pitää 
yksittäistapauksena. 

Alicen ja/tai Jennyn muuntumista les-
boksi ei muutenkaan käsitelty sarjassa. 
Olisi ollut mielenkiintoista, jos sarjas-
sa olisi ollut enemmän biseksuaalisuu-
teen liittyviä juonenkäänteitä, esim. mi-
ten muut olisivat suhtautuneet Aliceen, 

jos hänellä olisi ollut pitkäaikainen suhde 
mieheen; miten sosiaalinen piiri olisi ken-
ties muuttunut jne. Identiteetin muuttu-
vaisuuden laajempikin pohdiskelu olisi 
voinut olla mielenkiintoista.

L-Koodi ei esittänyt biseksuaalisuut-
ta ihan ikiomana vakaana identiteettika-
tegorianaan, vaan enimmäkseen etappina 
kohti Todellista Lesboutta, mikä oli kovin 
väsynyt veto sarjan käsikirjoittajilta. Jos 
puhutaan jostain yhteiskunnallisesta vas-
tuusta, mitä on vähän ylioptimistista täl-
laisen hömppäsarjan tuotannolta varmaan 
vaatia, niin ei kyllä tällä biseksuaalisuu-
den esityksellä hälvennetty kovin montaa 
ennakkoluuloa, rikottu kaavoja tai edes 
pyritty käsittelemään biseksuaalisuutta 
tasa-arvoisena tai oikeana seksuaalisena 
suuntautumisena.

6. Olisin voinut esittää Alicea, ja vaati-
nut hieman erilaista käsikirjoitusta hänen 
osalleen! En olisi suostunut esittämään 

noita hölmöyksiä. Varmaan 
olisi tullut potkut samantien.

Mutta omassa elämässäni 
voisin olla Bette. Päättäväi-
nen, kukaan-ei-kävele-ylitse-
ni-tyyppinen uraohjus, mutta 
lojaali ystävä ja puoliso (jos 
unohdetaan ne pettämiset. 
Ilman niitä siis!). Eikä ulko-
muotokaan haittaisi, miinus-
tetaan vaan ne soccer mom 
-hiukset. Ja onhan Bette 
myös aivan helvetinmoinen 
tanssija. What a feeling! 
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Raita on sateenkaaren harmain ja suorin raita, joka uhraa pienen osan vapaa-ajas-
taan toisten ongelmien ratkomiseen. Voit kysyä Raidalta mitä tahansa mieltäsi as-
karruttavaa asiaa lähettämällä kysymyksesi osoitteeseen raitaruotii gmail.com.

Arvon Raita,
Olen kolunnut Becksun tanssilattian, sohvat, 
baaritiskin ja WC-tilat lähes jokaisissa bileissä 
viimeisen parin vuoden ajan. Heterot aina sa-
novat, etteivät voi mennä homobaariin, koska 
kaikki tulee kuitenki iskemään. Minua ei kui-
tenkaan ole kukaan lähestynyt missään mie-
lessä. Lähdenkö hakemaan himokkaita lesboja 
jostain muualta, vai teenkö vain jotain perusta-
vanlaatuisesti väärin?
Forever Alone

Hyvä (epätoivoinen) kysyjä,
Ongelmasi ei ole ainutlaatuinen, vaan hyvin 
yleinen ja normaali toistuma lesbopiireissä. Ti-
lanteesi huomioon ottaen on valitettavaa, et-
tä suurin osa lesboista on subeja. Ennen kuin 
suuntaat tiesi pikaruokabaariin, selvennän, et-
tä sub tarkoittaa sämpylän lisäksi myös suh-
teen alistuvaa osapuolta. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että kun seilaat Becksua päästä 
päähän, kaikki ympärilläsi olevat lesbot miet-
tivät, mikset käy heitä lähestymään. Neuvon 
sinua siis ottamaan lesboa sarvista itse.

Terve! Mikseivät lesbot enää pukeudu ruutu-
paitoihin samalla innolla kuin vielä 90-luvulla? 
Onko niissä jotain vikaa?
Metsuri-Mirka

Mirka-rakas,
Metsurin ammatissa ruutupaita, usein flanel-
linen, on varmasti varsin perusteltu valinta. 
Etenkin homobileissä ruutupaidalla on jon-
kinlaista retroarvoa, esimerkiksi kun kyseessä 
ovat stereotypiateemaiset bileet. 1990-luvusta 
on kuitenkin jo sen verran aikaa, että ruutu-
paitoja voi havaita ainoastaan sitoutuneiden 
ja vanhojen lesbojen yllä. Muut ovat huoman-

neet muodin muuttuneen (mikä näkyy muun 
muassa myös reisitaskuhousujen vähenemise-
nä katukuvassa). Tai sitten he eivät vain halua 
näyttää Mikko Alatalolta – vaikkakin varmas-
ti myös mikkoalatalolesboille löytyy ottajia.

Raita. En ole katsonut homo- tai etenkään les-
boaiheisia leffoja sitten viime vuosituhannen, 
koska silloin ne kaikki päättyivät onnettomas-
ti. Tulin niistä aina kovin surulliseksi, enkä ole 
sittemmin uskaltanut altistaa herkkää mieltä-
ni uusille pettymyksille. Haluaisin nyt kuiten-
kin päivittää tietouteni tämänkin taiteenalan 
osalta, siispä kysyisin, onko nykyään olemassa 
esim. juuri lesboteemaisia elokuvia, joissa olisi 
onnellinen loppu niin kuin suurimmassa osassa 
heteroiden romanttisista komedioista?
Kylttyrelli romantikko

Arvoisa romantikko,
Oletan, että haluat nähdä sellaisia elokuvia, 
joissa vaikeuksista huolimatta ihmiset saavat 
toisensa ja jäävät elämään onnellisina yhteistä 
elämää vielä lopputekstien jälkeenkin. Käytän-
tö on osoittanut, että usein tällaisissa elokuvis-
sa onnellinen loppu on suoraan verrannollinen 
kepoisuuden kanssa. Jos se ei sinua kuiten-
kaan haittaa – jos välttämättä mielesi halajaa 
lesbiaanista elokuvaviihdettä – suosittelen si-
nulle esimerkiksi sellaisia filmejä kuin But I’m 
a Cheerleader (1999), Amor yllättää (2005) ja I 
Can’t Think Straight (2007). Jos kuitenkin ha-
luat kokeilla, olisiko mielesi jälleen valmis vas-
taanottamaan riipaisevia lesbokohtaloita, voit 
katsoa muun muassa seuraavat elokuvat: Lost 
and Delirious (2001), Rakkauteni kesä (2004) 
ja sokerina pohjalla Monster – Aileen Wuor-
nos (2003). 

Raita ruotii
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Kirja
Sami Hilvo: viinakortti (Tammi 2010)

K a hden er i sukupolv en homo-
miesten elämästä kertovasta Viinakortis-
sa on sijansa niin romantiikalle kuin rea-
lismillekin. Tarina seuraa Mikaelia, joka 
matkustaa maaseudulle isoäitinsä hauta-
jaisiin. Hautajaisten jälkeen Mikael löytää 
valokuvan, joka johdattaa hänet pala ker-
rallaan tutustumaan isoisänsä Urhon, joka 
oli nimismies ja kyläyhteisön tukipilari, 
elämäntarinaan. Urhon tarina on erään-
lainen Suomen oloihin sopeutettu Broke-
back Mountain, kertomus elämänpitui-
sesta miesten välisestä rakkaudesta, jota 
peitellään kulissiavioliitoin ja vihapuhein. 
Urhon tarinan rinnalla Mikaelin homous 
on melko ongelmatonta. Siinä missä Urho 
oli yksin koko yhteisön ja yhteiskunnan 
moraalikäsityksiä vastaan, Mikael voi raja-
ta ikävät yksilöt pois lähipiiristään ja elää 
omaa elämäänsä heistä välittämättä.

Viinakortti on Hilvon esikoisteos ja se 
ilmestyi viime vuonna. Hilvo oli teosta 
varten tutustunut talvi- 
ja jatkosodan aikaisiin 
arkistomateriaaleihin ja 
tämä näkyi selvästi sota-
ajan kuvauksen aitou-
tena. Mutta dialogi on 
välillä hyvin paperisen 
tuntuista romanttisuu-
dessaankin. Kun Urhon 
ja Toivon ”rintojen pu-
naiset marjat poimivat 
toisensa”, en tiennyt oli-
siko kielikuvasta pitä-

nyt vaikuttua vai pitäisikö kieriä maassa 
hirnumassa. Sodan aikana nuoruutensa 
eläneiden henkilöiden kirjeisiin ja päivä-
kirjamerkintöihin vanhahtava tyyli sopii, 
mutta nykypäivässä elävän Mikaelin kie-
len olisi toivonut olevan modernimpaa.

Mutta hieno kirja Viinakortti on. Lu-
kija eläytyy varsinkin Urhon surumie-
liseen rakkaustarinaan ja ristiriitaisiin 
tunteisiin erilaisten roolien puristuksissa. 
Toivoa sopii, että kirjaan tarttuvat (edes 
vahingossa) myös ne, ketkä asennekasva-
tusta kipeimmin tarvitsevat.

Musiikki
Anna Calvi: anna Calvi 

(Domino Records 2011)

A nna C a lv in jo a lku v uodesta 
2011 julkaisema nimikkodebyyttilevy on 
ajankohtainen yhä, vaikka aikaa julkaisus-
ta on kulunutkin jo useita kuukausia. Le-
vyn monet mahtipontiset ja karnevalisti-
sen lumoavat kappaleet sopivat yhtä hyvin 

loppuvuoden alati talven edes-
sä lyheneviin ja syksyistä haikailua 
täynnään oleviin päiviin kuin ke-
sää ounasteleviin kevätpäiviinkin 
kun linnut karjuvat puiden oksilla 
kuorossa lemmekkäitä ja vietteleviä 
lurituksiaan.

Yleistunnelmaltaan kappaleet 
ovat paikoittain hyvinkin dra-
maattisia. Anna Calvin tulkinta 
vaihtelee kiireettömästi tunnelmoi-
vasta, kuiskauksenomaisesta peh-
meydestä lähes oopperamaiseen 

Kulttuurisiivut
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”laajaan” laulantaan, jossa on 
yllättäviä vaikutteita muun 
muassa flamencosta. Ripauk-
sen ristiriitainen mutta täysin 
harmonisesti yhdessä toimiva 
tulkinta on yhtenäinen myös 
Calvin ulkoisen olemuksen 
kanssa. Ruisrockissa mennee-
nä kesänä esiintynyt Calvi asteli 
kolmijäsenisen bändinsä kans-
sa lavalle hyvin varovaisen ja aran 
näköisenä. Kappaleiden aikana oletetus-
ta arkuudesta ei kuitenkaan näkynyt tai 
kuulunut merkkiäkään vaan keikka oli 
hyvin intensiivinen ja voimakas kokemus 
varmasti kaikille paikalla olleille, vaikkei 
Anna Calvin faniksi lukeutuisikaan. Osal-
taan välispiikkien yllättyneenoloiset kii-
tokset yleisölle vain lisäsivät Calvin mys-
tistä karismaa.

Calvin musiikkin tuskin törmäät Becksus-
sa, mutta perinteisen syksyisen kuuma kaa-
kao ja villasukat jalassa -asetelman yhteydes-
sä kuuntele ainakin komea Suzanne And I.

Leffa
bloomington (2010)

Fer na nda C a r doson ohja a m a 
Bloomington on pieni draamaelokuva en-
tisestä lapsitähdestä Jacquelinesta (Sarah 
Stouffer), joka hyvin pian aloitettuaan 
college-opinnot Bloomingtonin kaupun-
gissa kohtaa häntä niin fanittavien kuin 
halveksivien kanssaopiskelijoidensa lisäk-
si viehkon professorin Catherine Starkin 
(Allison McAtee). Kliinisen psykologi-
an professori Stark on opiskelijoiden kes-
kuudessa tunnettu suhteistaan niin mies- 
kuin naispuolisiin oppilaisiinsa. Tähän 
asti elokuva on vielä edes jokseenkin us-

kottava, joskin sitä alusta 
alkaen rinnastaa muun 
muassa sellaisiin edel-
täjiin kuin Mädchen 
in Uniform (1931) sekä 
etenkin tähän perus-
tuvaan Loving Anna-
belleen (2006).

Epärealistisen 
kiihkeässä tahdis-

sa toisiinsa tutustuvat Jacqueline ja 
Catherine eivät varsinaisesti riko lakeja tai 
sääntöjä, sillä Jacqueline on yli 18-vuoti-
as, eikä Catherine ole hänen varsinainen 
opettajansa, vaikka ”Jackien” käymässä 
koulussa opettaakin. Tältä osin näinkin 
lupaavat puitteet eivät kuitenkaan pelasta 
suhdetta lesboelokuvien traagiselta suden-
kuopalta. Välillä häiritsevän äidilliseltä 
tuntuva Catherine käy hyvinkin myrkyl-
liseksi ilmaisultaan, kun Jackie saa tar-
jouksen näytellä entiseen TV-sarjaansa 
perustuvassa elokuvassa. Jackie puoles-
taan tuntuu vain pyörittelevän silmiään 
kylmänrauhallisesti siinä missä itse kävi-
si kiivaaseen taistoon suhteen jatkumisen 
puolesta – ainakin jos sattuu pitämään 
professori Starkin kaltaisesta epätodelli-
sen itsevarmasta ja eteerisen viehättävästä 
tyypistä…

Bloomington on epäuskottavuudestaan 
huolimatta sopivaa katsottavaa etenkin 
niille, jotka ovat unelmoineet tai yhäkin 
unelmoivat mielikuvissaan reilusti roman-
tisoiduista opettajista tms. auktoriteetti-
hahmoista. Kertakäyttöluontoisena se so-
pii myös katsojille, jotka haluavat nähdä 
harmittoman ja hauskan elokuvan ja joita 
ei haittaa rakastavaisten teiden poikkea-
minen eri suuntiin. Elämäähän se kaikki 
lopulta on – lesboillakin. •
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Bi-ryhmä
Oulun SETA ry:n bi-ryhmä on tarkoitettu 
kaikille aikuisille, joille biseksuaalisuus on 
omakohtainen juttu tai muuten vaan mie-
len päällä pyörivä asia. Ryhmä on avoin, 
eli mukaan voi tulla silloin kun se itselle 
sopii ja on ajankohtaista. Ryhmässä kes-
kustellaan seksuaalisuudesta, identitee-
tistä, ihmissuhteista, tunteista ja maail-
manmenosta. Ohjelmassa on joskus myös 
elokuvia, retkiä, pelaamista… Bi-ryhmä 
kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukau-
den toinen lauantai klo 18–20. Poikkeuk-
sista ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla.

Lisätietoja: terhi.repo oulunseta.fi

Transläheisten ryhmä
Oulun Seta on aloittanut uuden ryhmän, 
johon ovat tervetulleita kaikki transsu-
kupuolisten tai sukupuoli-identiteettiään 
miettivien läheiset, jotka kokevat tarvit-
sevansa tukea, haluavat keskustella ko-
kemuksistaan ja ajatuksistaan tai kuulla 
muiden kokemuksia. Ryhmä kokoontuu 
syksyn mittaan Oulun Setan toimistolla 
torstaina 3.11. klo 17–19 ja lauantaina 3.12. 
klo 18–20. 

Lisätietoja: info oulunseta.fi sekä nu-
merosta 045-116 6481.

Naistenryhmä
Oulun Setan naistenryhmä on vertais-
ryhmä kaksikymmentä vuotta täyttäneil-

oulun seTa ry:n toiminta
le kaikenlaisille naisille. Ryhmässä käym-
me keskusteluja asioista laidasta laitaan 
kunnioittavassa ja mukavassa ilmapiirissä, 
joskus myös askartelemme, kirjoitamme 
tai muovailemme kukin omien taitojen 
mukaan keskustelun tueksi. Ideoita ryh-
män kehittämiseksi otetaan myös vastaan! 
Ryhmä kokoontuu 18.10., 14.11. ja 12.12. 
alkaen klo 18.

Kulttuuriryhmä
Kulttuuriryhmän mukana pääset tutustu-
maan kivassa seurassa Oulun alueen tai-
de ja kulttuuriesityksiin. Pyrimme järjes-
tämään keskimäärin kerran kuukaudessa 
tapaamisen, jonka yhteydessä tutustum-
me esim. taidenäyttelyihin, käymme teat-
terissa tai osallistumme johonkin tapahtu-
maan. Jos tapahtumaan on pääsymaksu, 
Oulun Seta kaivaa jonkin verran kuvetta 
ja tukee osallistumista. Ryhmän aikatau-
lut löytyvät Oulun Setan nettisivuilta.

Lautapeliryhmä
Pelaamme tunnettuja ja tuntemattomia 
lautapelejä noin kerran kuukaudessa Ou-
lun Setan toimistolla. Meillä on pieni 
mutta aktiivinen joukko, ja siihen pääsee 
hyvin mukaan. Voit ottaa myös omia pe-
lejä mukaan! Toimisto tarjoaa peli-illan 
virkistykseksi kahvia, teetä ja jotain pientä 
syömistä. Tulevat kokoontumisajat löydät 
Oulun Setan nettisivuilta.
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Hengellinen ryhmä
Hengellinen ryhmä ei ole raamattupii-
ri tai jollekin tietylle yksittäiselle uskon-
nolle omistautunut keskusteluryhmä, 
vaan kaikenlaisille hengellisille ja henki-
sille puheenaiheille avoin kokoontumi-
nen. Lähtökohtaisesti painotus ei siis ole 
esimerkiksi kristinuskolla, mutta siihen 
liittyvistä asioista voidaan puhua ja usein 
väistämättä myös puhutaankin.

Tällä hetkellä ryhmä on tauolla vuoden 
2011 loppuun saakka. Jos olet kiinnos-
tunut ryhmän kehittämisestä, osallistu-

misesta tai vetämisestä, ota yhteyttä: liisa. 
alanampa oulunseta.fi.

Bileet
Bilepaikkana on Bar Becksu (jos ei toisin 
mainita), joka löytyy osoitteesta Asemaka-
tu 20. Bileet alkavat klo 22:00 ja päättyvät 
klo 04:00. Liput 4 € jäsenille ja 7 € muille. 
Hinnat sisältävät eteispalvelumaksun.

Loppuvuonna 2011 bileitä pidetään 22.10., 
5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 26.12. ja 31.12. Mah-
dolliset teemat ja päivämäärämuutokset löy-
dät yhdistyksen nettisivuilta Bileet-osiosta.

vinokino – Lesbo- ja homoelokuvan festivaali 2011
V inok ino täy t tä ä tä nä v uonna 20 v uot ta !  Turun, Hel sin-
gin, Tampereen ja Jyväskylän lisäksi Vinokino saapuu myös Ouluun. Seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöihin keskittyviä elokuvia pääsee Oulussa kat-
somaan 20.–23.10. Ohjelmistoon kuuluvat muun muassa homostereotypioita 
käsittelevä Strapped (2010), musikaalivaikutteinen Leading Ladies (2010) sekä 
sunnuntaina tapahtuman päättävä lyhytelokuvakooste.

Elokuvien esityspaikka on Elokuvakeskus Studio Kulttuuritalo Valveella 
osoitteessa Hallituskatu 7. Lippujen hinnat ovat 7/4€ (alennus Setan jäsenil-
le). Liput ovat myynnissä Valveen lipunmyynnissä viikolla 41 alkaen.

Lisätietoja, muun muassa tarkemmat tiedot ohjelmistosta, osoitteessa 
http://vinokino.fi. 

Oulun SETA ry järjestää myös Vinokino-bileet. Bileet pidetään lauantaina 
22.10. klo 22–04 tuttuun tapaan Bar Becksussa (Asemakatu 20). Liput bileisiin 
7€, Setan jäseniltä 4€.

Lisäksi Oulussa toimivat urheiluryhmä, nuortenryhmä, trans- ja gender-ryhmä, sateenkaari-
perheiden sekä OuSM:n ryhmä S/M-asioista kiinnostuneille. Myös kuppiloita vallataan epä-
säännöllisen säännöllisesti. Ryhmien tapaamisajat löydät Oulun Setan nettisivuilta.
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Avoimet ovet
Avoimet ovet on joka keskiviikko klo 18–
20 yhdistyksen toimistolla (osoitteessa 
Valtakatu 22) pidettävä kaikille avoin kah-
vi- ja tutustumisilta. Tarjolla on jutuste-
lua, virvokkeita ynnä muuta kera mielen-
kiintoisten ihmisten.

Transryhmä
Transryhmä kokoontuu maanantaisin 7.11. 
ja 5.12. yhdistyksen toimistolla klo 18–20.

Nuortenryhmä
Nuortenryhmä kokoontuu toimistolla 
24.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. klo 18–20. 

Pelailuvuoro
Pelailuvuoro on nimensä mukaisesti pelai-
lua. Se ei ole urheilua, eikä tiukkaa pelaa-
mista, vaan – niin – pelailua. Joukkueet 
jaetaan paidan värin, housujen pituuden, 
hiusten värin tms. satunnaisen seikan pe-

Rovaniemen seTa  
ry:n ryhmä- ja muu toiminta

rusteella. Vuorolla kaikki pelaa eli ku-
kaan ei kysy seksuaalista suuntautumistasi 
tai sukupuoli-identiteettiäsi saati pelihis-
toriaasi. Sohvaperunankin kunto kestää 
meidän pelit ja ainahan voi käydä välillä 
huilaamassa.

Talven 2010–2011 aikana on pelattu 
useimmiten sählyä, mutta myös koripalloa 
on pomputeltu, lentopalloa koitettu ja fut-
salia potkittu. Mahdollisuuksien mukaan 
on suositeltavaa ottaa omia pelivarusteita 
mukaan.

Pelailut Viirinkankaan koululla os. 
Väinämöisentie 62, torstaisin klo 19:30–21. 
Tervetuloa!

Bileet
Seuraavat Rovaniemen Setan bileet Kaup-
payhtiön takahuoneessa (Valtakatu 24) la 
19.11. klo 22–02. Narikka Kauppayhtiön 
ovella 2,50 €, sisäänpääsy takahuoneen bi-
leisiin jäsenille 1 € ja muille 3 €.
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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, maanantaisin klo 18–20. Puhelinpäi-
vystys tarjoaa keskustelumahdollisuuden koulutetun päivystäjän kans-
sa. Kaikki puhelut ovat luottamuksellisia. Voit keskustella seksuaalisuuteen ja sukupuoli-
suuteen liittyvistä asioista, ja jakaa ilojasi tai murheitasi. Puhelinpäivystyksestä voit myös 
kysellä ryhmäaikatauluja ja tietoja toiminnastamme. Päivystyspuhelimen puhelinvastaa-
jaan 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. 045-116 6481 (puheluihin vastataan 
klo 16 jälkeen). Koulutusasiat: Vierailut kouluihin, asiantuntijoiden kouluttaminen se-
kä myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden vierailupyynnöt Oulun Setan toimistolle: 
koulutus oulunseta.fi. Sateenkaariperheet: oulunsateenkaariperheet luukku.com

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 toi-
mistolle: pj rovaniemenseta.fi. Sateenkaariperheet: hanna.peltsi gmail.com

Löydät molemmat  
yhdistykset myös 

Facebookista!
Oulu | Rovaniemi

Yhteystiedot

Teen Lapin yliopistossa väitöstutkimusta sek-
suaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elä-
mästä lappilaisissa kylissä.

Jos olet joko homo- tai biseksuaali ja asut 
tai olet asunut Lapissa kaupunkien ulkopuo-
lella, olet etsimäni henkilö.

Haluaisin haastatella sinua siitä, millaista 
homona, lesbona tai binä eläminen Lapissa on.

Voit halutessasi myös kirjoittaa minulle elä-
mästäsi vapaamuotoisesti.

Aineisto käsitellään ehdottoman luottamuk-
sellisesti, eikä tutkimuksesta selviä ihmisten 
henkilöllisyys, eikä paikkakunta jolla nämä 
asuvat tai ovat asuneet.

Jos olet kiinnostunut, otathan minuun yh-
teyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Kirjoituk-
sesi voit lähettää joko postitse tai sähköpostitse.

Hanna Peltomaa 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
PL 122 
Lapin yliopisto 
96101 Rovaniemi 
hanna.peltomaa ulapland.fi 
045-266 9650

Yhteistyöstä kiittäen 
Y TM Hanna Peltomaa

Ha astattelupy y ntö


