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Merkityksekästä vuotta 2012!
V uosi 2012 a lkoi jännittäväs-

ti presidentinvaalien merkeissä. Il-
massa oli pientä toivenvirettä siitä, 

josko Suomi saisi presidentiksi avoimesti 
homoseksuaalin ehdokkaan. Aivan niin ei 
lopulta kuitenkaan käynyt, mutta toisel-
la kierroksella koettiin huikeaa vaalihuu-
maa jopa yli kaikken uskomattomimpien-
kin puoluerajojen, vaikka jotkut haikeana 
muistelivatkin niitä aikoja, kun vaalisalai-
suudesta ja sen pitämisestä viimeiseen asti 
pidettiin visusti huolta. On mielenkiintois-
ta nähdä, mennäänkö tänä vuonna muissa-
kin yhteiskunnallisissa H LBT IQA S…-ih-
misiinkin vaikuttavissa asioissa yhtä suurin 
harppauksin eteenpäin.

Muun muassa vaalien innoittamana 
valitsimme vuoden ensimmäisen Pulssin 
teemaksi yhteiskunnan. Valtakunnalli-
nen SETA ry pyrkii ja monesti pystyykin 
vaikuttamaan hyvin laaja-alaisesti yhteis-
kunnan eri osa-alueisiin, kuten vaikkapa 
lainsäädäntöön ja eri medioihin. Tähän 
tietenkin pyrkivät myös maakuntien pie-
nemmät jäsenjärjestöt ympäri Suomen, 
mutta usein toimintaa suunnitellaan pie-
nessä porukassa pienelle joukolle, jolloin 
vaarana on, että yhdistys jää pyörimään 
tiiviisti ”omassa nurkassaan” ilman yhteis-
työkumppaneita tai muita ulkopuolisia 
kontakteja. Kaikki toiminta hallitustyös-
kentelystä lipunmyyntiin on kuitenkin 
merkityksellistä niin laajemmalla yhteis-

kunnallisella kuin ruohonjuuritasollakin. 
Yhteiskunnan kehityssuunta on kiinni 
kaikkien, niin pienien kuin suurienkin 
toimijoiden, panoksesta.

Näkyvyyden avulla saamme yhteiskun-
nassa lisää sijaa keskustelulle. Ensi heinä-
kuussa järjestetään Oulussa jälleen North 
Pride -tapahtuma, jonka tiimoilta jär-
jestetään sekä Oulussa että Rovaniemel-
lä monenlaista etupäässä sateenkaariväel-
le kohdistettua viihteellistä ja vähemmän 
viihteellistä ohjelmaa. Luvassa on myös 
perinteinen kulkue, joka voi olla hämmen-
tävä kokemus tavalliselle kaduntallaajalle, 
joka ei arjessaan kohtaa seksuaali- tai su-
kupuolivähemmistöjen edustajia. Kaikki 
eivät nauti kulkueissa marssimisesta, mut-
ta omalla tavallaan kulkueilla saavutetaan 
herättelevää näkyvyyttä ja toivottavasti 
etupäässä positiivisia reaktioitakin. 

North Pride 2012 -tapah-
tuman bannereissa luvataan, 
että ”ensi kesänä tätä kuk-
koa ei kesytetä”. Samalla 
lailla meidän ei tule antaa 
muiden tukkia suitamme 
– yhdenvertaisten oikeuk-
sien saavuttaminen vaa-
tii vielä paljon taistelua ja 
työskentelyä.

Liisa Alanampa
liisa.alanampa  oulunseta.fi

Pulssi on myös 

Facebookissa!

http://www.facebook.com/pages/Pulssi-Pohjoista-Seta-asiaa/313105125394033
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L auantai-ilta 7.1.2012 hieman yli yh-
deksän aikaan, tapahtumapaikkana 
Vihreän liiton puoluetoimisto Hel-

singissä. Olen juuri poseerannut yhteisku-
vassa presidenttiehdokas Pekka Haaviston 
kanssa. On meneillään ViNO:n (Vihreiden 
Nuorten ja Opiskelijoiden liiton) aktiivi-
päivien illanvietto. Juttelen niitä näitä pää-
kaupunkiseutulaisen puoluetoverini kans-
sa, kun yhtäkkiä kuulen reippaan, mut-
ta hyvin ystävällisen ”Hei!” vasemmalta 
puoleltani. Käännän päätäni. Siinä seisoo 
charmikkaasti harmaantunut, valloittavas-
ti hymyilevä Pekka Haavisto, entinen ym-
päristöministeri, Y K :n niin entisen Jugo-
slavian alueen, Somalian kuin Sudaninkin 
rauhanprosessien keskeinen vaikuttaja ja 
nykyinen kansanedustaja. ”Se oli tosi hyvä 
se sun kysymys köyhdytetyn uraanin kan-
sainvälisen aseellisen käytön sääntelemät-
tömyydestä. Mikä sun nimi olikaan?”

Pekka Peni

Olen kuin päällä puuhun lyöty. Tämä 
mies, joka on jalkapallon ulkopuolella niitä 
äärimmäisen harvoja, joita voin edes jol-
lain lailla kutsua esikuvikseni, tulee omasta 
aloitteestaan keskustelemaan kanssani. Ei 
mitenkään norsunluutornista laskeutuen, 
vaan ihan omana itsenään siinä tasaver-
taisena keskustelijana. No, me puhumme 
sitten porukassa köyhdytetystä uraanista, 
sodankäynnistä, kalashnikoveista, uzeista, 
rypälepommeista, jalkaväkimiinoista, meri-
rosvoista Somalian rannikoilla, sodan aihe-
uttamien inhimillisten tragedioiden lisäksi 
myös niistä johtuvista ympäristöhaitoista, 
kaikesta maan ja taivaan välillä. Koko ajan 
Haavisto pitelee rennosti lasillista valko-
viiniä kädessään, mutta toisin kuin oma 
punkkulasini, hänellä sen pinta ei koe kuin 
korkeintaan puolen senttimetrin vajoami-
sen. Pyydän anteeksi hetkellistä poistumis-
tani ja käyn täyttämässä omani. Haavisto 

Pekka haavisto  
ja vapaus olla oma itsensä
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jää jatkamaan juttua helsinkiläisen ja kes-
kusteluun liittyneen turkulaisen seurana.

Palaan takaisin lasi miltei piripintaan 
annosteltuna ja muistan, että lupasin haas-
tatella Pekka Haavistoa Pulssiin, mikäli 
vain saan siihen tilaisuuden. Kysynkin hä-
neltä, sopisiko se, ja vastaus on myöntävä. 
Mitään muistiinpanovälineitähän minul-
la ei tietenkään ole, joten 
päätän uhrautua ja hidas-
taa varsin merkittävästä 
punaviinini nautiskelua: 
nyt on oltava skarppina!

Ensimmäinen, mitä 
mieleeni juolahtaa ky-
syä, on, miten hän kokee 
seksuaalisen suuntau-
tumisensa vaikuttavan 
mahdollisuuksiinsa presi-
dentinvaalien ensimmäi-
sellä kierroksella. Kysyn sitä ja täydennän 
vielä, että miltä Paavo Väyrysen mainos, 
jossa tämä toteaa talon tarvitsevan isän-
nän sekä ”Niin, niin, ja emännän” tuntui. 
Saan vastaukseksi, että eihän sillä tieten-
kään pitäisi olla merkitystä, mutta voihan 
joku tehdä äänestyspäätöksensä pelkäs-
tään tälläkin perusteella. Diplomaattises-
ti Haavisto korostaa, että ”suuntaan jos 
toiseen”. Väyrysen mainokseen asti hän ei 
ehdi, kun vastauk sen keskeyttää Haaviston 
puoliso Nexar Antonio Flores – joka näin 
sivumennen mainiten on pukenut ylleen 
tiukan, v-aukkoisen valkoisen t-paidan, ja 
sen ylle aivan uskomattoman makean tum-
mansinisen kaksirivisen neuleen, jossa on 
puvuntakin kaulukset, mutta kaikki napit 
ovat kiinni tässä kaksirivisessä, kahdek-
sannappisessa cardiganin variaatiossa, ei-
vätkä ainoastaan kaksi alinta, kuten ”Al 
Capone classic” -tyylisessä pikkutakissa: 

muuten tämä olisi aivan kuin se Dieselin 
Fall/Winter2011-malliston vastaava musta, 
mutta tässä on vielä keinomokkanahkai-
set kyynerpääpaikat, ja olen kateellinen – 
kantaen puolisonsa luo pullon valkoviiniä 
ja varmistaen, että onhan Pekalla varmasti 
juotavaa. Haavisto vastaa Antoniolle, että 
kyllä hänellä on lasi yli puolillaan, ja puo-

lisonsa poistuttua nau-
rahtaa meille, ettei us-
kalla juoda lasiaan liian 
vajaaksi, kun muuten se 
täytetään. Mietin siinä, 
että miksihän monilla 
jatkoilla oma puolisoni 
useimmiten sille päälle 
sattuessaan riistää käsis-
täni yli puolillaan olevia 
juomia ja kaataa viemä-
riin? Vaan kertoohan 

sen jo vanha sanontakin, että tasan eivät 
käy onnen lahjat.

Joka tapauksessa keskustelu pääsee jat-
kumaan. Kysyn Pekka Haavistolta, miten 
hänen mielestään esimerkiksi Setaa voi-
taisiin tukea yhteiskunnan taholta. Haa-
visto vastaa, että ihan aluksi siinä missä 
muitakin kansalaisjärjestöjä, hän kannat-
taa tasa-arvoa. Täydentää heti perään, että 
tasa-arvoista asemaa ei olla vielä saavu-
tettu monilla eri mittareilla mitattuna, 
mutta että se, millaisia olisivat ne erityi-
set toimenpiteet, jotka olisivat efektiivisiä, 
niin niiden ideoiden ja aloitteiden tulisi 
tulla Setan puolelta, ei julkiselta vallalta. 
Ihan ilman lisäkysymystä Haavisto kertoo 
myös, että jo peruskoulussa tulisi opet-
taa kaikenlaisen erilaisuuden kohtaamista, 
suvaitsemista ja hyväksyntää, mutta että 
esim. Setan rooli tässä olisi tehdä kouluvie-
railuja pyydettäessä, ei mitenkään kiinte-

”No mut mites sitte toi 
Matti Vanhanen? eiks sil 
ollu oikeutta yksityisyy-
tee naisseikkailuissaa?” 

haavisto hymyilee. ”Niin, 
en mä esitellyt koskaan 
ketään puoluekokouk-

sessa tai muutenkaan jul-
kisuudessa. ehkä ei olisi 

pitänyt Matinkaan.”
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ästi opetusohjelmaan sisällyttäen. ”Kuten 
ei minkään muunkaan kansalaisjärjestön. 
Ei edes Y K :n alaisten, kuten U N ICEF:n.” 
Demokratian keskeisiä periaatteita 
kunnioittaen.

Lopuksi päätän, että kysyn enää yhden 
kysymyksen. Ei kun kaksi. Ensimmäinen 
on: ”Hei, voisitsä vastaa tän jälkee viel yhtee 
kysymyksee ja olla mitenkää pahastumatta, 
mut ku mun lasi on tyhjä, ni jos mä täyttä-
sin sen ja kysyisin sit yhden kysymyksen?” 
Jälleen se mannerjäätikötkin lämmöllään 
sulattava eli siten pakostakin epäekologi-
nen eikä näin ollen lainkaan vihreä ja siten 
suorastaan pahana tuomittava hymy, poika-
mainen naurahdus ja myöntävä vastaus.

Tankkaan lasini ja ajattelen kaihoisasti 
savuketta, mutta nyt ei vain kerta kaikki-
aan ole oikea hetki. Palaan kiltisti odot-
tavan Pekka Haaviston luokse. ”Niin, se 
viimeinen kysymys”, kerään jo hieman hu-
maltuneen itseni omasta mielestäni erin-
omaisesti. ”Sulta joskus aikoinaan meidän 
puolueen lehdessä (Vihreä Lanka) silloinen 
päätoimittaja Timo Harakka tiukkasi sek-
suaalisesta suuntautumisestasi, etkä suos-
tunut kommentoimaan. Miksi?” Voi apua, 
siinä se tuli! Menin henkilökohtaisuuk-
siin. Ja vielä ihan eri tavalla, kuin mitä olin 
tarkoittanut: alunperin piti lopettaa kysy-
mykseen siitä, miksi Haavisto on hankki-
nut Tiger of Swedenin harmaan puvun, jo-
ka kylläkin istuu täydellisesti, mutta jossa 
on kaksi napinläpeä vasemmassa kauluk-
sessa, vaikka pahimmallekin keikaridan-
dylle luulisi yhden rintakukan riittävän. 
Nyt tämä elämää suurempi kysymys täytyy 
jättää väliin typerän ja turhanpäiväisen yh-
teiskunnallisen asian tieltä.

”No, mun mielestä se kuului mun yksi-
tyisasioihin. Halusin olla ensisijaisesti po-

liitikko, en homo. Toki sitten, kun löysin 
rinnalleni Antonion, kumppanin, jonka 
kanssa halusin jakaa sekä sen hetkisen että 
koko loppuelämäni, tuli suuntautumiseni 
julkiseksi. En sitä itse julkistanut: media 
kyllä piti siitä huolen rekisteröityämme pa-
risuhteemme. Ja kun tasa-arvoinen avioliit-
tolaki…”, hän vastaa, mutta viinin tuoman 
itsevarmuuden ja röyhkeyden voimin kes-
keytän: ”No mut mites sitte toi Matti Van-
hanen? Eiks sil ollu oikeutta yksityisyytee 
naisseikkailuissaa?” Haavisto hymyilee. 
”Niin, en mä esitellyt koskaan ketään puo-
luekokouksessa tai muutenkaan julkisuu-
dessa. Ehkä ei olisi pitänyt Matinkaan.”

Edelliseen vastaukseen Pekka Haavis-
to vielä jatkaa, että nyt voisi olla hyvä het-
ki lopetella tämä ”haastattelu”, mutta että 
toki hän mieluusti vielä jatkaa keskuste-
lua kanssamme. Kysyn kaveriltani, voisiko 
hän ystävällisesti paikata minua, kun haen 
hieman lisää viiniä. Lyhyt vilkaisu kertoo, 
että Haaviston valkoviini on viimein saa-
vuttanut puolivälin.

Palaan takaisin. ”Nii, hei, Haavisto, 
siis Pekka, sähä käskit olla sinut, nii, ni sä-
hä luit valtiotieteit sillo ku olit yliopistos? 
Nii et sitä vaa, et mitä mielt sä olit Robert 
Michelsist, sillee silt ajalt enne ku siit tuli 
fasisti ja se pääty hurraa Mussolinin jou-
kois? Siis ei sillee, et mä kokonaa tuomit-
sisin. Kelatkaa nyt hei Natsi-Saksanki hy-
vii puolii: ei vittu et ne SS-joukkoje ittesä 
Hugo Bossin suunnittelemat univormut 
oli makeit, eiks olluki?” Haavisto nauraa. 
Kättelee minua, kertoo että oli mukava ju-
tella, ja väittää toivovansa että tapaamme 
pian. Sunnuntaiaamuna mietin, että mi-
ten ihmeessä minulla on vieläkin, kaikesta 
huolimatta, sellainen kuvitelma, että hän 
tarkoitti mitä sanoi? •



Satu Siekkinen
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Vihapuhe 
– takaovi 
sallittuun 
syrjintään
K äsite, jota käytettiin ja käytetään eduskun-

nan täysistunnoissa, jolle omistettiin oma 
keskusteluohjelma TV2:den toimesta ja jos-

ta on tullut hyväksytty osa 
politiikan tekoa. Vihapuhe 
on vuoden 2011 muotisa-
na, joka on minusta yhtä 
muodikas ilmiö kuin su-
kat sandaaleissa joka kesä. 
Vain idiootit ja mukavuu-
denhaluiset käyttävät sitä. 
Idiootit sivuuttavat sen to-
siseikan, että vihapuhe on 
aina syrjinnän tai rasismin 
väline. Vain mukavuuden-
haluiset väheksyvät viha-
puheen vakavuutta, sillä 
siihen on helpompi olla 
puuttumatta. Ja hei, sehän 
on jokaisen oma asia pitää-
kö sukkia sandaaleissa! Ei 
muuten tasan ole.



Vihapuheen ongelma on siinä, että se 
on käsitteenä niin uusi, että harva osaa 
käyttää sitä oikein. Euroopan neuvoston 
ministerikomitean mukaan vihapuhe on 
ilmaisua, jolla ”levitetään, yllytetään, edis-
tetään tai oikeutetaan rotuvihaa, muuka-
laisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vi-
haa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen.” 
Itse lisäisin määrittelyyn myös näkyvyy-
den tarkoituksenmukaisuuden, sillä mitä 
laajemmalle vihapuhe leviää, sitä parem-
min se täyttää tarkoituksenmukaisuuten-
sa. Tuo seikka erottaa vihapuheen jykeväs-
ti enemmän tai vähemmän anonyymistä 
tunneperäisestä kritiikistä, jonka yleisöksi 
on tarkoitettu kuka tahansa tilanteeseen 
ajautunut kuuntelija.

Vihapuheessa vaarallisinta on puheen 
ja viestinnän taktikointi. Se on äärimmäi-
nen keino löytää nopeasti suuresta jou-
kosta ihmisiä, jotka tukevat agendaasi ja 

ovat valmiita muodostamaan tehokkaita 
ryhmittymiä. Tämän todistaakseni siivo-
sin Facebook-profiilini niin anonyymiksi, 
ettei todellisia intressejäni voinut millään 

tunnistaa liittyessäni ryhmään ”ei 
homopropagandalle, hysteeriselle 
suvaitsevaisuudelle ja Lipposteli-
joille”. Liittymispyyntöäni seu-
rasi läjä kaveripyyntöjä ihmisiltä, 
joiden kanssa en ole ikinä jutel-
lut, mutta jotka pitivät ryhmään 
liittymistäni takeena samanmie-
lisyydestä ja rintamaveljeydestä. 
Ryhmän sisällä vallitsee edelleen 
agendan levittämiseen ja vahvis-
tamiseen kannustava ilmapiiri, 
vaikka ryhmän aktiivisuus onkin 
hiipunut huomattavasti sen pe-
rustamisajasta. Näkyvin muutos 
lienee siinä, että jotkin ryhmän 

näkyvimmät hahmot ovat rikostutkinnan 
alla nettikirjoitteluistaan ja julkisista lau-
sunnoistaan johtuen.

Vihapuheen, eli sanallisen rasismin ja 
syrjinnän, kitkeminen on yhtä vaikeaa 
kuin koulukiusaamisen kitkeminen, ellei 
vaikeampaa. Asiasta välittämättä jättämi-
nen tuskin saa ketään lopettamaan viha-
puhetta, sillä sen tarkoitus näyttää olevan 
vain välillinen kohteensa loukkaaminen. 
Toisaalta vastaan pistäminen on yhtä teho-
kasta kuin fundamentalistikristityn kanssa 
keskustelu. Vihapuhemuoti on tullut jää-
däkseen ja kukkii suomalaisessa junttikult-
tuurissa sopivien olosuhteiden tullen. Pe-
lottavinta ilmiössä on se, että suuri joukko 
hyväksyy vihapuheen keskustelun ja kri-
tiikin välineenä ja perustelee sitä sillä, että 
sitä on aina ollut. 

Voi että kyllä nyt on mukavaa, kun var-
paat tuulettuvat hyvin. •
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Vihapuhemuoti on 
tullut jäädäkseen ja 
kukkii suomalaisessa 
junttikulttuurissa sopivien 
olosuhteiden tullen.
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Miksi kukaan jäisi Lappiin?
Hanna Peltomaa

Yleisradio uutisoi elokuussa 2009 näyttävästi: ”Homokulttuurin 
puute ajaa maalta Helsinkiin”1. Samalla linjalla oli Lapin Kan-
san verkkosivut vuotta myöhemmin uutisoimalla, miten ”Homosek
suaalit pakenevat Lapista etelään” mainiten vielä, miten seksuaa li-
pakolaisuus on lappilaisille homoseksuaaleille tuttu sana2. Tuntematon 
mies puolestaan valisti minua jokin aika sitten tamperelaisessa homo-
baarissa: ”Mun entinen poikaystävä oli Rovaniemeltä ja siellä on 
kuulemma ihan hirrveetä”.
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K uten edellä olevista lainauksista käy 
ilmi, seksuaalivähemmistöjen tila 
ymmärretään urbaanina tilana. Ur-

baani homoseksuaalisuus on normi niin 
homokulttuurissa kuin akateemisessa tut-
kimuksessakin, mistä johtuen maaseudulla 
elävien seksuaalivähemmistöihin kuuluvi-
en ihmisten elämästä ei ole paljon tietoa. 
Kun tietoa ei ole, saatetaan suurkaupunki-
en ulkopuolella elämiseen liittää sellaisia 
haasteita ja vaatimuksia, joita maaseutuun 
on totuttu liittämään. Todellisuudessa ar-
kielämän haasteet voivat olla hyvinkin 
erilaisia.3

Vallitseva tietämys lappilaisten ja laajem-
min maaseudulla elävien seksuaalivähem-
mistöön kuuluvien ihmisten elämästä ki-
teytyy alun lainauksiin. Katsotaan niitä siis 
hieman tarkemmin. Mitä niissä sanotaan ja 
millaisia taustaoletuksia niihin sisältyy?

Sanat pakeneminen ja seksuaalipako-
laisuus luovat erittäin vahvan mielikuvan 
paikasta, jossa asiat ovat todella huonosti. 
Jostain pakoon lähteminen liitetään yleensä 
sotiin, nälänhätään tai ympäristökatastro-
fiin. Tai vankilaan, jossa on jatkuvan tark-
kailun alaisena ja joku muu kertoo, mil-
loin syödään, nukutaan ja milloin on aika 
vierailuille. Pakolaisstatuksen puolestaan 
saa henkilö, joka on joutunut vainotuksi ja 
joka joutuu jättämään kotipaikkansa. Sek-
suaalipakolaisuus tarkoittaisi siis seksuaa-
lisuutensa vuoksi vainotuksi joutumista. 
Kukaan ei varmastikaan kiistä sitä, ettei se 
olisi ihan hirveää. Ei ihmekään, että parem-
paa elämää lähdetään etsimään muualta.

Jonkinlaista vainoa siis paetaan, jotain 
joka määritellään ihan hirveäksi. Ihan hir-
veä ei kuitenkaan kerro juuri mitään. Tai 
se kertoo tasan yhtä paljon kuin jos joku 
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Lapissa asuu edel
leen paljon homo 
ja biseksuaaleja, 

jotka ovat onnellisia 
siinä ympäristössä, 

jossa elävät ja jotka 
eivät ollenkaan haa
veile muuttamisesta 

Helsinkiin.

kertoo näkemästään elokuvasta sanomalla, 
että ”se oli ihan paska”. Mikä siis oli huo-
noa, mistä et tykännyt, oliko jotain mistä 
tykkäsit, minkä vuoksi? 

”Homoseksuaalit pakene-
vat Lapista etelään” -otsikko 
antaa ymmärtää, että Lappi on 
tyhjentynyt homoseksuaaleis-
ta. Perussuomalaisten Hakka-
rainenhan toivoi homoseksuaa-
lien siirtyvän Ahvenanmaalle, 
liekö niin käynyt, mutta täältä 
ainakin Lapin Kansan mukaan 
löytyisi homovapaavyöhyke. 
No, tosiasiassa homo- ja bisek-
suaaleja kuitenkin Lapista löy-
tyy, vaikkakin ihmetellä täytyy, 
miten näin hirveässä paikassa 
pystyy olemaan. Jäljelle jääneissä täytyy var-
masti olla jotain vikaa, jotain, mikä vuoksi 
he eivät ole päässeet lähtemään ja nautti-
maan tuosta mystisestä homokulttuurista, 
josta osallisiksi kaikki homot itsestään sel-
västi YLE:n4 mukaan haluavat päästä.

Tosiasiassa lienee kuitenkin niin, että 
henkilön seksuaalinen suuntautuminen 
määrittää hänen kiinnostuksen kohteitaan 
hyvin vähän jos juuri ollenkaan. En ole ot-
tanut selvää, miten homokulttuuri määri-
tellään, mutta jos suhteellisen oleellisena 
osana sitä pitäisi ns. homobaareja, niin osan 
elämässä niillä varmastikin on erittäin suu-
ri rooli. Mutta ei kuitenkaan kaikkien. Täs-
sä mielessä kaupungit tarjoavat (niille, jotka 
haluavat) homoelämälle mahdollisuuksia. 
Mutta niille, jotka eivät sellaista elämää ha-
lua, voivat pikkupaikassa elämisen edut olla 
yhtä tärkeitä tai jopa tärkeämpiä5.

Unohtaa ei myöskään sovi poismuutos-
ta puhuttaessa sitä, että Lappi on suur-
ta muuttotappioaluetta. Vuosien 2000 ja 

2008 välisenä aikana oli väkimäärä huven-
nut n. 7800 henkilöllä6. Tämä ei voi selit-
tyä pelkästään homoseksuaalien poismuu-
tolla. Nuorten pääasiallinen muuttosyy on 

opiskelemaan lähte-
minen ja osa nuorista 
muuttaa päästäkseen 
”isompiin piireihin”7. 
Aikuisväestö muuttaa 
puolestaan työn perässä 
ja isoja työpaikkojahan 
on huvennut Lapista ai-
van viime vuosina, ku-
ten Stora Enso Kemi-
järveltä ja Lapin Kullan 
tehdas Torniosta, vain 
näin esimerkinomaises-
ti mainiten. 

Olen tässä artikkelissani, ehkä poleemi-
sestikin, tuonut esille, miten pintaa rapsut-
tamalla mediassa ja baaripöydässä totuuk-
sina ilmaistuista lauseista saa paljastettua 
niiden takana olevia olettamuksia. Lapista 
etelään homoseksuaalisuuden vuoksi läh-
teminen on varmasti totta joillekin, mutta 
se ei ole sitä kaikille. Lapissa asuu edelleen 
paljon homo- ja biseksuaaleja, jotka ovat 
onnellisia siinä ympäristössä, jossa elävät 
ja jotka eivät ollenkaan haaveile muutta-
misesta Helsinkiin, Suomen homoelämän 
keskukseen. Millaista heidän elämänsä on, 
miten he pärjäävät, on toistaiseksi vielä 
suurin piirtein arvailua. Mutta ei kauan, 
sillä olen tekemässä aiheesta väitöskirjaa. 
Tutkimuksessani painotun kyläyhteisöi-
hin, sillä niissä tiivistyvät erilaisten ih-
misten väliset suhteet ja erilaisuus tulee 
arkipäivässä konkreettisesti kohdattavak-
si. Tutkimuksessani etsin vastausta mm. 
siihen, miten homona, lesbona tai biseksu-
aalina eläminen on lappilaisessa kyläyhtei-
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sössä mahdollista. Miten kyläyhteisön so-
siaalinen elämä rakentuu arjen tasolla? 

Tutkimustani varten olen tehnyt sek-
suaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten 
haastatteluita ja jotkut ovat lähettäneet 
minulle kirjoituksia elämästään. Osa haas-
tatteluista ja kirjoituksista on ihmisiltä, 
jotka ovat joskus asuneet lappilaisessa ky-
läyhteisössä, mutta ovat aikojen saatossa 
muuttaneet sieltä pois. Osa henkilöistä on 
taas sellaisia, jotka asuvat kylässä edelleen. 
Aineistoa ei ole minulla liikaa, joten oli-
sinkin erittäin mielissäni lisähaastatelta-
vista. Jos siis asut itse jossain Lapin läänin 

lukuisista kylistä tai olet joskus asunut, ota 
yhteyttä. Tai jos tiedät jonkun, joka sopi-
si haastateltavakseni tai joka olisi halukas 
kirjoittamaan elämästään, vinkkaa hänelle 
tutkimuksestani ja anna yhteystietoni. 

Yhteystiedot:
Hanna Peltomaa
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lapin yliopisto
PL 122
96101 Rovaniemi
hanna.peltomaa  ulapland.fi
045 2669 650
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Meidän yhteiskuntamme – sellaisena kuin 
me sen tunnemme – elää muutoksen ja maa-
ilmanlopun aikaa. Aurinkomyrskyt riehuvat 
taivaalla, ja homo pääsi presidentinvaalien 
toiselle kierrokselle. Viimeksimainitusta sain-
kin ideani ryhtyä pohtimaan aihetta ”yhteis-
kunnalliset homoseksualistit”.

Mutta millaisia nämä yhteiskunnalliset ho-
moseksuaalit oikein ovat? Heitä on monen-
laisia. Osa on niitä, jotka sateenkaariliput 
hulmuten suu vaahdossa vaahtoavat tasa-
arvosta ja yhdenvertaisuudesta pukeutunei-
na pinkkeihin glitteripaitoihin ja tiukkoihin 
farkkuihin, eivätkä juuri mitään muuta tee-
kään, paitsi tietysti korostavat homouttaan. 
Sitten on heitä, jotka eivät vauhkoa, ovat 
hiljaa ja puurtavat kaikessa hiljaisuudessa 
”yhteisen hyvän” eteen tekemättä numeroa 
itsestään ja suuntautumisestaan. He niin sa-
notusti vain ovat olemassa ja se riittää heil-
le. Ja se riittää myös minulle.

Miksei se riitä teille? 
Lisäksi koen suunnatonta – lähes sanoin-

kuvailematonta – vastenmielisyyttä sitä ta-
paa kohtaan, jolla jotkut nykyajan yhteis-
kunnalliset homoseksualistit korostavat 
omaa homouttaan. Tai oikeastaan sitä ta-
paa kohtaan, jolla he korostavat jonkun toi-
sen homoutta. Vaikka henkilö olisi saanut ai-
kaiseksi vaikka mitä, ollut mukana vaikka 
missä ja olisi arvostettu ja kunnioitettu, niin 
ainoa mistä hänet muistetaan ja mitä hä-
nestä mainitaan on hänen homoseksuaali-
suutensa! Minunkin olisi kuulemma pitänyt 
äänestää Haavistoa sen vuoksi, että hän on 
homo! Mitään muuta argumenttia en hänen 

äänestämisekseen juurikaan saanut.
En minä ainakaan haluaisi että minun ma-

kuukamaritouhuistani tehtäisiin se peruste 
millä minua oikein arvoidaan ja minkä perus-
teella minulle annettaisiin sitä, tätä ja tuota!

Kaiken lisäksi tämä hirveä vauhkoaminen 
siitä, että presidentinvaaleissa oli ehdok-
kaana homo, saa minun pyörittelemään sil-
miäni. Onhan Suomen Tasavallassa ollut 
homoseksuaali kulttuuriministeri niinkin var-
hain kuin 1970-luvulla. Tuskin tosin avoimes-
ti sellainen, mutta varmaankin kaikki tiesivät 
hänen olevan… ”Tiedättehän”… ”Sellai-
nen”… Ja hän todisti meille sen, että ei tar-
vitse meuhkota eikä tehdä numeroa siitä mi-
tä makuukammarissaan puuhailee, sillä ei 
sitä tarvitse kellekään toitottaa. 

Mutta kylmä faktahan on se, että homo-
seksuaaleja on ollut yhteiskunnan enem-
män tai vähemmän merkittävissä tehtävissä 
jo useita vuosisatoja tai oikeammin vuositu-
hansia, he eivät vaan ole pitäneet itsestään 
meteliä. Ja he ovat niitä yhteiskunnallisia 
homoseksuaaleja, joille minä nostan (ver-
tauskuvallista) hattuani ja joita kiitän heitä 
heidän panoksestaan. En kiitä niitä haihat-
telijoita ja taivaanrannanmaalareita, jotka 
kaikessa tuovat homouttaan julki ja tekevät 
siitä julkisen asian. 

Ja lopuksi haluan sanoa, että kyllä minä-
kin olisin voinut sitä Haavistoa äänestää, 
mutta kun hänellä on niitä ”luonnottomia 
vinkeitä”… Hänhän on tunnetusti VIHREÄ! 

Kirjoittaja on entinen vasemmistoradikaali ja 
nykyinen arvokonservatiivi.

yhteiskunnalliset  
homoseksualistit Kuukauden käninä
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Markus Rekinen
Oulun s eta  ry:n puheenjohtaja 2012

1. Mistä olet pois ja kuka olet?
Olen kotoisin Kempeleestä ja koko elämä-
ni asunut Oulun seudulla. Olen 21-vuotias 
miehenalku (tai loppu tai välimuoto, välil-
lä olen myös prinsessa), joka on aina elänyt 
erittäin sateenkaarevaa elämää.

2. Mitä teet elääksesi?
Tällä hetkellä opiskelen ammattikoulus-
sa toista vuotta audiovisuaalista viestintää, 
takana on myös ylioppilastutkinto.

3. Milloin ja miten päädyit mukaan Setan 
toimintaan?
Voi apua. 2010 kesän jälkeen pikkupienissä 
Oulun kuppilanvaltauksessa tuli sovittua 
koulutusvastaavan kanssa, että lähden Hel-
sinkiin kouluttajakoulutukseen. Sinne sitä 
sitten mentiin ja tähän päädyttiin.

4. Mitä Setaaktiivius merkitsee sinulle?
Seta-aktiivius merkitsee minulle tällä het-
kellä lähes koko elämää. Olen sateenkaa-

riperheen kasvatti ja Seta-ympyrät 
ovat olleet aina tavalla tai toisella 
läsnä. Oli jotenkin luonnollista siir-

tyä ajamaan itsekin itselle tärkeitä 
asioi ta eteenpäin (voisi jopa sanoa, että 

äidin jalanjäljissä).

5. Oletko suvaitsevainen? Millä lailla?
Ensin voisin lainata Maalismaan Mannea: 
”Suvaitsevaisuus on siis sietämistä.” (Seta.fi 
–> Puheenvuoro –> En suvaitse!)

Joo, kyllä minä ihmisiä siedän oikein 
hyvin. Ja jos ihan vakavasti todetaan niin 
parhaani mukaan yritän edistää tasavertai-
sempaa Suomea omalla esimerkilläni.

6. Millaista on elämä seksuaali tai suku
puolivähemmistöön kuuluvana Oulussa?
Oulussa itse olen kokenut oloni suht’ 
helpoksi ja vaivattomaksi. Toisaalta pa-
rin vuoden sisään on tapahtunut Oulus-
sa polttopulloiskuja sekä homojen pahoin-
pitelyjä, tunnunkin aikalailla elävän tässä 
kuplassani aika yksin.

7. Millaisiksi koet lähitulevaisuuden mah
dollisuudet HLBTIQSihmisten oikeuksi
en suhteen?
Koen oikein hyviksi. Hyvänä esimerkki-
nä asenneilmapiirin kehittymisestä ker-
toi Pekka Haaviston pääsy presidentinvaa-
leissa toiselle kierrokselle. Tämä oli voitto 
yhdenvertaisemman ja tasa-arvoisemman 
Suomen puolesta. Uskon siis, että ”taval-
linen kansa” alkaa olemaan entistä enem-
män valmiimpi näkemään sateenkaaren 
kaikki värit.

Toimija 
tutuksi

http://www.seta.fi
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9. Mitä odotat puheenjohtajakaudeltasi?
Tähän on oikeastaan aika vaikea vastata. 
Odotan ehkä eniten että Oulun SETA ry 
tulee olemaan pystyssä myös vuonna 2013? 
:-D

10. Kenelle haluaisit lähettää terveisiä?
Kiitos äiti, ihan kiltin ja nätin pojan 
kasvatit.

8. Millaisia vaikuttamisen mahdollisuuk
sia sinulla on puheenjohtajana?
Olemalla julkisesti esillä pystyn vaikutta-
maan (vaikka edes vähän) yleiseen asen-
neilmapiiriin ja pystyn tuomaan esille 
queer-ihmisten kokemia epäoikeudenmu-
kaisuuksia. Tämän lisäksi verkostoitumi-
nen uusiin ihmisiin on helpompaa pj-vel-
vollisuuksien vuoksi.
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hanna Peltomaa
Rovaniemen s eta  ry:n puheenjohtaja 2012

1. Mistä olet pois ja kuka olet?
Nurmosta (nyk. Seinäjoki) olen pois. Han-
na Peltomaa.

2. Mitä teet elääksesi?
Apurahatutkijana tällä hetkellä.

3. Milloin ja miten päädyit mukaan Setan 
toimintaan?
Kesällä 1998 uskaltauduin Sampoaukiol-
la Roisetan pöytään juttelemaan, kun siel-
lä oli jotkin Lempi leiskuu Lapissa -päi-
vät. Kävin ensin jonkin aikaa Roisetan 
avoimissa ovissa (a.k.a. Kahvi-illat) ja sil-
loinen puheenjohtaja Anna kysyi syys-
kokousta ennen, että tulisinko hallituk-
seen. Arastellen lähdin mukaan, ja joskus 
2000-luvun alussa huomasin olevani pul-
jun puheenjohtaja. 

4. Mitä Setaaktiivius merkitsee sinulle?
Kait se on yritystä muuttaa maailmaa pa-
remmaksi paikaksi. Välillä se on raskasta, 

mutta ainakin vielä hyvät asiat ovat 
voittaneet huonot ja niiden voimal-
la jaksaa. Yritän ajatella, että Seta 

on vain yksi harrastus monista muis-
ta harrastuksistani ja aikaa on jäätävä 

niille muillekin. Ja töille tietenkin myös 
ja onhan kotonakin välistä mukava olla te-
kemättä mitään.

5. Oletko suvaitsevainen? Millä lailla?
Sanoisin, että olen joustava. Ei ole tarvetta 
olla jäärä, sillä sillä ei useinkaan pääse hy-
vään lopputulokseen. 

6. Millaista on elämä seksuaali tai su
kupuolivähemmistöön kuuluvana 
Rovaniemellä?
Ei tähän mitään absoluuttista totuutta 
pysty sanomaan. Osalla on varmasti hy-
vä elämä ja osalla menee vähän huonom-
min. Tuskin tämä eroaa muista Suomen 
kaupungeista. Tietenkin on hienoa, että 
meillä on Seta, joka tarjoaa monenmoista 
ryhmätoimintaa (mm. transryhmä), jossa 
ihmisillä on mahdollisuus tavata toisiaan. 
Näin ei kuitenkaan joka kaupungissa ole.

7. Millaisiksi koet lähitulevaisuuden mah
dollisuudet HLBTIQSihmisten oikeuk sien 
suhteen?
En ole tätä kauheasti miettinyt. Kyllä se 
avioliittolaki sieltä joskus tulee.

8. Millaisia vaikuttamisen mahdollisuuk
sia sinulla on puheenjohtajana?
Tietenkin pystyn jonkin verran linjaa-
maan Roisetan toimintaa, mutta haluan, 

Toimija 
tutuksi



että koko hallitus toimii demokraattisesti. 
Pienessä yhdistyksessä jokaisella on suuri 
mahdollisuus vaikuttamiseen ja yhdenkin 
henkilön panostus johonkin asiaan näkyy 
heti merkittävästi.

9. Mitä odotat puheenjohtajakaudeltasi?
Roisetan toiminta on tässä muutaman 
vuoden kuluessa lisääntynyt merkittävästi. 
Ennen ei ollut kuin joka viikkoinen avoi-
met ovet, mutta nyt on nuortenryhmä, 
transryhmä ja pelivuorokin. Viime vuon-
na pidettiin nuortenleiri ja ilmeistyi nuo-

rille suunnattu lehti. Koulutustarjouksia-
kin lähetettiin ja bileitä on enemmän kuin 
useampana vuonna yhteensä. En taida 
odottaa muuta kuin että saadaan jatkettua 
samaa rataa, eli että on innokkaita ihmisiä 
näitä kaikkia järjestämään. Jos saisi innos-
tettua ihmisiä toimimaan ja yhteishenkeä 
kohotettua, niin olisin tyytyväinen tähän 
kauteen.

10. Kenelle haluaisit lähettää terveisiä?
Kaikille niille, jotka empivät uskaltavatko 
tulla mukaan toimintaan. Rohkeasti vain!



Oulun SETA ry järjestää 19.–22.7.2012 
 North Pride -tapahtuman seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöihin kuu-
luville ihmisille ja kaikille niille, jotka 
haluavat olla mukana tukemas-
sa ja juhlimassa moninaisuutta ja 
tasa-arvoisuutta. 

North Pride 2010 veti Ouluun yli 
2000 vierasta ja sen ohjelmassa oli 
elokuvanäytöksiä, teatteria, kon-
sertteja, elävä kirjasto, paneelikes-
kustelu, vertaistapaamisia ja tie-
tenkin sateenkaareva kulkue halki 
kaupungin. Tapahtuman teki mah-
dolliseksi kymmenien vapaaehtois-
ten osallistuminen järjestelytöihin. 

Jos sinä haluat toimia vapaaeh-
toisena North Pride 2012 -järjeste-
lyissä, ilmianna itsesi osoitteeseen 
info  northpride.fi. Tarjolla on 
tehtäviä perusduunarin hommista 

(esim. autonkuljettaja, lipunmyyjä, järjestyksenvalvoja ja koristelija) 
laajempiin vastuualueisiin. Kerro viestissä millaista osaamista sinul-
la on ja mitä olisit halukas tekemään.

Vapaaehtoiseksi kesän 
homoimpaan tapahtumaan!

north pride 
19.–22.7.2012

JoKaiNeN KäSiPaRi oN TäRKeä!
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O lennaisen osan kansalaisyhteis-
kuntaa muodostaa kolmannen 
sektorin toiminta, eli yhdistykset 

ja järjestöt. Järjestötoiminta antaa tavalli-
selle suomalaiselle mahdollisuuden toimia 
itseään kiinnostavan asian parissa muiden 
samanhenkisten ihmisten kanssa. Par-
haimmillaan yhdistykset pystyvät tarjoa-
maan virikkeitä, virkistystä, tärkeiden asi-
oiden edistämistä ja tunnetuksi tekemistä, 
osallisuutta ja yhdessä tekemisen iloa. 

Nykyään on tullut yhä tavallisemmak-
si, että suuret järjestöt tarjoavat sellaisia 
palveluja, joita viranomaiset eivät pysty tai 
näe tarpeelliseksi järjestää. Isoimmillaan 
suuret keskusliitot pyörittävät mittavaa lii-
ketoimintaa esimerkiksi hoivapalveluiden 
alalla, eivätkä ne enää tavallisen tossunku-
luttajan silmissä tahdo erottua yrityksistä. 
Kenties juuri joidenkin järjestöjen paisu-
minen ja toiminnan ammattimaistuminen 
on aiheuttanut pienempien yhdistysten 

jäsenille vääränlaisen kuvan siitä, mistä yh-
distystoiminnassa pohjimmiltaan on kyse.

Aloitetaanpa siis ihan alkeista rautalan-
kaa säästämättä. 

Yhdistystoiminnan voisi tiivistää kah-
teen perusasiaan: se on voittoa tavoittele-
matonta toimintaa, ja sitä järjestetään pää-
asiassa vapaaehtoisten työpanosten turvin. 
Voittoa tavoittelemattomassa toiminnassa 
kaikki varat, joita yhdistyksessä saadaan 
esimerkiksi biletuotoilla kerättyä, saadaan 
vuoden mittaan hupenemaan toiminnan 
järjestämiseen. Ne roposet, jotka Becksun 
ja Kauppayhtiön lippukassalla Setan bileis-
sä taskustasi kaivat, mahdollistavat niin 
kouluttajaryhmän reissut pitkin maakun-
taa, Vinokinoleffojen tuonnin etelästä tän-
ne pohjoisempien yleisöjen iloksi kuin eri-
laisten ryhmien tarjoaman vertaistuenkin.

Vapaaehtoisuuteen perustuminen tar-
koittaa sitä, että esimerkiksi omissa pohjoi-
sissa Setoissamme ei ole yhtään palkattua 

Miksi yhdistystoimintaa?
Terhi Repo

Vapaaehtoiseksi kesän 
homoimpaan tapahtumaan!
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työntekijää. Ei järjestösihteeriä, ei talou-
denhoitaja, ei sosiaalityöntekijää eikä kou-
luttajaa. Kaikki toiminta perustuu sille, 
että järjestön toimialueelta löytyy tarpeek-
si monta hyväntahtoista 
hupsua, jotka ovat haluk-
kaita uhraamaan aikaansa 
yhteisen hyvän eteen. Joku 
harrastaa pitsinnypläystä, 
toinen taas ilmeisestikin 
nauttii siitä, että saa täyt-
tää yhdistyksen nimissä 
kaavakkeita illat pitkät.

Vapaaehtoistoiminnassa 
jokaiselle innokkaalle pi-
täisi löytyä sopivan kokoi-
nen ja juuri häntä kiinnos-
tava tehtävä, oli se sitten 
bileiden lipunmyyntiä tai 
urheiluryhmän vetämistä. Melko taval-
lista on kuitenkin, että innokas vapaaeh-
toinen lupautuu tekemään yhtä ja päätyy 
tekemään ihan toista kuin aluksi oli puhe. 
Yhdistystoiminta vie helposti mennessään. 
Usein järjestön päämäärä tuntuu niin tär-
keältä, että sen hyväksi ollaan valmiita te-
kemään tehdä pieniä uhrauksiakin. Kun 
puuhaillaan yhteisten mielenkiinnonkoh-
teiden parissa, ihmiset tutustuvat ja ystä-
vystyvät – siksi vapaaehtoistyö on par-
haimmillaan aidosti hauskaa ja palkitsevaa. 
Joskus käy kuitenkin niin, ettei tekijöitä ole 
tarpeeksi ja joku päätyy marttyyrin lailla 
uurastamaan yli omien voimavarojen: ”Jos 
en minä tee, niin sitten ei kukaan.”

Oulun Setan vapaaehtoisiksi toimijoik-
si on ilmoittautunut jäsenistöstä noin 10 
prosenttia. Kaikkien yhdistysten jäsenten 
ei tietenkään ole välttämätöntä tehdä tal-
kootöitä tai osallistua joka ikiseen tapah-
tuman, mutta toisinaan sitä pysähtyy ih-

mettelemään että miksi jäsenet sitten ovat 
jäseniä, jos eivät yhteisen toiminnan vuok-
si. Pahimmillaan isojen valtakunnallisten 
järjestöjen moniväriesitteistä huumautunut 

yksilö ajattelee, että 
maksamalla paikal-
lisyhdistyksen jäsen-
maksun hän ostaa 
itselleen jonkinlais-
ta palvelua ja on itse 
siis asiakas. Ja asia-
kashan on aina oi-
keassa… Asiakas voi 
ilmestyä bilekassal-
le ja sylkeä vapaaeh-
toisen lipunmyyjän 
naamalle hirveässä 
humalassa valittaen 
siitä, miten lippujen 

ja kaljatuopin hinta on liikaa, musiikki on 
paskaa eikä bileissä ole yhtään hyvännä-
köistä tyyppiä. Asiakas voi myös vaatia yh-
distystä järjestämään mielenkiintoisempia 
tapahtumia useammin – ja jättää tulemat-
ta paikalle joka kerta.

Nyt siis seuraa rautalangan viimeiset 
silmukat: yhdistyksen jäsen ei ole sama 
kuin asiakas. Pikkuyhdistyksessä olisi sen 
sijaan suotavaa, että jäsen olisi toimija; siis 
mukana joko tekemässä yhdistyksen toi-
mintaa tai osallistumassa siihen. Yhdistys-
toiminnan ylevä tarkoitus on tarjota jokai-
selle kansalaiselle mahdollisuus aktiiviseen 
osallisuuteen yhteiskunnassa. Yhteiskun-
nallinen aktiivisuus ei ole vain vaaleissa ää-
nestämistä, aktiivinen kannattaa olla myös 
omassa lähipiirissään. Mitä useampi muu-
rahainen kantaa kortensa kekoon, sitä ko-
meampi keosta tulee. Ja kun itse osallistuu 
rakentamiseen, saa myös vaikuttaa siihen 
miltä lopputulos näyttää. •

Kaikki toiminta 
perustuu sille, että 

järjestön toimialueelta 
löytyy tarpeeksi monta 
hyväntahtoista hupsua, 
jotka ovat halukkaita 
uhraamaan aikaansa 
yhteisen hyvän eteen. 
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Meri-Lapin SETA toimii Oulun SETA ry:n alaisuudessa. Järjestämme avoimia kahvitte-
lutuokioita näin alkuunsa ja toiminnan saadessa tuulta purjeiden alle myös teemoittain 
ryhmiä sekä tapahtumia. Toimintarintamaa voit seurailla Facebookissa ryhmässä ”Meri-
Lapin SETA”, jossa tiedotamme niin tapaamisista, ryhmistä kuin tapahtumistakin. Kaik-
ki siis mukaan! Seuraavan tapaamisen ajankohdan voit tarkistaa ryhmän sivuilta. 

Tervetuloa mukaan tekemään SETA A Meri-Lappiin!

Taina Nuutinen-Kallio / Meri-Lapin Helmi

Seta on rantautunut 
Meri-Lappiin!

http://www.facebook.com/groups/134700263324537/
http://www.facebook.com/groups/134700263324537/
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Kun menee ves-
saan, pukuhuo-
neeseen tai suku-
puolineutraaleille 
alueille, tulee epä-
varma olo, kun 

ei tiedä mitä on ja miksi pitää itsen-
sä määritellä. Kun ei tiedä paikkaansa 
elämässä ja yhteiskunnassa, kun ei ole 
roolia eikä määritelmää ja sen mukaan 
muodostettua identiteettiä omasta elä-

Martu Väisänen

mästä. Kenen vika on, että yhteiskunta 
ja elämä ovat kasvattaneet tällaisen ih-
misen, joka on tuplasti kiero? on homo, 
eikä lisäksi edes tiedä mitä sukupuolta 
on. Tämä ihminen ei tiedä rooliaan, kos-
ka ei häntä ole opetettu tytöksi tai po-
jaksi, naiseksi tai mieheksi. Koska onhan 
se elämässä tärkeää, että tietää roolin-
sa, tietää tilansa ja tietää paikkansa 
olemassaolon tiimellyksessä. 

Ja paskan marjat.  

Sukupuolettomuus-
huuman vallassa
Sitäkö  
vai  
paljon 
muuta?
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Transgender-termillä kuvataan suomen 
kielessä yleensä ihmistä, joka elää miehey-
den ja naiseuden rajalla, välillä tai ulko-
puolella. Hän saattaa kokea olevansa suku-
puoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön 
tai omanlaisensa yhdistelmä naisellisena 
ja miehisenä pidettyä ruumiillisuutta, tyy-
liä ja persoonan piirteitä. Transgendereil-
lä ruumiillisia sukupuoliominaisuuksia 
muuttavien hoitojen tarve on yksilöllistä: 
osa transgen dereistä tarvitsee kaikki samat 
sukupuolen korjaushoidot kuin transsuku-
puoliset, osa ei tarvitse korjaushoitoja ollen-
kaan, osa tarvitsee osittaisen sukupuolen 
korjaamisen. 

Tämä määritelmä on Transtukipisteen 
(www.transtukipiste.fi) sivuilta ja se ker-
too hyvin selkeästi miten transgenderei-
den identiteetti muodostuu. Uskoisin että 
jokainen kokee jossain vaiheessa tunteita 
ja ajatuksia siitä, että näin ei kuulu toimia 
naisena tai näin en voi toimia, koska olen 
mies. Mikä erottaa transgenderin sitten 
muista? Se on juuri tuo määrittelemättö-
myyden tarve, välitila ja perinteisen suku-
puolijärjestelmän ulkopuolella olo. 

Transgender: sukupuoleton 
mutta ei seksuaaliton
Yhteiskunta määrittelee hyvin pitkälti sen 
millainen on kunnon mies ja minkälai-
nen taas on nainen. Roolit on säädetty: jos 
mies käyttäytyy naismaisesti, hän on auto-
maattisesti homo. Jos nainen taas on mas-
kuliininen, hän on pelottava lesbo. Aja-
tus siitä, ettei näin(-kään) tarvitse olla, toi 
helpotuksen: ei tarvitse määritellä itseään 
ja lokeroida. Itse koen asian niin, että täs-
sä ”roolissa” minulla on paljon vapauk-
sia tehdä sen tyyppisiä asioita, jotka ko-

en omiksi ilman ulkoisen paineen tuomaa 
lokerointia.

Käydessäni läpi netissä olevia keskuste-
luja esim. suomalaisilla transpalstoilla, tu-
lin siihen tulokseen, että kaikkialla – myös 
siellä – vallitsee tietynlainen hyvin lei-
maava sukupuolijako. Sukupuolettomuut-
ta, elämää ilman mies–nainen-janaa, on 
hankalaa määritellä. Jos ihminen ei mah-
dukaan tuolle janalla, on hän ulkona täs-
tä  kaksinapaisesta järjestelmästä. Silti on 
mahdollista olla tyytyväinen elämäänsä, 
tasapainoinen ja onnellinen.

Ensimmäisenähän kysytään 
synnärillä, tuliko tyttö vai poika
Siitä alkaa ihmisen ohjaaminen tiettyyn 
rooliin: ”tuli potra poika”, ”syntyi kaunis 
prinsessa” lukee heti kasteilmoituksessa. 
Siitä lähtien elämä on määrittelyä, rooleja 
ja lokeroita. Tyttönä sinua katsotaan kie-
roon, jos satut pitämään pikkuautoista ja 
mekaanoleluista, eikä poika saa leikkiä nu-
keilla tai pukeutua mekkoihin. Nämä ovat 
kliseitä, mutta hyvin arkipäiväistä ja osa si-
tä rooli-ilmapiiriä, jossa elämme ja jota tie-
toisesti tai tiedostamatta tuetaan kasva-
tuksen, yhteiskunnan ja median toimesta. 

Olen tietoisesti välillä tehnyt ihmis-
koetta. Saanko erilaista palvelua täysin nai-
seksi pukeutuneena ja tosi jätkänä esim. 
autokorjaamosta tai kauneushoitolasta. 
Kauneushoitoloissa en  juuri käy, mutta 
eräänä kesäisenä päivänä menin auto-osa-
liikkeeseen lyhyeen mekkoon pukeutunee-
na ja tuntien kyllä itseni transvestiitiksi 
(kaikella kunnioituksella transvestiitteja 
kohtaan) – ristiinpukeutujaksi, rooleilla 
leikitteleväksi ihmiseksi. Saamani palvelun 
koin selkeästi alentavana. Olisin luultavas-
ti tullut kohdelluksi paremmin, jos olisin 

www.transtukipiste.fi
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”ottanut” maskuliinisemman roolin. Tämä 
asia huvittaa minua nyt, mutta mietin, että 
tämäkö on sitä arkipäivää, jota ihmiset elä-
vät, kohtaavat ja kokevat!

Karsinoiden ja janojen rajoilla, 
ulkopuolella tai välillä
Itselleni transgender-määritelmä on hy-
vinkin luonteva ja selkeä. Asiasta mielel-
läni keskustelen, mutta en kuitenkaan ha-
lua tietoisesti alleviivata tai korostaa sitä. 
Ehkä se johtuu siitäkin, että se on niin 
osa minua: ei sen enempää eikä vähempää 
kuin vaikka se, että omistan auton, mi-
nulla on ihanan raivostuttava kissa ja itse-
päinen koira ja että olen valokuvaaja. Yksi 
ominaisuus ei mielestäni saa leimata koko 
ihmisen elämää kokonaisvaltaisesti niin, 
että se asia määrittelisi Aivan Kaiken mi-
tä hän tekee ja miten itsensä hahmottaa. 
Transgender-identiteetin takaa toki suo-
datan elämääni, mutta minussa on paljon 
muitakin asioita, joiden avulla minuutta-
ni hahmotan. 

Kun itse olen transgender-termiä käyt-
tänyt, olen aloittanut sen käytön tutuista 
Seta-kuvioista, joissa sitä ei ainakaan toi-
von mukaan tarvitse selittää. Siellä tilanne 
on otettu neutraalisti vastaan. Tämä termi 
ja itsensä määrittely ovat jotenkin ristirii-
dassa sen kanssa, etten oikeastaan halua 
edes itseäni määritellä. Mutta ajaako yh-
teiskuntamme ja sen normit meitä siihen, 
että jokaisen pitää olla omassa karsinas-
saan? Termissä on mielestäni hyvää kui-
tenkin se, että se antaa minulle mahdol-
lisuuden elää oman näköistäni elämää 
karsinan ulkopuolella ilman etukäteen 
määriteltyjä normeja ja käyttäytymismalle-
ja, joita joutuisin luultavasti kokemaan, jos 
määrittelisin itseni naiseksi (tai miehek-

si). Oma määrittelyvapaus riittää tähän, 
en tarvitse kenenkään lupaa olla tällainen 
kuin olen.

Transgenderiys ole pelkästään miehistä 
eikä naisellista olotilaa, vaikka toki itsekin 
tunnen edustavani molempia sukupuolia 
tai en kumpaakaan. Sen takia en koe, että 
voisin heittäytyä naisen tai miehen rooliin 
ulkonäköäni muuttamalla. Tässä tullaan-
kin taas siihen kysymykseen, että miksi 
mieheyden ja naiseuden määrittely on niin 
tärkeää. Jospa voisi olla aivan tämän kak-
sinapaisen määrittelyn ulkopuolella, eikä 
edes sillä maskuliinisuus–feminiinisyys-
janalla. Onko määrittelyn tarkoitus se, 
että määrittelijä voi miettiä miten suhtau-
dun ihmiseen – miehenä vai naisena? Tu-
leeko eri kohtelu määritellyn sukupuolen 
mukaan?

Itse näen transgenderiyden hyvin sel-
keänä sukupuolettomana olotilana, jota 
voi olla vaikea hyväksyä tai 
ymmärtää tässä naiseus–
mieheys- ja feminiini-
syys–maskuliinisuus-
akselilla. Se, että saa 
hyväksynnän, onnen 
ja avoimuuden, on 
pitkälti kiinni omas-
ta suhtautumisesta 
tähän ja muihinkin 
asioihin elämässä. 
Emme ole kumma-
jaisia emmekä pe-
lottavia. Olemme 
omia itsejämme, se 
saa riittää. Sen pitää 
riittää. •
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V uoden 2011 juhannusbileissä juh-
littiin Oulun Setan 25-vuotis-
ta taivalta. Neljännesvuosisadan 

juhlinta ei kuitenkaan kerro yhdistyksen 
historian pituudesta, vaan pelkästään sii-
tä, kuinka kaukaisen historian yhdistyk-
sen säilyneiden arkistojen kautta pystyy 
tavoittamaan. Oulun Setan ja oululaisper-
voilun historia alkoi kuitenkin jo lähes nel-
jäkymmentä vuotta sitten. Tätä historiaa 
voi jäljittää keskusteluseura Psyke ry:n jul-
kaisemasta 96-lehdestä eli Ysikutosesta, jo-
ka asia-artikkeleilla, novelleilla, mielipide-
kirjoituksilla ja ennen kaikkea alasto mien 
miesten kuvilla sulostutti lukijoidensa elä-
mää viitisentoista vuotta kautta 1970-lu-
vun 1980-luvun loppupuolelle saakka. En-
nen Setaa homoseksuaalien oikeuksia ajoi 
nimittäin Psyke ry. lukuisine alajaostoi-
neen, ja Oulun Setakin sai alkunsa Psyken 
alajaostona nimellä Pulssi. Nimi viitannee 
valtakunnallisen järjestön nimen oululai-
seen ääntämistapaan, jossa P-kirjain pu-

toaa pois. Alajaoston syke tuntuu edelleen 
tämän lehden nimessä.

Psyke ry. oli leimallisesti miesten jär-
jestö, vaikka Ysikutosen sivuilla silloin 
tällöin käsiteltiin myös naispuolisten ho-
moseksuaalien tarpeita ja oikeuksia. Lehti 
oli kuitenkin nimenomaan homomiesten 
lehti homomiehille, mikä näkyy lehden ta-
vassa puhutella lukijaa ”poikana”, joka on 
kiinnostunut toisista ”pojuista”, ”kavereis-
ta” tai ”kundeista”. Lehti alkoi ilmestyä jo 
vuonna 1969, ja pyrki kaivertamaan tilaa 
miesten väliselle seksuaalisuudelle tilan-
teessa, jossa se vielä oli rikollista.

Kolme kovaa ässää
”Oulu on pohjoisen mekka”, kerrotaan 
vuonna 1973 ilmestyneessä Ysikutoses-
sa. ”Oulu ei ole syrjässä. – Päinvastoin se 
on keskipiste, jonka ympärillä pyörii ko-
ko Pohjois-Suomi.” Oulun erityisiä etu-
ja olivat Ruotsin läheisyys, kesällä kau-
punkiin aurinkoa palvomaan saapuvat 

tahtO  
eLinVOiMaan ja  
a jan henKeen!

Jenny Kangasvuo

Oululaista homohistoriaa 1970-luvulta
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norjalaiset, sekä tietenkin va-
ruskunta: ”Lehtemme kiil-
tävänappisille lukijoille voin 
vakuuttaa, että pojuja löytyy 
kyllä Hiukkavaaran harmaista-
kin.” Monikulttuurisessa Ou-
lussa oli seuran etsijälle seitse-
mänkymmentäluvulla tarjolla 
niin paahtunutta norjalaista, 
solttupoikaa kuin ylioppilasta-
kin. Mutta: ”Oulu onkin hyvin 
konservatiivinen kaupunki mo-
nien muiden maamme vanhojen kaupun-
kien tapaan. Vanhoillisuutta korostaa vie-
lä se, että kansa on hyvin hurskasta. […] Ja 
kuitenkin, homoseksuaalisuus ja muut ny-
kyajan ihastuttavat iljettävyydet rehottavat 
sielläkin, verevänä, joskin turhaa huomiota 
herättämättä.” 

”Oulu on erilainen. Etelässä sen suo-
mista mahdollisuuksista tuskin tiedetään 
mitään. [… Oulusta] puuttuu yliampuva 
hienostelu, jatkuva soitimella olo sekä ih-
misten kuluttaminen pidä ja poista -pe-
riaatteella. Sen sijaan siellä tapaa pitkä-
aikaisia parisidoksia, jopa monivuotisia 
avioliittojakin.” Avioliitolla viitattaneen 
tässä siihen, että pariskunta asuu yhdessä, 
mikä oli syrjintäsuojan puutteesta joh tuen 

harvinaista 1970-luvulla; 

Ysikutosessa käsitellään useaan otteeseen 
sitä, kuinka miespuolisia vuokralaisia saa-
tettiin irtisanoa homoepäilyn takia sillä 
perusteella, että vuokralaisen luona kävi il-
taisin miesvieraita.

Jutussa pahoitellaan sitä, ettei Ouluun 
ole hoksattu perustaa omaa kerhoa, mutta 
vinkataan, että seuraa etsivän kannattaa 
muistaa ”kolmen kovan ässän” ohje: ”Teet 
kapakkakierroksen Saluuna, Sarkka, Seu-
rahuone (tai vaihtoehtoisesti Zivago, joka 
oululaisslangissa on vääntynyt muotoon 
Sivako tai Sikako).” Näistä kolmesta on 
nykypäivään säilynyt vain Sarkka, jossa ju-
tun mukaan ”saattaa viikonloppuisin olla 
pöytäkunnittain otollisia poikia”. Mahta-
vatkohan samat pojat kokoontua Sarkassa 
edelleen, vain vähän harmaantuneina? Sa-
luuna oli rautatieaseman lähellä oleva, solt-

tupoikien suosima kansankapakka, 
Zivago puolestaan nykyisen 45 Spe-

cialin edeltäjä. Nykyinen Uusi Seura-
huone on nimensäkin mukaan ihan eri 
paikka kuin 1970-luvun Seurahuone. 

Pulssi alkaa sykkiä
Vuonna 1974 Ysikutosella oli vihdoin ilo 
julistaa: ”Pulssi sykkii sittenkin Oulussa! 
Ouluun perustettiin epävirallisesti Psyke 
ry:n alueosasto 7.5.1974 paikallisen ravitse-
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musliikkeen kabinetissa pidetyssä kokouk-
sessa. Paikalle oli saapunut kymmenkun-
ta asiasta kiinnostunutta Pohjan poikaa. 
[…] Alueosastolle päätettiin antaa nimeksi 
PU L SSI , koska se kuvaa tahtoamme elin-
voimaan ja ajan henkeen. […] Kokous pää-
tettiin toteamukseen ’Sarkassa tavataan’.” 
Oulun Setan epävirallinen historia alkaa 
tuosta tapaamisesta, ja yhdistys voikin tou-
kokuussa juhlia 38-vuotispäiviään. 

Harmi kyllä perustamisesta ei ole säily-
nyt muita dokumentteja kuin tuo Ysikuto-
sessa julkaistu juttu. Dokumenttien puu-
te on katkaissut historiatietoisuuden heti 
alkuunsa, sillä jo seuraavana vuonna 1975 
Ysikutosessa ihmetellään ”kenenkä aloit-
teesta, missä, milloin ja kuinka Pulssi pe-
rustettiin. Historian hämärä on jo laskeu-
tunut vuodentakaisten tapahtumien ylle. 
Mutta mitäpä sillä on väliä. Pulssi on tä-
nään olemassa, se sykkii ja syke tuntuu”. 

Ysikutosessa julkaistiin perustamisen 
jälkeen Pulssissa toimivan vt. postipoika 
Markon ”Raportti Oulusta”. Marko kir-

joittaa, että uskonnollisen ahdasmie-
lisyyden takia moni pohjoisen nuori 
tuntee olonsa yksinäiseksi, ahdistuu 
ja suuntaa ”kohti etelää paremman ja 
vapaamman elämän toivossa”. Toivoa 
kuitenkin tuo myös vasta perustet-
tu Pulssi, joka ei kuitenkaan voi toi-
mia ilman aktiivista jäsenistöä: ”Jos 
todella aiomme onnistua tavoitteis-
samme, tarvitaan siihen kaikkien 
meikäläisten mukaantulo. Ei riitä 
se, että meitä on vain jokunen akti-
visti. […] Ja muista, ettei sinulla ole 
mitään oikeutta odottaa PU L S-
SI lta näkyvää toimintaa, ennen-

kuin olet tullut siihen mukaan.” 
Tapaamispaikkoina Marko listaa jo 

mainitut ”kolme kovaa ässää”, mutta pai-
nottaa, että suosituin on Sarkka, ”aina ys-
tävällinen ravintola, jossa sinua ei katsota 
pitkään, vaikkapa istuisit illan tuoremehu-
lasin tai limsapullon ääressä”. Marko kui-
tenkin toteaa, että ”olisi parempi, jos meil-
lä olisi joku suosittu tapaamispaikka, kuin 
se, että on useita vähemmän suosittuja ta-
paamispaikkoja”. Marko selvästikin halusi, 
että tällaiseksi tapaamispaikaksi muodos-
tuisi nimenomaan Sarkka. Aamuyön vink-
kinä Marko kertoo myös, että ”ellei ’nälkä’ 
lähtenyt vielä sielläkään, voi ’Letkun’ (O. 
Karhin) puiston makkarakioskista olla 
apua”. Ilmeisesti 1970-luvulla nakkikios-
killa on voinut tehdä illan viimeiset isku-
yritykset, sillä lainausmerkit sanassa nälkä 
viitannevat muuhun kuin kärkkärintar-
peeseen – ja onkohan se letkukaan muis-
tuttanut pelkästään palokunnasta? 

Pulssi pyrki tavoittamaan pohjoissuo-
malaisia laajemmaltikin, sillä Marko ke-
hottaa: ”kaikki söpöliinit siellä Kemissä, 
Torniossa, Rovaniemellä ja muuallakin: 



heittäkääpä kirjeellä, niin saadaan jonkin-
laista kuvaa näistäkin kaupungeista”. Tor-
niossa aktivoiduttiinkin, sillä kuuleman 
mukaan Sakke perusti sinne Oulun Puls-
sin alaosaston nimellä Tokka vuonna 1976. 
Valitettavasti niin Markon kuin Sakenkin 
henkilöllisyys on jäänyt unhoon. 

Erilliskulttuurin kirot ja muut surut
Aivan ristiriidatonta ei Pulssin meno kui-
tenkaan ollut, kuten kertoo (nimimerkki?) 
Hans-Pjotrin vuonna 1975 Ysikutoseen 
kirjoittama ”Oulu document”. Samana 
vuonna oli saavutettu Pulssin illanvieton 
kävijäennätys, 51 henkilöä, joista kauimpaa 
tulleet olivat Kuusamosta ja Pohjois-Kar-
jalasta asti. Kävijäennätyksestä huolimat-
ta illanvietossa kuului kriittisiäkin ääniä, 
joiden mukaan Pulssin toiminta oli ”sisään 
päin lämpenevää perhepiiritouhua”. Vuo-
dessa yhdistykseen oli syntynyt kahtiaja-
ko vanhojen ja nuorten välille: ”Istuin ve-
teraanien pöydässä. Puhuimme nuorten ja 
vanhojen karsinoitumisesta. Myönteistä 
on se, että arkaan aiheeseen tartutaan yhä 
avoimemmin.” 

Erityistä kritiikkiä sai osakseen Psyke 
ry:n ns. erilliskulttuurin periaate, jolla tar-
koitettiin homoseksuaalien oman kult-
tuurin luomista valtakulttuuriin vaikut-
tamisen ja siihen integroitumisen sijaan. 
Erilliskulttuurin periaate ja sen aiheut-
tama tyytymättömyys oli taustalla Setaa 
perustettaessa: Setan perustajat vastus-

O i k e a l l a :  Kolumni on julkaistu alun perin 
Seta-lehdessä 3/1991. Pia Livia Hekanaho toimi 
Seta-lehden päätoimittajana 1990-luvun alku-
puolella; nykyisin hän on psykoanalyyttisen ja 
sukupuolisen kirjallisuuden dosentti, queer-tut-
kimuksen guru ynnä ihmeope. Uudelleenjulkai-
su tekijän luvalla. 
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tivat ajatusta siitä, että homoseksuaali-
en tulisi rakentaa oma erilliskulttuurinsa 
sen sijaan, että hyväksyntää ja näkyvyyttä 
vaadittaisiin valtakulttuurissa. Erilliskult-
tuuria koskevat keskustelut olivat kiihkei-
tä myös Oulun Pulssissa. Erilliskulttuuria 
verrattiin rotareihin ja pursiseuraan, siis jä-
senensä valitseviin elitistisiin ja setämäisiin 
instituutioihin.

Kuitenkin ”Erilliskulttuuri todettiin 
välttämättömäksi pahaksi; emme voi hy-
pätä suoraan kivikaudesta avaruusaikaan. 
On pyrittävä myönteiseen, tarkoituksen-
mukaiseen erilliskulttuuriin ja siitä tuli-
si olla tietyssä kypsymisvaiheessa helppo 
luopua. […] Erilliskulttuurista puhutaan, 
ja vain harva tietää, että se on jokapäiväi-
seen elämään valmistavaa, tukevaa, samoin 
ajattelevien tai tuntevien yhteistoimintaa 
– myönteisesti sanottuna. Psyken puhe-
linneuvonta, keskustelutuokiot, kokouk-
set, 96-lehti (sen tekeminen ja lukeminen), 
kerhotoiminta ja illanvietot ovat erillis-
kulttuuria. Että se ei riitä, on selviö. Että 
se on joskus tulevaisuudessa tarpeetonta, 
on monen haave.” Setalle avoimuus ja kaa-
pista tuleminen oli poliittisen vaikuttami-
sen keino, Psyke sen sijaan korosti oikeutta 
ja tarvetta pitää seksuaalisuus muusta elä-
mästä erillisenä siihen asti, kunnes yhteis-
kunnasta on tullut suvaitsevaisempi.

Surullisiakin asioita tapahtui. Vuonna 
1976 Ysikutosessa julkaistiin kirjoitus otsi-
kolla ”Timon muistolle”. Lokakuussa 1976 
kuollut Timo oli ollut mukana Oulun 
Pulssin toiminnassa alusta asti. ”Ensi kesä-
nä olisi vietetty Timpan ja hänen ystävän-
sä kymmenvuotisen yhdessäolon juhlaa. Se 
oli meille kaikille suunnattoman ilon aihe 
tässä yhdistyksessä, jossa on koettu yhdek-
si tärkeimmistä tehtävistä lähimmäisen 

auttaminen ja ihmisten välisten siltojen 
rakentaminen. […] Yksinäisyys ja turvat-
tomuus on monen meikäläisen ongelma. 
Timppa oli yksi niitä lyhdynkantajia, jo-
ka omalla elämällään tuikki valopilkkuna 
tiellä. Taival katkesi odottamatta ollen sa-
malla kolmas suruviesti lyhyen ajan kulues-
sa Pulssin jäsenkunnasta. Pois nukkuneet 
ovat pääseet kotiin, minkä toivon lohdut-
tavan jäljelle jääneitä syvässä surussa”. 

Mitä Oulun Pulssin jälkeen?
1970-luvun Ysikutosista piirtyy hämmen-
tävän tutunoloinen kuva Oulusta. Kan-
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Pulssin edellisen numeron Raita ruotii 
palstalla kysyttiin, pitääkö himokkai
ta lesboja etsiä jostain muualta kuin ho
mobaarista. Kyllä pitää. Nimittäin Piki
saaresta.

Vuonna 1993 QueerBizlehdessä (ny
kyisen NHL:n tyylinen, lyhytikäiseksi jää
nyt ilmaisjakelulehti) ilmestyi sivun jut
tu otsikolla ”Vamp – seksiklubi lesbo ja 
binaisille”. Kirjoittaja Liisa Winter ker
too saaneensa Italian matkallaan idean 
perustaa tyttöjen välisiä seksikontakte
ja välittävän kerhon. Privaattikerho Vam
piin kuului jutun mukaan viitisenkymmen
tä naista ympäri Suomen. Jäsenyys oli 
ilmainen, ja etuja olivat paitsi mahdolli
suus välittää kontaktiilmoituksia, myös 
VAMP magazine, joka sisälsi jäsenten 
piirroksia, valokuvia, novelleja, videoar
vosteluja ja kirjeitä. Vampkerho järjesti 
yksityisiä saunailtoja ja tapaamisia. Lii
sa Winterin lisäksi toimintaa pyöritti kol

Hekumallinen Pikisaari

sa on edelleen hyvin hurskasta, ja ahdistu-
neet nuoret etsiytyvät Etelän suurempiin 
kaupunkeihin. Silti jossain ruohonjuuri-
tasolla kihisee, baareissa ja puistoissa tava-
taan, yhdistyksen veteraanit ja nuori polvi 
väittelevät, pariskunnat vetäytyvät kotei-
hinsa hissuttelemaan. Ja ne norjalaiset-
kin saapuvat joka vuosi Nallikariin kuin 
muuttolinnut.

Koska Oulun Pulssista tuli Oulun Seta, 
sitä eivät Ysikutoset kerro, joskin tieto löy-
tynee Oulun Setan arkistosta. 1980-luvul-
la Psyken toiminta hiipui ja lopulta loppui 
kokonaan, ja sen paikallisjärjestöt siirtyi-

me vapaaehtoista avustajaa.
Hieman varoittelevaan sävyyn Winter 

kuitenkin huomauttaa: ”Hmm… jotakin 
jäsenistämme vielä: ehkä n. 50% jäsenis
tämme on biseksuaaleja ja toinen puoli 
lesbonaisia. […] Jäsentemme ikäjakauma 
on sellainen, että suurin osa tytöistä on 
iältään 18–35 v. mutta kaiken ikäisiä nai
sia on mukana.”

Kerhon esittely päättyy lupaavasti: 
”Jos sinua kiinnostaa tulla mukaan uudek
si Vampiksi niin kirjoita kirje jossa kerrot 
itsestäsi ja siitä mistä olet kiinnostunut. 
Lähetämme infoa kaikille kiinnostuneil
le. Kirjoita osoitteella: VAMP, Pikisaari, 
90100 Oulu.” 

Jutun innoittamana vaelsin Pikisaa
ren ainutta katua edestakaisin ja etsin 
merkkejä lesbisestä toiminnasta. Oville 
en sentään tohtinut kolkuttaa. VAMPty
töt, missä te olette?! Vieläkö otatte kirjei
tä vastaan?

vät Setan paikallisjärjestöiksi – Oulun Se-
tan lisäksi esimerkiksi Tampereen Seta on 
alkujaan ollut Psyke ry:n alajaosto nimellä 
Vagabondi. Oulun Setan historiaa koske-
vaa muistitietoa olisikin hyvä kerätä, sillä 
arkistot eivät kerro kaikkea. 

Tiedätkö jotain Oulun Setan, aiemmin 
Oulun Pulssin historiasta? Keitä olivat vt. 
postipoika Marko, Sakke, ilmeisesti sala-
nimellä toiminut Hans-Pjotr ja Timppa? 
Oletko itse joku heistä? Ota yhteyttä jutun 
kirjoittajaan: jenny.kangasvuo  oulu.fi

Tarkat lähdeviitteet viitattuihin lehtiar-
tikkeleihin saatavissa tekijältä. •



Kirja
ViljaTuulia Huotarinen: Valoa, valoa, valoa
K a r isto 2 011

Viime vuoden Finlandia Junior -palkin-
non saanut Valoa, valoa, valoa kertoo kah-
den 14-vuotiaan tytön kesäisestä rak-
kaudesta. Vuosi on 1986, ja Tshernobylin 
ydinonnettomuutta käytetään metafora-
na niin tunteita, kasvukipuja kuin vaikei-
ta perhesuhteitakin kuvattaessa. Teoksen 
kertoja on Mariia, joka puhuttelee lukijoi-
ta suoraan: Hyvät lukijat! Dramaattinen-
kin päiväkirjatyyli toimi joissain paikoissa 
hyvin, mutta välillä tuntui häiritsevältä. Se 
tekee Mariian kuitenkin tarinan itsetietoi-
seksi subjektiksi sen sijaan, että hän kulkisi 
tarinassa tahdottomana kohtalon uhrina. 

Mariian ja koviksen maineessa olevan 
Mimin välille syntyy mutkattomasti nuo-
ri lempi. Tytöt eivät vatuloi voivatko kaksi 
tyttöä seurustella, se vain tapahtuu. Marii-
an vanhemmilta asia pidetään kuitenkin 
salassa – perheessä kun on totuttu hautaa-
maan kaikki tärkeät asiat puhumattomuu-
den alle. Mimin perhetilanne on näky-
vämmin rikkinäinen: itsemurhan tehnyt 

äiti on iäkkäiden sukulaisten luona asuvan 
nuoren luona näkyvämmin kuin poissa-
oleva isä. Tytöt elävät yhdessä pitkää kesä-
lomaa, mutta kuolema ei suostu jäämään 
leikkeihin ja näyttelemiseen, vaan tulee 
todeksi.

Valoa, valoa, valoa on voimakas teos. 
Ihan pienimmille junioreille se ei var-
maankaan ole tarkoitettu, mutta yläkou-
luikäiset pystyvät jo eläytymään kirjan 
nuorten maailmaan, joka tuntuu realisti-
selta yksityiskohdissaan ja murrosikäisen 
kiihkeydessään. Vanhemmallekin lukijalle 
kirja oli voimakas lukuelämys, ja saa toi-
vomaan että itse olisi murrosikäisenä ollut 
yhtä rohkea ja suora kuin Mimi ja Mariia. 
Nostalgialisää tulee siitä, jos itse sattuu 
muistamaan Tshernobyl-kesän, oli silloin 
sitten ensisuudelma- tai kuurupiiloiässä. 
Terhi

Levy
Pariisin Kevät: Kaikki on satua
Son y BMG 2 012

Arto Tuunelan yhden yön ajanviettees-
tä hipstereiden palvomaksi festari-ilmiöksi 
paisunut Pariisin Kevät astuu kolmannella 
studioalbumillaan askeleen kauemmas tu-
tuksi tulleesta PK-kaavasta. Yhtyeen sanoi-
tusten ja melodioiden karnevaalimainen 
kepeys on vaihtunut suoraviivaisiin kieli-
kuviin, kitarain vyörynään ja maailman-
menon vakavamielisempään pohdiskeluun.

Kaikki on satua -levyn kappaleet ottavat 
vaikutteita viime vuosikymmenen indie-
epookeista ja jopa vanhemmasta progesta: 
mahtipontisesti paisutteleva aloituskappale 
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Olen kuullut merestä esimerkiksi tulee ole-
maan takuuvarma menestys tanskalaisen 
Mew’n fanien keskuudessa. Sateenkaarivä-
keä taas voi sanoitusten puolesta lämmit-
tää Lopeta!-kappaleen säe, jossa kehotetaan 
” lopettamaan homottelu”.

Samaan aikaan yhtyeelle epätavanomai-
nen kantaaottavuus vaikuttaa kuitenkin 
päälleliimatun tarkoitushakuiselta. Sink-
kubiisi Saari taas on vielä melko tyypillis-
tä Pariisin Kevättä huolimatta kömpelöis-
tä kielikuvistaan, mutta ei tunnu sopivan 
unenomaiseen kokonaisuuteen.

Uuden levyn tyylikokeilut lupaile-
vat monipuolisempaa keikkakokemusta 
yhtyeen faneille, mutta jollain tapaa kä-
denojennukset jäävät epävarmasti puoli-
tiehen, ja kumarrukset vanhoja mestarei-
ta kohti uhkaavat muuttua pyllistyksiksi. 
Joitakin kappaleita on melodiansa puolesta 
liki mahdoton laulaa mukana, mutta aina-
kin yleisvaikutelma on kohtuullisen yhte-
näinen kaikessa horkkaisuudessaan.

Kaikki on satua ei suinkaan ole levynä 
huono, mutta saa kaipaamaan yksinker-
taisempia aikoja. Pariisin Kevät menettää 
uuden albumin myötä palan sitä viatto-
muutta, johon fanit alunperin rakastuivat. 
NikoPetteri

Elokuva
L’éclipse du soleil en pleine lune
(The Eclipse: Courtship of the Sun and Moon)
”L’éclipse du soleil en pleine lune” on 
Georges Méliès’n vuonna 1907 ohjaama 
ranskalainen mykkäelokuva. Se on kes-
toltaan vain hieman yli yhdeksänminuut-
tinen, mutta sen tapa käsitellä aikaansa 
suhteutetusti varsin avoimesti seksuaalis-
ta symboliikkaa on tehnyt siitä merkkite-
oksen. Yleisesti ottaen ”Auringonpimen-
nystä ja täysikuuta” (oma suomennokseni 
ranskasta, toki englannista suomennetta-
essa jokin ”Pimennys: Auringon ja Kuun 
kosiskelu” saattaisi olla kuvaavampi) voi-
daan pitää ensimmäisenä ns. homoelo-
kuvana. Siinä Auringon ja Kuun – mitä 
ilmeisimmin miehiä kumpainenkin – 
kohtaaminen on esitetty eroottisena, jopa 
itse aktin symbolisesti esittäen. Christi-
ne Cornea, erityisesti sci-fiin keskittynyt 
elokuvahistorioitsija, pitää sitä koko elo-
kuvan tärkeimpänä teemana nähden sen 
keskittyvän symbolisella tasolla tieteel-
lisen logiikan yhteentörmäykseen seksu-
aalisen intohimon kanssa, joka oli näky-
nyt heteroseksuaalisessa kontekstissa myös 
Méliès’n aiemmissa elokuvissa, ja josta tuli 
merkittävä teema myös monissa myöhem-
missä sci-fi-filmeissä.

Elokuvan alussa tähtitieteen professo-
ri (Georges Méliès itse) luennoi tulevasta 
auringonpimennyksestä hieman kurit-
tomalle opiskelijakunnalleen. Pimeyden 
laskeu tuessa hän ryntää luokasta observa-
torioon todistamaan tapahtumaa, joka on 
suoraan sanoen antropomorfisoiva näke-
mys Auringon ja Kuun kohtaamisesta. Sii-
nä ”naismainen” Kuu ja ”paholaismaisen 
maskuliininen” Aurinko lipovat huuliaan 
jo ennen pimennyksen varsinaista alkua, 
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joka kulminoituu kahden taivaankappa-
leen homoseksuaaliseen kohtaamiseen. Eri 
taivaankappaleita, mukaan lukien planeet-
toja ja kuita, oleskelee yötaivaalla todista-
massa tapahtumaa, ja mm. meteoriryöppy 
kuvataan aavemaisina tyttöinä. Aurin-
gon ja Kuun ilmeisen julkisen yhdynnän 
jälkeen osa taivaankappaleista kokoon-
tuu ihmetellen ja paheksuen juoruilemaan 
keskenään tapahtuneesta, ja meteoriitit 
puolestaan iloitsevat synnyttäen näyttävän 
tähtisateen yötaivaalle, mikä puolestaan 
on nähtävä ohjaajan kuvitelmana nuorem-
man sukupolven – erityisesti naisten – su-
vaitsevaisuudesta (esim. Cornea yhdistää 
meteo rien nuorten yksinäisten iloitsevien 
naisten hahmot bi- ja lesbonaisiin, mutta 
myöntää itsekin tämän olevan vain sub-
jektiivista tulkintaa). Kaikesta näkemäs-
tään järkyttyneenä professori tipahtaa 
observatoriosta alas suoraan pää edellä 
puiseen tynnyriin, menettäen samalla se-
kä järkensä että viimeiset arvokkuutensa 
rippeetkin.

Vaikka ”Auringonpimennys ja täysikuu” 
voikin 2000-luvun elokuviin tottuneesta 
tuntua kömpelöltä, tahattoman koomisel-
ta ja äärimmäisen kesyltä, ei kukaan en-
nen sitä eikä edes yli viiteentoista vuoteen 
sen jälkeen viitannut elokuvassa millään 
lailla edes mahdollisuuteen seksuaali- tai 

sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta. 
Lisäksi ilmestyessään tämä filmi sai jok-
seenkin tyrmistyneen ja ennen kaikkea 
torjuvan vastaanoton, ja useat eri kristilli-
set – ja muutkin – tahot vaativat sitä esit-
täneiden elokuvateattereiden vähintäänkin 
polttamista maan tasalle. New Yorkissa 
Mélièstä pidettiin vaarallisena irstauden 
ylistäjänä, joka pilkkasi Jumalaa ja halusi 
luoda uuden Sodoman – ensin Pariisiin ja 
sitten New Yorkiin. Ihme kyllä, yksikään 
kanne ei edennyt syytteeksi asti. Yhtä 
kaikki, ”L’éclipse du soleil en pleine lune” 
on nähtävä tärkeänä portinavaajana: 105 
vuotta sitten samaa sukupuolta olevien ih-
misten väliset seksuaaliset suhteet tuotiin 
edes symbolisella tasolla ensi kertaa valko-
kankaalle. Lisäksi omassa historiallisessa 
kontekstissaan ymmärrettynä ja ihan ob-
jektiivisesti 1900-luvun ensimmäisen vuo-
sikymmenen elokuvia ajatellen tälle leffalle 
on pakko antaa vähintään neljä tähteä vii-
destä! Pekka

Meno
Kevätkokoukset
Kun lumet sulavat ja linnut palailevat 
muuttomatkoiltaan, tulee yhdistyksillä 
ajankohtaiseksi summata mitä edellisenä 
vuonna tulikaan tehtyä. Tähän toiminta-
kertomusten ja tilinpäätösten kahinaan on 
tervetullut joka ikinen yhdistyksen jäsen.

Rovaniemen SETA ry:n kevätkokous 
pidetään yhdistyksen toimistolla 12.4.2012 
kello 17 alkaen.

Oulun SETA ry kokoustaa pe 30.3.2012 
kello 18.00 yhdistyksen toimistolla.

Merkkaa päivämäärä kalenteriisi ja tu-
le määräaikaan paikalle maistelemaan 
kokous kahvin kuivakkaa aromia! 
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Raita on sateenkaaren harmain ja suorin raita, joka uhraa pie-
nen osan vapaa-ajastaan toisten ongelmien ratkomiseen. Voit 
kysyä Raidalta mitä tahansa mieltäsi askarruttavaa asiaa lä-
hettämällä kysymyksesi osoitteeseen raitaruotii gmail.com.

Raita ruotii

Hei Raita
Olipa tylsämielistä, että pitkästä aikaa ilmes
tyvän jäsenlehden teemana olivat lesbot. Ei
kö lesboille ole jo annettu tarpeeksi kaik
kea, niinkun vaikka Jenni Vartiainen, Lkoodi, 
Mummolaakso ja jopa oma saari Kreikassa? 
Lesbopornoa on paljon enemmän kuin homo
pornoa, ja sateenkaariperheen vanhemmiksi
kin pääsevät yleensä naisparit!

Hyvä kysyjä, 
oma panokseni on ainoastaan kysymyk-
siin vastaaminen, mutta Pulssin tekijätii-
mi on varmaankin viimeistään nyt luke-
nut terveisesi. Vapaaehtoistyötä tekevissä 
aktiiveissa on tavallisesti enemmän naisia 
kuin miehiä, joten todennäköisyys sille, et-
tä Pulssin tekijöissä on enemmän lesbo-
ja kuin homoja, on melko suuri (en tieten-
kään tiedä, ovatko he lesboja, homoja vai 
jopa heteroita). Voisi ajatella, että joskus 
ilmestyy Pulssi homo-teemallakin, koeta 
siis kestää ja tutustu odotellessasi vaikkapa 
apilaperhe-käsitteeseen.

Olen nuori nainen ja juuri aloittanut yliopis
toopinnot. Nyt haluaisin akateemisen tyt
töystävän. Siispä, mistä tiedekunnasta suosit
telet minun alkavan etsimään?
luce

Parahin Luce,
nimimerkistäsi päättelen, ettei sinua hait-
taa lainkaan, jos tuleva tyttöystäväsi on fe-
ministi, vaikka feministit saattavatkin olla 
varsin haastellisia seurustelukumppanei-
ta. Suuntaa siis alkajaisiksi vaikkapa suku-
puolentutkimuksen perusopintojen pariin. 
Opettele ennakkoon ulkoa seuraavat kä-
sitteet niin hyvin, että osaat käyttää niitä 
luonnollisesti lauseiden keskellä: patriar-
kaatti, sex ja gender, emansipaatio, konst-
ruktio, heteronormatiivisuus, representaatio, 
katse eli gaze, sekä tietenkin se rakas lapsi 
feminismi.

Terve! Voiko homoseksuaalisuudesta 
parantua?

Mielenkiintoinen kysymys. Homoseksuaa-
lisuus ei ole sairaus, siitä ei siis voi paran-
tua. Homoseksuaalisuus on yksi seksu-
aalisen suuntautumisen muoto. Muita 
muotoja on muun muassa heteroseksuaa-
lisuus. Harvoin kuulee kysyttävän, voiko 
heteroseksuaalisuudesta parantua. Vastaus 
tietenkin on sama kuin homoseksuaalisuu-
denkin kohdalla.
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oulun SeTa ry:n toiminta
Biryhmä
Oulun Setan bi-ryhmä on tarkoitettu kai-
kille 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. Bi-ryhmä kokoontuu 
loppukeväällä 14.4. ja 12.5. kello 16–18.

Lisätietoja: terhi.repo  oulunseta.fi.

Transläheisten ryhmä
Transläheisten ryhmään ovat tervetulleita 
kaikki transsukupuolisten tai sukupuoli- 
identiteettiään miettivien läheiset, jotka 
kokevat tarvitsevansa tukea, haluavat kes-
kustella kokemuksistaan ja ajatuksistaan 
tai kuulla muiden kokemuksia. Ryhmä ko-
koontuu keväällä vielä 21.4. ja 19.5. klo 17–
19. Lisätietoja: info  oulunseta.fi sekä nu-
merosta 045 1166 481.

Naistenryhmä
Oulun Setan naistenryhmä on vertaisryh-
mä kaksikymmentä vuotta täyttäneille 
kaikenlaisille naisille. Ryhmässä keskuste-
lun lisäksi kuunnellaan, askarrellaan, muo-
vaillaan ja kirjoitetaan milloin minkäkin 
aiheen pohjalta. Viimeiset kevätkauden ta-
paamiset ovat 17.4. ja 15.5. klo 18–20.

Nuortenryhmä
Ryhmä on tarkoitettu alle 29-vuotiaille, 
sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautu-
miseen katsomatta. Paikalle ovat siis ter-
vetulleita niin homot kuin heterotkin sekä 
kaikki siltä väliltä.

Nuorten ryhmästä lisätietoja ryhmänve-
täjiltä tai osoitteesta info  oulunseta.fi.

Hengellinen ryhmä
Hengellinen ryhmä ei ole raamattupiiri 
tai jollekin tietylle yksittäiselle uskonnol-
le omistautunut keskusteluryhmä. Kuulu-
minen kirkkoon, kristillisen vakaumuk-
sen omaaminen tms. seikat eivät siis ole 
vaatimuksia, jotta ryhmään voi osallistua. 
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jot-
ka halua vat keskustella hengellisistä ja jos-
kus myös vähemmän hengellisistä asioista. 
Ryhmässä saat olla oma itsesi.

Kevään viimeiset tapaamiskerrat ovat 
10.4. ja 8.5. Jos olet kiinnostunut ryhmän ke-
hittämisestä, osallistumisesta tai vetämisestä, 
ota yhteyttä: liisa.alanampa  oulunseta.fi.

Trans ja genderryhmä
Ryhmä on tarkoitettu henkilöille, jotka 
pohtivat omaa sukupuoltaan tai siihen liit-
tyviä kysymyksiä. Tuntuuko sinusta, että 
oman kehosi ja mielesi välillä on ristiriita, 
joka mietityttää sinua? Oletko usein tunte-
nut itsesi ulkopuoliseksi muiden saman fyy-
sisen sukupuolen omaavien kanssa? Haluat-
ko saada selvyyttä/neuvoja tilanteeseesi?

Jos tunnistit itsesi ylläolevista seikois-
ta, tule ihmeessä ryhmäämme juttelemaan 
sekä saamaan neuvoja, turvallisessa ja ren-
nossa ilmapiirissä samanhenkisten kanssa. 
Rohkeasti mukaan vaan!

Kulttuuriryhmä
Kulttuuriryhmän mukana pääset tutustu-
maan kivassa seurassa Oulun alueella ole-
viin taide- ja kulttuuriesityksiin. Pyrimme 
järjestämään keskimäärin kerran kuukau-
dessa tapaamisen, jonka yhteydessä tutus-
tumme esim. taidenäyttelyihin, käymme 
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teatterissa, osallistumme johonkin tapah-
tumaan tai muuten vain keskustelemme 
kulttuurista. Jos tapahtumaan on pääsy-
maksu, Oulun Seta kaivaa jonkin verran 
kuvetta ja tukee osallistumista. 

Lautapeliryhmä
Pelaamme tunnnettuja ja tuntemattomia 
lautapelejä Oulun Setan toimistolla. Meil-
lä on pieni mutta aktiivinen joukko, ja sii-
hen pääsee hyvin mukaan. Voit ottaa myös 
omia pelejä mukaan! Toimisto tar joaa pe-
li-illan virkistykseksi kahvia, teetä ja jotain 
pientä syömistä.

Bileet
Bilepaikkana toimii yleensä Bar Beck-
su, joka löytyy osoitteesta Asemakatu 20. 
Bileet alkavat klo 22.00 ja päättyvät klo 
04.00. Liput 4 € jäsenille ja 7 € muille. 
Hinnat sisältävät eteispalvelumaksun.

Keväällä ja kesällä 2012 bileitä pidetään 
7.4., 21.4., 30.4. sekä touko- ja kesäkuun 
aikana. Mahdolliset teemat ja päivämäärä-
muutokset löydät yhdistyksen nettisivuilta 
Bileet-osiosta.

Lisäksi Oulussa toimivat urheiluryhmä, sateenkaariperheiden ryhmä sekä OuSM:n ryhmä 
S/M-asioista kiinnostuneille. Myös kuppiloita vallataan epäsäännöllisen säännöllisesti. Näi-
denkin ryhmien tapaamisajat löydät Oulun Setan nettisivuilta.

Ryhmät kokoontuvat Oulun Setan toimistolla, ellei toisin mainita. Ryhmien tarkem-
mat aikataulut mahdollisine muutoksineen löydät yhdistyksen nettisivuilta http://www.
oulunseta. fi/ryhmat.php.

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 (huhtikuun alusta lähtien tiistaisin) klo 
18–20. Puhelinpäivystys tarjoaa keskustelumahdollisuuden koulutetun päivystäjän kans-
sa. Kaikki puhelut ovat luottamuksellisia. Voit keskustella seksuaalisuuteen ja sukupuolisuu-
teen liittyvistä asioista, ja jakaa ilojasi tai murheitasi. Puhelinpäivystyksestä voit myös kysel-
lä 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 tu-
levista tapahtumistamme, kuten esim. ryhmäaikatauluista.
Puheenjohtaja: puheenjohtaja oulunseta.fi, puh. 045 1166 481 (puheluihin vastataan klo 
16:n jälkeen). Koulutusasiat: Vierailut kouluihin, asiantuntijoiden kouluttaminen sekä myös 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden vierailupyynnöt Oulun Setan toimistolle: koulutus 
 oulunseta.fi. Sateenkaariperheet: oulunsateenkaariperheet luukku.com

oulun Seta 
Facebookissa

http://www.oulunseta.fi/ryhmat.php
http://www.oulunseta.fi/ryhmat.php
http://www.oulunseta.fi
http://www.facebook.com/pages/Oulun-SETA-ry/335351139840344
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Rovaniemen SeTa ry:n toiminta

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 toimis-
tolle: pj  rovaniemenseta.fi. Sateenkaariperheet: hanna.peltsi  gmail.com

Avoimet ovet
Avoimet ovet on joka keskiviikko klo 18–
20 yhdistyksen toimistolla pidettävä kai-
kille avoin kahvi- ja tutustumisilta. Tarjol-
la on jutustelua, virvokkeita ynnä muuta 
kera mielenkiintoisten ihmisten.

Transryhmä
Transryhmä kokoontuu kevään 2012 ai-
kana vielä 2.4. ja 7.5. Ryhmässä käydään 
kahvin ja teen äärellä juttelua sukupuoli-
vähemmistöihin liittyvistä asioista ja kai-
kesta muustakin.

Tapaamiset ovat klo 18–20 Rovaniemen 
SETA n toimistolla. Tervetuloa!

Nuortenryhmä
Tervetuloa tapaamaan uusia naamoja, kes-
kustelemaan hyvässä seurassa esimerkik-
si sukupuolivähemmistöihiin liittyvistä ja 
muista asioista ja viettämään aikaa saman-
mielisten henkilöiden kanssa.

Tarjolla on teetä ja mahdollisesti kahvia 
sekä hyvällä tuurilla jonkinlaista makeaa.

Ryhmä on osoitettu alle 26-vuotiail-
le nuorille. Seuraavat kokoontumiset ovat 
yhdistyksen toimistolla 9.4., 23.4., 14.5. ja 
28.5. klo 18–20.

Miestenryhmä
Rovaniemen SETA n miestenryhmä aloit-
taa toimintansa huhtikuussa! Tapaamisajat 
ja -paikat ilmoitetaan myöhemmin yhdis-
tyksen nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä.

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-
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. Väi-
nämöisentie 62, torstaisin klo 19.30–21. 
Tervetuloa!

Roiseta 
Facebookissa

http://www.rovaniemenseta.fi
http://www.rovaniemenseta.fi
http://www.facebook.com/groups/10505085665/
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Suunnittele t-paita, joka henkii yhteishenkeä, 
sateenkaarevuutta, yhdenvertaisuutta ja kaik-
kia muita kauniita asioita, joita yhdistyksem-
me edustaa. Pohjana on perusmallin t-paita, 
johon voi sijoittaa kuvaa ja tekstiä haluamal-
laan tavalla.

Palkinnoksi parhaan paidan suunnitellut 
saa kaksi lippua heinäkuisen North Pride 2012 
-pääjuhlaan, jossa esiintyy Siiri Nordin. Lisäksi 
voittaja saa itselleen tietenkin yhden kappa-
leen suunnittelemiansa paitoja, jonka voi yly-
piästi pukia päälleen pridekulkueeseen.

Ehdotukset tulee lähettää 18.5.2012 men-
nessä sähköisesti osoitteeseen pulssitoimitus

 gmail.com tai postitse osoitteeseen Oulun 
 SETA ry / Pulssi, pl 177, 90101 Oulu. Pulssin toi-
mituksen ja Oulun Setan hallitusten jäsenten 
muodostama raati valitsee voittajan touko-
kuun loppuun mennessä. Voittaja ja parhaita 
ehdotuksia tullaan julkaisemaan Pulssin seu-
raavassa numerossa.

TE
E

onko sinulla ideaa ja silmää? oulun SeTa ry ju-
listaa alkaneeksi kaikille avoimen kilpailun, jossa 
haetaan tyyliä yhdistyksen omalle t-paidalle. 

PAITA!


