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Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan Queerkapina -liikettä. Queerkapina toteuttaa aktivismia, joka 
keskittyy ekologiseen kriisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt huomioivassa kontekstissa. 
Tutkielmassa nostetaan esille kokoonpanon vuonna 2020 Helsinki Pride-viikon pääpäivänä 
toteuttama mielenilmaus: Queerkapina: “Viherpesulle ja pinkkipesulle seis!”. Tutkielmassa 
tarkastellaan Queerkapinan aktivistien suoraa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta, 
asettuessaan kantaaottavasti Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevan H&M-myymälän 
näyteikkunoihin.  

Tutkielman tutkimusaineistoksi valikoitui Sateenkaarimedia Kehrääjässä julkaistu haastattelu. 
Haastattelussa käydään läpi toteutuneen mielenilmauksen tapahtumia ja kokoonpanon tavoitteita. 
Tutkielman visuaalinen materiaali koostuu mielenilmauksen aikana otetuista kuvista. Kuvat ovat 
julkaistu Elokapina -liikkeen kotisivuilla. Niissä nähdään kehollista vastarintaa toteuttaneita 
Queerkapinan aktivisteja, sekä virkavallan väliintulo. Tutkielman lähtökohtana on intersektionaalinen 
ja queer-teoreettinen näkökulma, jolloin huomio kohdistuu ekologisen kriisin myötä muodostuvien 
epätasa-arvoisuuksien kietoutuneisuuteen ja normatiivisuuksien haastamiseen.  

Mielenilmaisuksen aikana Queerkapina nosti esille ekologisen kriisin, pride -liikkeen kaupallistumisen 
ja kaupallisten järjestelmien ylläpitämiä ympäristöä kuormittavia, ihmisoikeuksia loukkaavia rakenteita. 
Tarkastelen, kuinka Queerkapina nosti esille kaupallisten yritysten taktiikkaa valjastaa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kaupallisiin tarkoituksiin, ehdyttämällä samanaikaisesti luonnon 
monimuotoisuutta. 

Tutkimukseni osoittaa, että Queerkapinan vastarinnan koreografia haastaa arjen rutinoitunutta 
ympäristöä ja muovaa tilallisuuksia, joissa on mahdollista tavoittaa olemassa olevien ja tulevien 
kriisien kietoutuneisuus. Osoitan, että ekokriisin torjumiseksi tarvitaan vaihtoehtoista ja 
muutoshakuista toimintaa, jossa vastuu jo aiheutuneesta tuhosta tunnustetaan, sitoutumalla 
tulevaisuuteen, joka sisältää kaiken elollisen ja ei-elollisen keskinäisen riippuvuuden. 
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1 JOHDANTO 

 
Tutkielman keskiössä on aktivismia ja kansalaistottelemattomuutta1 toimeenpaneva liike 

Queerkapina ja syyskuussa vuonna 2020 Helsingin Pride-viikolla toteutunut mielenilmaus 

Queerkapina: “Viherpesulle ja pinkkipesulle seis!”. Mielenilmauksessa korostettiin ilmasto- ja 

ympäristökriisiä sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia (Mediatyöryhmä 

Elokapina 2020a). Queerkapinan toiminnan alkutaival ajoittui tarkoituksenmukaisesti Helsinki 

Pride-viikolle 2020, sillä mielenilmauksen tarkoituksena oli nostaa esille pride-liikkeen 

vieraantumista sen alkuperäisistä juurista kaupallistumisen seurauksena. Queerkapinan 

tavoitteena oli elävöittää priden suuntaa näyttävää voimaa ihmisoikeusmielenilmauksena, jossa 

kapinahengen rönsyilevä ja radikaalimpi sävy saa toteutua irtautuneena priden 

kaupallisemmasta suunnasta (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020).  

 

Mielenilmauksen aikana kuusi aktivistia asettui Helsingin Aleksanterinkadulla sijaitsevan 

H&M-liikkeen näyteikkunoihin käsistään liimautuneena. Ikkunaan liimattuihin käsiin oli 

kirjoitettu “glued on” tai piirretty Extinction Rebellionin2 (Elokapina 2021a) tiimalasia ja E 

(=earth)3 kirjainta kuvaava logo. Joidenkin aktivistien käsivarsiin oli kirjoitettu sana “liimattu” 

ja kauloissa he kantoivat kylttejä, joihin oli kirjoitettu sloganeita kuten: “Climate Justice = 

Social Justice”, “No Pride on a dead planet”, “Queer liberation, not rainbow capitalism”. 

Näyteikkunoissa olleet aktivistit olivat asettuneet pareiksi ja pitivät toisiaan käsistä kiinni. 

Seisomalla keinotekoisten, vaaleansävyisten, solakkarakenteisten mallinukkejen välissä 

queerkapinallisten läsnäolo poikkesi myymälän perinteisestä business-as-usual kaavasta. 

Myynnissä olevia tuotteita roikkui kasapäin vaaterekeistä, jotkut jopa tulvivat niin, etteivät ne 

meinanneet pysyä ojossa. Aktivistit eivät olleet osuneet paikan päälle sattumalta, eivätkä 

selailemaan myymälästä löytyviä tuotteita ostomielessä. Näyteikkunoihin liimattujen käsien 

lisäksi liimaa oli levitetty käsiin, joista pidettiin vieressä olevaa aktivistia kädestä kiinni. 

Queerkapinalliset olivat pukeutuneet tummien sävyjen lisäksi kirkkaampiin väreihin, jotka 

korostuivat esimerkiksi synteettisissä peruukeissa, koruissa ja höyhenillä koristellussa 

laukussa. Värit muistuttivat perinteisen sateenkaarilipun kirjoa4. Osalla oli kasvoillaan mustia 

maskeja, joita koristi Extinction Rebellion-logo ja osan kasvot erottuivat kokonaan. Aktivistit 

                                                
1 Konttori, J. 2009, (haettu 1.4.2021) 
2 Elokapina on osa maailmanlaajuista liikettä, Extinction Rebellionia, ja liikkeen toiminta perustuu yhteisiin   
arvoihin ja periaatteisiin (Elokapina 2021a haettu 1.4.2021) 
3 Extinction Rebellion logo, 2011 
4 Ranneliike, sateenkarilippu, 2002  
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pysyivät ikkunoissa, kunnes poliisi saapui irrottamaan heidät. Yksitellen myymälän ikkunoista 

ja toisistaan irrotetut aktivistit saatettiin poliisien ajoneuvoihin ja lopulta heidät kuljetettiin pois 

paikan päältä.  

 

Kannanotolla Queerkapinan aktivistit nostivat esille kaupallisten yritysten toimintatapoja, 

jotka ylläpitävät taloudellista voiton tavoittelua ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien 

kustannuksella. Elokapinan sivustolla julkaistun tiedotteen mukaan tapahtumassa painotettiin 

kolmea tarkennettua kohtaa. Näissä korostui Queerkapinan vaatimus yrityksien ja maailman 

hallitusten otteeseen toteuttaa toimeliaammin ratkaisuja ekokriisin torjumiseksi. “1) toimia 

maapallon kantokyvyn rajoissa, tähtäimenä saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2025 ja estää 

luonnon monimuotoisuuden supistuminen, 2) edistää globaalilla tasolla sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen sekä muiden marginalisoitujen ihmisten yhdenvertaisuutta, sekä 

aktiivisesti kehittämällä toimintatapojaan, jotka takaavat työntekijöille turvalliset työolot ja 

riittävän palkan” (Mediatyöryhmä Elokapina, 2020a). 

 

Tässä tutkielmassa tutkin Queerkapinan mielenilmausta näkökulmasta, joka pureutuu 

eriarvoisuuksien ilmenemiseen vallitsevan ekokriisin globaalissa kontekstissa. Vaikka se 

koskettaa kaikkia ja kaikkea, sen vaikutukset eivät kohdistu tasaisesti. Ensisijaisesti 

haavoittuvaisemmissa asemissa olevat kohtaavat seuraamukset tuntuvimmin, vaikka tässä 

asemassa olevien osuus ekokriisin ongelmien aiheuttamiseen on huomattavasti pienempi 

(SYKEa, ilmasto-opas). Tutkielmassa keskityn käsittelemään Queerkapinan mielenilmauksen 

kautta esille nousevaa ympäristökysymysten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

oikeuksien yhteenkietoutumista. Samalla kun ekokriisin torjuntaan keskittyvä työ on jatkuvan 

kehityksen ja murrosten alla, sen ympärillä ilmenevät toimintatavat, jotka ylläpitävät ja 

vauhdittavat ekokriisin tahtia eivät ole pysähtyneet. Kaupallisuuteen tähtäävät yritykset 

panostavat kulutuksen kiihtyvyyteen, jolloin kulutustuotteita syntyy valtavia määriä. Kaikki 

eivät päädy kulutukseen ja suurimmasta osasta tulee ennemmin tai myöhemmin jätettä. Voiton 

tavoittelun merkeissä, yritysten toimintatavoissa toteutuu ympäristöä kuormittavia ja 

ihmisoikeuksia loukkaavia käytäntöjä. Toisaalla ne ilmenevät vaarallisten työolosuhteiden 

yhteydessä sekä työstä maksettavan palkan alhaisuudessa. Toisaalla ne ilmenevät yritysten 

pyrkimyksinä toteuttaa kuluttajavetoista markkinointia, jonka kautta yritys näyttäytyy kestävän 

kehityksen edistäjänä tai vastuullisuuteen paneutuvana tahona. Vaikka vastuullisuutta 

korostavan toiminnan motiivina on ensisijaisesti kaupallisen voiton tavoittelu. 
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Queerkapinallisten asettuminen Helsingin Aleksanterinkadun H&M-liikkeen näyteikkunoihin 

on osa liikkeen väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta, joka ilmeni vastarintana 

kulutukseen kytkeytyvän infrastruktuurin keskellä. Elokapina on kuvaillut toimintansa 

perustuvan kansalaistottelemattomuuteen ja suoraan väkivallattomaan toimintaan, tavoitteena 

edistää tarvittavaa työtä yhteiskunnallisesti järjestelmätasolla toteutuvan muutoksen eteen 

(Elokapina 2021a). Kehollisen vastarinnan kautta Queerkapinan aktivistien asettuminen 

näyteikkunoihin loi katkoksen Suomessakin totutun kulutusyhteiskunnan business-as-usual 

ympäristöön. H&M kaltaiset ylikansalliset yritykset osallistuvat ekokriisin vauhdittamiseen 

tuottamalla kaupallisen pikamuoti-ilmiön saattelemana kuormittavia ympäristöuhkia. 

Ekologisesta näkökulmasta tekstiiliteollisuutta pidetään yhtenä maailman saastuttavimmista 

teollisuudenaloista muun muassa haitallisten kemikaalien käytön, valtavan veden sekä 

energian kulutuksen ja jätteiden määrän vuoksi (Fontell & Heikkilä 2017, 7). Tulkitsen kuinka 

Queerkapinan mielenilmauksen aikana, aktivistien kehollisen läsnäolon myötä näyteikkunat 

muuntautuivat areenaksi, jossa haastettiin vallitsevan kulutuskulttuuriin kytkeytyneitä sortavia 

ja eriarvoistavia rakenteita. Tarkoituksena on nostaa esille, kuinka rakenteet vaikuttavat laajasti 

ekokriisin kiihtyvään tahtiin, sekä ihmisoikeuksia loukkaavien käytäntöjen ylläpitämiseen.  

 

Vaikka tutkielman keskiössä, on ekokriisin eriarvoisuuksien globaali konteksti, otan huomioon 

Queerkapinan aktivismin paikallisen ja paikkasidonnaisen tason. Queerkapinan toteuttama 

kansalaistottelemattomuus ulottui haastamaan paikkasidonnaisia tilaan kytkeytyviä 

reunaehtoja. Kaupunkiympäristöön sijoitetut kaupalliset tilat kuten Helsingin 

Aleksanterinkadulla sijaitseva H&M lukeutuu puolijulkiseksi tilaksi. Niiden käyttöä ja 

kokemuksia voidaan ohjailla ja määritellä rajoitusten myötä, jolloin liikkeestä poistaminen tai 

sisäänpääsy voidaan estää (Neuvonen 2017, 207). Tutkielmassani tuon esille, Queerkapinan 

mielenilmauksen vuorovaikutuksellisia tapahtumia virkavallan kanssa, kun he saapuvat 

katkaisemaan mielenilmauksen. Tämän tarkoituksena on lähteä tarkastelemaan Queerkapinan 

mielenilmauksen muutoshakuisen toiminnan mahdollisuuksia ottaa kantaa samanaikaisesti 

globaalisti ilmeneviin eriarvoisuuksiin sekä ravistaa paikallisella tasolla ilmenevien 

valtarakenteiden staattisuutta ja ennalta määriteltyjä reunaehtoja.  

 

Lopuksi nostan esille ekokriisin kontekstissa poikkeuksetta nousevan kysymyksen 

tulevaisuudesta ja toivosta. Queerkapina on kuvannut toimintaansa seuraavasti: “Meidän on 

rakennettava vahvaa paikallista keskinäisen avunannon queer-yhteisöä, jonka avulla voimme 

selviytyä tulevista mullistuksista yhdessä” (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). 
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Tulkitsen Queerkapinan kehollisen vastarinnan tavoitteita viestiä tulevaisuudesta, meneillään 

olevien kriittisten ja vakavien muutosten äärellä. Tuhoilta ei olla vältytty, eikä tulla välttymään, 

mutta onko Queerkapinalla silti mahdollisuuksia herättää toivoa tuhon puitteissa? 

 

Tutkimuskysymyksiä on kolme ja vastaan niihin erikseen omien analyysiosioiden yhteydessä. 

 

1. Millä tavoin Queerkapinan mielenilmauksen aikana toteutunut kehollinen vastarinta haastoi 

vallitsevaan kulutuskulttuuriin kytkeytyneitä sortavia ja eriarvoistavia rakenteita, jotka 

vaikuttavat laajasti ekokriisin kiihtyvään tahtiin, sekä ihmisoikeuksia loukkaavien käytäntöjen 

ylläpitämiseen?  

 

2. Millaisia vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia mielenilmausta tarkastellessa on mahdollista 

havaita? 

 

3. Millaiset mahdollisuudet Queerkapinan ilmasto- ja ympäristökriisiä sekä sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen oikeuksia korostavalla aktivismilla on herättää toivoa tuhon 

puitteissa? 

1.1 Tutkielman lähtökohtia 

 
Martti Rasa, Anssi Pirttijärvi, Lotta Haikkola ja Sami Myllyniemi (2020) toteavat vuoden 2019 

Nuorisobarometrin5 Hyvää Työtä! raportissa, kuinka ekokriisin tuhoisat muutokset ja 

vaikutukset nousivat konkreettisiksi huolenaiheiksi ja siihen liittyvä tietoisuus kasvoi 

entisestään; ei vain nuorten (Rasa et al. 2020, 5), mutta laajemmin myös ihmisten keskuudessa. 

Ekokriisin näkyvyys voimistui julkisissa keskusteluissa, mutta kasvavissa määrin myös 

poliittisten agendojen piirissä (Rasa et al. 2020, 5). Tämän perusteella, voin epäilemättä todeta, 

että Queerkapinalla oli omanlaisensa rooli edellä mainitun tietoisuuden edistämisessä. 

Mielenilmauksen aikana Queerkapina ei ainoastaan lisännyt tietoisuutta ekokriisistä; sen 

lisäksi tietoisuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien osalta korostui.  

 

Queerkapinan toiminta herätteli kohtaamaan vallitsevan meneillään olevan ekokriisiin 

laajamittaiset katastrofaaliset vaikutukset, jossa epävarmuudet ja uhkakuvat eivät ole vain 

                                                
5 “pääpaino on erityisesti nuorten omissa kokemuksissa ja näkemyksissä työelämästä ja sen tulevaisuudesta” 
(Tietoanuorista.fi, 2019) 
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tämän hetken huolenaiheita, vaan ovat olleet läsnä maapallolla jo pitkään. Tuhojen kiihtyvää 

tahtia ei ole syytä vähätellä, sillä ne ovat jo huomattavissa määrin tuntuvia ja konkreettisesti 

osa elämää. Tutkiessaan nuorten ilmastoaktivismia ja keskustelua tulevaisuudesta, Mikko 

Piispa, Anni Ojajärvi ja Tomi Kiilakoski (2020) nostavat esille, kuinka ekokriisin tahdin 

kiihtyessä, päällekkäisten ja sisäisten kriisien punoutuminen voimistuu (Piispa et al.  2020, 14). 

Sen vuoksi Piispa ja kollegat toteavat, että ilmastoaktivistien kantaaottavat tulkinnat ja toimet, 

voivat toimia eräänlaisena suunnannäyttäjänä siinä millä tavoin ekokriisiä ja siitä aiheutuvia 

huolenaiheita voidaan lähestyä ja lähteä purkamaan (emt. 2020, 14).  

 

Queerkapinan mielenilmauksessa ei ainoastaan todettu ongelmien vakavuutta, vaan sen lisäksi 

kokoonpano esitti nostamiinsa huolenaiheisiin konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja. Sen vuoksi 

mahdollisuudet toteuttaa ruohonjuuritasolla suoran toiminnan aktivismia, ovat 

yhteiskunnallisesti merkittäviä ja niitä on tärkeä lähteä tutkimaan. Väitän, että ne 

mahdollistavat ääniä ja näkökulmia, jotka eivät välttämättä muulloin pääse esille, hukkuessaan 

valtiovallan tai valtavirtaisemman poliittisen päätösten alle. Toisaalta on todettava, että 

aktivismi ei aina toteudu vaarattomien toimintatapojen kautta, jolloin se voi myös koitua 

uhaksi. Tästä esimerkkinä joidenkin ääriliikkeiden protestit tai toimet, jotka perustuvat 

pääasiallisesti väkivaltaiseen ekstremismiin 6.  

 

Vaikka Queerkapinan emoliike Elokapina mainittiin Suomen sisäministeriön vuoden 2020 

Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksessa7, en aseta tässä tutkielmassa Queerkapinaa 

kyseiseen väkivaltaiseen kontekstiin. Tarkastelun kohteena on pikemminkin liikkeen arvoista 

ja perusperiaatteista korostuva suoran väkivallattoman toiminnan tarkastelu ja sen 

mahdollisuudet avata tässä tutkielmassa laajempaa analyysiä kannanottojen takana piilevistä 

epäkohtien ja ongelmien kietoutuneisuudesta. Queerkapinan jämäkämpi ote toteutuu suoran 

väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden keinoin, tarkoituksena tuoda ympäristöliikkeitä 

ja seksuaali-ja sukupuolioikeuksiin paneutuvaa toimintaa lähemmäs toisiaan (Peltonen, 

Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). Kun puhutaan eri marginalisoitujen ryhmien erilaisista 

asemista, sekä laajemmin kaupallisuudessa ja kulutuskeskeisyydessä ilmenevistä 

                                                
6 Väkivaltainen ekstremismi viitaa toimintaan ja tekoihin, jotka katsotaan oikeutetuiksi perustuen tiettyyn 
aatemaailmaan, jossa väkivalta hyväksytään, “sillä uhataan, siihen yllytetään ja kannustetaan” (Väkivaltaisen 
ekstremismin tilannekatsaus, sisäministeriö 2020:8, 14). 
7 äärivasemmistoon liittyvän toiminnan ja rikollisuuden yhteydessä, 



   
 

 9 

ympäristöongelmista ja ihmisoikeusloukkauksista; totean, että intersektionaalinen tulokulma 

on olennainen.  

 

Artikkelissa Intersektionaalisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden 

haaste, Sanna Karkulehto, Tuija Saresma, Hannele Harjunen & Johanna Kantola (2012), 

tulkitsevat intersektionaalisuuden erilaisia ulottuvuuksia.  Alkuun on selvennettävä, millaiseen 

teoreettiseen viitekehykseen intersektionaalisuus asettuu tutkielmani osalta, jotta tulevat 

tulkinnat avautuvat. Karkulehto ja kumppanit toteavat, että intersektionaalisuus viittaa 

feministisen tutkimuksen piirissä kriittiseen tarkasteluun, jossa huomioidaan erilaisten 

risteävien erojen yhteen kietoutumista. He nostavat esille “sukupuolen, luokan, etnisyyden, 

seksuaalisuuden, rodun, iän ja terveyden” kaltaisia kategorioita, joiden kautta eroja ihmisten 

välillä tuotetaan ja ylläpidetään (Karkulehto et al. 16, 2012). Näiden ominaisuuksien kautta, 

toiset löytävät itsensä etuoikeutettujen joukosta, kun taas joidenkin kohdalla ne merkitsevät 

perusteita, joiden takia syrjitään tai kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Toisaalta tämä 

näkökulma ei vielä yllä kuvamaan kokonaisvaltaisesti intersektionaalista näkökulmaa. 

Karkulehto ja kumppanit puhuvat ‘rakenteellisesta intersektionaalisuudesta’, jonka 

tarkoituksena on ottaa huomioon laajemmin erojen päällekkäisyyksiä ja risteävyyksiä (emt. 

2012, 17). Esimerkiksi ekokriisin kontekstissa lähtökohtaisesti valtioiden poliittiset, 

taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet luokittelevat ihmisiä eri kategorioihin, jolloin ekokriisin 

torjumisessa tai kriisien ratkaisemisessa ei huomioida esimerkiksi tiettyjä etnisiä ryhmiä tai 

seksuaalisuuden omaavia. Tämä johtaa siihen, että jo lähtökohtaisesti tietyn tai tiettyjen 

ominaisuuksien perusteella ulkopuolelle asetetaan yksilöitä ja yhteisöjä. Näiden välille syntyy 

uusia valtasuhteita ja jännitteitä (Karkulehto et al. 2012, 17). Toistuvan luonteensa vuoksi, tätä 

voisi tulkita eräänlaisena eriarvoisuuksien kierteisenä prosessina. Toisin sanoen; kun jotkin 

ominaisuudet tulkitaan hyväksyttävämpänä, rajautuu taas toisenlaisia ominaisuuksien omaavia 

syrjään. Sama tilanne toistuu eri kontekstissa, mutta valta-asetelmat ja jännitteet voivat muuttua 

paikasta tai ajasta riippuen. Intersektionaalinen näkökulma kohdistaa huomion eri 

ominaisuuksien ja ominaisuuksien yhtäaikaisesti ilmenevien yhdistelmien kautta syntyviin 

erontekoihin ja niiden välissä muodostuviin leikkauspisteisiin (emt. 17).  

 

Oman tutkielmani kannalta tämän mainitsemani eriarvoisuuksien kierteisyyden yhdistän 

tarkastellessani millä tavoin ekokriisin vaikutukset kohdistuvat epätasaisesti. Lähtökohtaisesti 

ihmiset omaavat ominaisuuksia, jonka perusteella heitä syrjitään tai valjastetaan toimintaan, 

joka loukkaa samanaikaisesti ympäristöoikeuksia ja ihmisoikeuksia Toisaalla esimerkiksi 
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seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia valjastetaan markkinoinnin piiriin yritysten 

tavoitellessa voittoa.  Toisaalla ihmisoikeuksia ja ympäristöoikeuksia mitätöidään ja heitetään 

syrjään, sillä kaupallinen ympäristö koetaan merkittävämpänä, kuin ihmisten ja ympäristön 

hyvinvointi. Näiden prosessien muodostamissa eriarvoisissa asemissa on mahdollista 

tarkastella erontekojen leikkauspisteitä, jotka muuttavat muotoaan ajasta, paikasta ja 

kontekstista riippuen.  

 

Vaikka ympäristökysymyksiä, ilmastotekoja, kulutusvalintoja ja vähemmistöjen oikeuksia 

käsitellään ja toteutetaan yhä enemmän myös arjen piirissä, eivät niitä ylläpitävät 

vahingoittavat rakenteet ja toimintatavat ole kadonneet. Vaikka yrityksen vastuullisuutta 

voidaan markkinoida ulospäin tuottamalla vähemmistöjen oikeuksia tukevaa viestintää tai 

tuotteita, yritykset osallistuvat kultuskeskeisyyden pönkittämiseen ja niiden tuotantoketjussa 

toteutuu ihmis- sekä eläinoikeuksia loukkaavaa toimintaa; samalla kuormittaen ympäristön 

kestävyyttä. Tämä tutkielma ei paneudu syvemmin eläinoikeuksien ja kaupallisuuden 

yhteyksiin, vaikka tiedostan, että ympäristökysymysten äärellä kietoutuneisuudet eivät koske 

vain ihmismaailman ja ympäristön välisiä suhteita, vaan kaikkia elollisia ja ei-elollisia 

järjestelmiä. Usein kun ympäristötuhojen aktiivisena aiheuttajana sekä torjujana nähdään 

yltäkylläisyydessä kylpevä ihminen, jää huomiotta, että “ihmiset eivät ole ainoastaan 

riippuvaisia toisistaan vaan myös muista eläimistä ja koko maapallon elollisista prosesseista. 

Tämän vuoksi politiikan tai etiikan kohde ei voi olla vain ihmiselämän vaaliminen” (Butler 

2015: Karhu 2016, 74).  

 

Yllämainittujen valossa, väitän että tutkielmani on yhteiskunnallisesti merkittävä ja 

ajankohtainen. On tärkeä tulkita millä tavoin eri aktivismin puitteissa otetaan kantaa ekokriisin 

yltyvään tahtiin. Väitän, että yhdenlainen näkökulma ekokriisin torjumisessa, ei tule olemaan 

kovin kauaskantoinen, vaan näkökulmia on tuotava esille eri suunnista. Ruohonjuuritasolta 

kansalaisten keskuudesta, eri tieteenaloilta, ja erilaisten poliittisten sävyjen, sekä eri 

vähemmistöjen oikeuksia ajavien lähtökohtien kautta. Tämä mahdollistaa sen, että ekokriisin 

myötä muodostuneita ja jo olemassa olevia epätasa-arvoisuuksia voidaan paikantaa 

tehokkaammin. Queerkapinan ekokriisiä käsittelevä näkökulma nostaa esille seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, sekä kiinnittää laajemmin huomiota rakenteisiin, jotka 

ylläpitävät marginalisoitujen ryhmien haavoittuvaisempia asemia. Huomio kohdistetaan siten 

globaaliin sekä paikalliseen ilmapiiriin. Tämän tutkielman avulla havainnoin suuntia, joita 

Queerkapinan aktivismi herättää vallitsevan ekokriisin pyörteessä.  
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1.2 Ympäristöekologia ja queer-liikkeen suhteita 

 
Ympäristökysymyksiin paneutuvan aktivismin monimuotoisuus on kirjavaa ja aktivismin 

toteuttamisen tapoja on lukemattomia. Mutta millä tavalla ilmasto ja ympöristökysmyksiin 

paneutuneet liikkeet ja kokoonpanot ottavat huomioon erilaisten vähemmistöjen eriarvoisia 

asemia ja miten queer-näkökulmia on yhdistetty ekologian piiriin. Tämän kappaleen 

tarkoituksena on taustoittaa, minkälaisia näkökulmia ja tutkimusta aihepiiriin liittyen on jo 

olemassa.  

 

Ympäristöhumanistinen tutkija Catriona Sandilands on tulkinnut ekologian ja queerin 

yhteyksiä. Artikkelissa Lesbian Separatist Communities and the Experience of Nature: Toward 

a Queer Ecology Sandilands (2002) toteaa, että termillä queer-ekologia voidaan viitata 

analyysiin, jossa voidaan sosiaalisen järjestyksen näkökulmasta tarkastella ekologian ja 

seksuaalisuuden välistä suhdetta. Sandilandsin mukaan (2002) queer-ekologia, muistuttaa 

ympäristöoikeuksien kontekstissa käsiteltäviä tulkintoja ekofeminismistä ja rodullisuudesta. 

Toisaalta Sandilands huomauttaa, että ekologiaa ja queeria yhdistävien näkökulmien kautta 

voidaan, myös paneutua tutkimaan tiloja ja tilallisuuksia. Sandilands nostaa esille David Bellin 

& Gill Valentinen (1995) toteuttamaa tutkimusta queerin ja seksuaalisuuden maantieteellisestä 

ulottuvuudesta. Ulottuvuuksien soveltaminen mahdollistaa tulkintoja tiloista, jotka 

organisoituvat seksuaalisuuden mukaisesti. Esimerkiksi toisaalla tietynlaiseen 

seksuaalisuuteen identifioituvat henkilöt, voivat kokea tilojen olevan vapaammin käytettävissä, 

vaikka samanaikaisesti kyseiset tilat muodostavat syrjiviä reunaehtoja ja rajoituksia 

muunlaisen seksuaalisuuden omaaville (Sandilands 2002, 133-134).  

 

Artikkelissa Eco-queer movement(s): Challenging heteronormative space through 

(re)imagining nature and food, sosiologi Joshua Sbicca (2012) on tulkinnut eco-queer 

liikkeiden (eng. eco-queer movement) koostuvan toimijoista, jotka osoittavat tukensa 

LGBTQ8-yhteisöille, samalla kun tähtäimenä on ekologiaan ja seksuaalisuuteen kytkeytyvien 

binääristen kategorioiden haastaminen. Sbicca toteaa, että eko-queer liikkeiden myötä on 

mahdollista hahmotella ja muodostaa tiloja ja tilallisuuksia, joiden tarkoituksena on tukea 

oikeudenmukaisuutta, itsenäisempää otetta ja kestävämpiä ratkaisuja (Joshua Sbicca 2012, 33).  

                                                
8 Suomeksi Lhbtiq tai hlbtiq.  Kyseisellä yhdistelmällä viitataan seksuaali- että sukupuolivähemmistöihin. 
Kirjaimilla viitataan lesboihin, homoihin, bi-ihmisiin, transihmisiin, intersukupuolisiin ja queerehin (SETA, 
sateenkaarisanasto, 2021) 
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Teoksessa Climate Change Through an Intersectional Lens: Gendered Vulnerability and 

Resilience in Indigenous Communities in the United States ympäristökysymyksiin ja 

ihmisoikeuksiin paneutuneet tutkijat Kirsten Vinyeta; Kyle Powys ja Kathy Lynn (2015), 

lähestyvät ekokriisiä intersektionaalisesta näkökulmasta. He tulkitsevat, että 

ilmastonmuutokseen liittyvissä keskusteluissa ja toiminnassa ei olla tartuttu tarpeeksi 

jämäkästi erilaisten risteävien erojen kietoutuneisuuteen. Teos tunnustaa, että 

alkuperäiskansojen haavoittuvuuksia ja sopeutumista ilmastonmuutokseen on tutkittu, mutta 

sukupuolen liittäminen keskusteluihin vaatii vielä työstämistä. Haavoittuvuudet ja 

mahdollisuudet sopeutua ekokriisistä koituviin muutoksiin ovat erilaisia, kun kyseessä on eri 

alkuperäiskansojen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, eri etnisten ryhmien ja sukupuolen 

edustajia. Samanaikaisesti myös ryhmien ja vähemmistöjen sisällä olevien risteävien erojen 

päällekkäisyydet muodostavat eriarvoisia asemia ja ylläpitävät syrjinnän muotoja (Vinyeta et 

al. 2015, 1).  

 

Intersektionaaliset lähtökohdat ovat siis tarpeen, kun tutkitaan tai kohdataan ekokriisistä 

koituvia muutoksia. Vinyeta ja kumppanit, eivät ole kuitenkaan yksin näkökulmiensa kanssa. 

Esimerkiksi ympäristöoikeuksiin paneutunut ekofeministisiin näkökulmiin nojautuva tutkija 

Giovanna Di Chiro toteaa kirjoittamassaan kirjan kappaleessa Polluted Politics? Confronting 

Toxic Discourse, Sex Panic, and Eco-Normativity (2010), kuinka viime vuosien aikana 

ympäristöoikeuksiin paneutuneet liikkeet ovat tuoneet esille, miten vastuu modernin, 

teollisuusyhteiskunnan järjestelmien ja prosessien ylläpitämät haittojen seuraamukset ovat 

kasautuneet epätasa-arvoisesti vähemmistöihin kuuluvien harteille. Vähemmistöjen 

elinympäristöihin, koteihin, kehoihin ja yhteisöihin on kohdistunut esimerkiksi 

hyväksikäyttöä, saastuttamista ja vahingoittamista myrkyllisten päästöjen muodossa. Tämä on 

merkittävästi vaikuttanut ympäristötekijöistä aiheutuvien sairauksien kiihtyvään kasvuun, 

elinympäristöjen tuhoutumiseen sekä lisääntymisterveyden heikentymiseen (Di Chiro 2010, 

200). 

 

Suomessa, ympäristö- sekä sateenkaariliikkeiden yhdistelmät ovat vasta alkutaipaleessa ja 

näiden kehittämisessä Queerkapinan toiminta voi toimia eräänlaisena mallina. 

Intersektionaalisten tulokulmien vivahteita voi toteutua, kun erilaiset aktiiviset ryhmät toimivat 

yhdessä, vaikka osiltaan heidän painopisteet eroavat. Kesällä 2020 Queerkapina ei ollut ainoa 

queer-näkökulmiin nojautuva ryhmä, joka nosti esille priden kaupallistumisen ja sen nimessä 
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toteutuvan kapinahengen elävöittämisen. Queer-anarkistinen liike Pinkkimusta Helsinki, 

intersektionaalisuuteen pohjautuva organisaatio Feminist Culture House ja Islamia Queeristi-

hankkeen kollektiivi Wasla, järjestivät yhteisvoimin Helsingin Senaatintorilla kesäkuussa 2020 

mielenosoituksen; ”Pride Takeover: Bring Back The Brick”9.  

 

Voidaan siis todeta, että Suomessa on aktiivisia ryhmiä, joiden toimintaan on mahdollista 

syventyä ja lähteä tarkastelemaan miten jatkossa ne ottavat huomioon erilaisten kriisien 

päällekkäisyydet sekä intersektionaaliset tulokulmat. Päällimmäinen syy siihen, ettei 

Queerkapinan aktivismia olla tutkittu aiemmin tieteellisen tutkimuksen valossa, on 

yksinkertaisesti se, ettei kokoonpano ole kerennyt vielä toimia pitkään. Omakin tukimukseni 

sai lähtölaukauksen vasta viime vuoden 2020 pride-viikon aikana, kun Queerkapina aloitti 

aktiivisemman toimintansa tuoden näkyvästi esille oman aktivismin. Aiemmin tiedossani oli 

vain sen emoliike Elokapina, sillä Suomessa Elokapina on toteuttanut aktivismia vuodesta 

2018 (Elokapina 2021b). 

 

Työtä on siis vielä tehtävä, jotta ekokriisistä keskusteltaessa keskitytään erilaisten tulokulmien 

ja tieteenalojen leikkauspisteisiin. Ekokriisin seuraamuksia ja vallitseviin muutostiloihin 

sopeutumista tarkasteltaessa onkin tunnistettava ja huomioitava epätasa-arvoon ja syrjintään 

vaikuttavat tekijät. Yhteiskunnallisen muutoksen toteuttamiseksi tieto ja toiminta, jotka 

huomioivat nämä erilaiset asetelmat ja epätasa-arvoisuudet kriisiä kohdatessa, ovat 

ensiarvoisen tärkeitä. Queerkapinallisten toiminta on yksi keskeinen tapa luoda aktiivisuutta 

ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja nostaa esille vähemmistöjen oikeuksia ekokriisin 

kontekstissa, sekä herättelemään kysymyksiä tulevaisuudesta sekä mahdollisista tarvittavista 

muutoksista.  

1.3 Elokapina  

 
Elokapina on osa maailmanlaajuista Extinction Rebellion liikettä, jonka toiminta perustuu 

kansainvälisen liikkeen yhteisiin arvoihin; toimintaa ei rajata, mutta yhteisenä periaatteena on 

toimia suoran väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden keinoin. Extinction Rebellion 

toimii kansainvälisesti yli 70 maassa, useissa sadoissa paikallisryhmissä (Elokapina 2021b). 

Elokapinan toiminta haastaa arjen tavanomaisuutta ja rutinoitunutta ympäristöä. Kokoonpano 

                                                
9 Pride Takeover: Bring Back The Brick- facebook tapahtuma 
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kokee suoran väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden tehokkaana keinona vaikuttaa, 

jotta “ilmasto- ja ympäristökriisi ei jää huomaamatta”. Elokapina on ilmaissut, että tarvittaessa 

kokoonpanon toiminta rikkoo lakeja. Suoran kansalaistottelemattomuuden tarkoituksena ei ole 

vaikeuttaa mielenilmauksen kanssa kasvotusten joutuvien henkilöiden elämää; sen sijaan 

liikkeen pyrkimyksenä on kiinnittää todistajien huomio ilmasto- ja ympäristökriisiin 

intensiteetillä, joka mobilisoi kohti ekokriisin hillitsemistä (Elokapina 2021b).  

 

Elokapinan toiminnan tavoite on esittää vaatimuksia yhteiskunnan rakenteiden, 

toimintatapojen ja käytäntöjen merkittäviin muutoksiin, jotta ekologista kriisiä voidaan 

aktiivisesti hillitä. Elokapina haluaa päivittää sekä ruohonjuuritasolla, että hallintojärjestelmien 

tasolla, mahdollisuuksia vaikuttaa ilmasto- ja ympäristökriisin etenemisen ehkäisyä koskeviin 

työkaluihin (Elokapina 2021b). Elokapina on ilmaissut haluavansa toteuttaa työn edistämistä, 

joka pyrkii tietoisesti rakentamaan “turvallisempia tiloja rodullistetuille, seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluville, vammaisille, maahanmuuttajille ja muille 

marginalisoiduille ihmisille” (Elokapina 2021c). Liike on sitoutunut oppimaan ja kehittymään 

kokoonpanona, sekä pysymään avoimena kaikille, jotka kokevat toiminnan olevan 

merkityksellistä. Yhteisöllisyys ja uusiutuva kulttuuri ovat tiivis osa kokoonpanon toimintaa 

“jotta ihmisten, eläinten kuin koko ekosysteemin hyvinvoinnin huomioon ottavaa tilaa voidaan 

rakentaa” (Elokapina 2021b).  

 

Elokapinan toimintakonsensuksesta käy ilmi, että kokoonpano on tietoinen siitä, että 

“väkivallattomuuden käyttö on etuoikeus, joka ei ole kaikkien saatavilla” ja tavoitteena on 

kohdella kaikkia ihmisarvoisesti ja kunnioittamalla. He lisäävät, että toiminta voi mahdollisesti 

aiheuttaa mielenilmaisun yhteydessä työntekijöille häiriötä; siitäkin huolimatta, että kyseiset 

työntekijät työskentelevät toimeentulonsa puolesta (Elokapina 2021d). Halukkaille elokapina 

on järjestänyt koulutuksia, joissa opetetaan väkivallattoman suoran toiminnan taitoja ja teoriaa 

(Elokapina 2021e). Kokoonpanon oman toiminnan tietoisesti toteutetut käytännöt ja 

toimintatavat, näyttäytyvät vastuunkantamisen merkkeinä. Halu oppia, kehittyä ja avata 

ulkopuolisille kokoonpanon toiminnan tavoitteita on viesti siitä, että Elokapinalla on selkeitä 

päämääriä, kun he ottavat kantaa havaitsemiinsa epäkohtiin.  
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Globaalisti Extinction Rebellion liikkeeseen on kohdistettu kritiikkiä. Esimerkiksi 

ruohonjuuritason kollektiivi Wretched of the Earth kirjoitti avoimen kirjeen10 Extinction 

Rebellionia (XR) varten, koskien liikkeen valkoisuutta korostavia etuoikeuksia, jotka 

ilmenevät esimerkiksi joukkopidätysten yhteydessä. Wretched of the Earth-kollektiivi kehotti 

Extinction Rebelliona harkitsemaan uudelleen taktiikoitaan pidätysten yhteydessä. He 

painottivat, että vähemmistöjä edustavien etnisten ryhmien jäseniin kohdistuu enemmän ja 

voimakkaampia poliisitoimia kuin muihin väestöryhmiin esimerkiksi valkoihoisiin. Sen vuoksi 

on otettava huomioon, että kaikilla ei ole mahdollisuuksia asettaa vapauttaan alttiiksi 

tasavertaisesti tai turvallisesti; monet ihmiset elävät jatkuvasti etnisen profiloinnin, pidätyksen 

ja kriminalisoinnin uhan alla. Suomen kontekstissa, etnistä profilointia on tutkittu esimerkiksi 

Keskisen ja kollegoiden (2018) tuottaman tutkimuksen parissa (Keskinen et al.  2018).  

 

Elokapinan toiminta on ollut aktiivista. Elokapina on järjestänyt ja toteuttanut kapinaviikkoja 

ja paikallisia aktioita globaalin ilmasto- ja ekologisen kriisin pysäyttämiseksi. Esimerkiksi 

1.10.-7.10.2020 Elokapina järjesti syyskapinaviikon, jonka aikana toteutettiin Hätäjarrutus-

mielenosoitus. Sen yhteydessä vaadittiin ilmastohätätilan julistamista Suomeen. 

Mielenilmaisussa korostui kannanotto, joka kohdistui Suomen hallituksen riittämättömiin 

ilmastotoimiin (Mediatyöryhmä Elokapina 2020b).  

 

Elokapinan arvoista ja tavoitteista nousee esille intersektionaalisia tulokulmia. Ekokriisiä 

käsitellessään Elokapina, pyrkii nostamaan esille eriarvoisia asemia, joissa kriisien vaikutukset 

kohdataan. Ratkaisuja ekokriisin torjumiseen ei voida sen vuoksi pohtia ja toteuttaa vain ja 

ainoastaan valtavirtaista väestöä ajatellen. Se jättää marginalisoitujen ja vähemmistöjen asemat 

kriisien ulkopuolelle. Elokapinan sitoutuminen uusiutuvaan kulttuuriin viestii liikkeen 

valmiudesta nostaa esille ihmisten, ekosysteemien, luonnon ja eläinten yhteenkietoutumista. 

Tämä tukee ajatusta, jonka vuoksi on pyrittävä siirtämään ihmiskeskeisemmät linssit 

etäämmälle, kun tulkitaan ekokriisin vaikutuksia. Kritiikki, joka Elokapinaan kohdistetaan voi 

toimia alustana kehittyä. Kokoonpanon on sen kautta mahdollista lähestyä toimintaansa 

ulkopuolisesta näkökulmasta ja tutkimaan mahdollisia muutoksia, jotka koetaan soveltuvana 

kokoonpanon arvoihin ja periaatteisiin.  

                                                
10 Wretched of The Earth, Red Pepper 2019 (haettu 31.3.2021) 
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1.4 Queerkapina  

 
Queerkapina koostuu joukosta itsenäisiä aktivisteja, jotka ovat aloittaneet toimintansa 

Elokapinassa ja allekirjoittavat sen arvot ja toimintaperiaatteet.  Liikkeen toiminnan volyymi 

ja intensiteetti on riippuvainen siinä vaikuttavien ihmisten määrästä ja aktiivisuudesta. 

Queerkapinan tavoitteena on erottua omilla näkökulmilla Elokapinasta. Heidän pyrkimyksenä 

on tavoittaa yleisö, joka kokee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet merkittäviksi 

ympäristökysymysten ohella (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). Peltosen 

kirjoittamassa (2020) haastattelussa he tulkitsevat halua “tuoda sateenkaari- ja ilmastoliikkeitä 

lähemmäs toisiaan”. Queerkapina tiivistää Sateenkaarimedia Kehrääjässä julkaistussa 

haastattelussa toimintaa seuraavalla tavalla: “On aika päivittää ihmisoikeusliikkeen tavoitteet 

koskemaan myös 2000-luvun suurinta ihmisoikeuskriisiä, ympäristökatastrofia. 

Ympäristöoikeudet ovat ihmisoikeuksia, ja ympäristön tuhoutuessa ihmisoikeudet ovat 

ensimmäisinä vaarassa” (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). 

 

Vaikka Elokapina ja Queerkapina ovat sitoutuneita toimimaan edellä mainitun mukaisesti, 

yhteistyön merkeissä, jaostojen välillä tai muiden toimijoiden kanssa voidaan jatkossa nostaa 

yhä tiiviimmin kritiikkiä kohdistuen ihmiskeskeisiin näkökulmiin; jotka jättävät varjoon 

kysymyksen luonnon, eläinten ja koko maapallon elollisten ja ei-elollisten järjestelmien yhteen 

kietoutumista. Toisaalta Queerkapina ei ole ainoa Elokapinaan kuuluva alajaosto, muiden 

lisäksi joukosta löytyy myös Eläinkapina, joka on kansainvälisen vapaaehtoisliikkeen Animal 

Rebellionin Suomen jaosto11. Eri osastot toimivat emoliikkeen yhteisten periaatteiden ja 

arvojen pohjalta, paneutuen syvemmin tiettyihin kokoonpanoa puhutteleviin epäkohtiin tai 

ajankohtaisiin tapahtumiin (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). Tämän tulkitsen 

merkittävänä, sillä näin ollen esimerkiksi yhteiskunnallista muutosta ajavat liikkeet, eivät vain 

keskity isomman jaoston strategiaan vaan tulokulmia syntyy syvemmin myös muista 

näkökulmista. Tämän kautta, on mahdollista toteuttaa intersektionaalisia tulokulmia, joissa 

otetaan huomioon erilaisia positioita, joiden perusteella ihmisiä, luontoa, eläimiä tai ympäristöä 

hyväksikäytetään. Näiden positioiden samanaikainen tarkastelu ja niihin puuttuminen, avaavat 

näkökulmia, joiden kautta hahmottuu kuinka monisyisiä ja toisiinsa kietoutuneita erilaiset 

epätasa-arvoisuudet ovat.  

 

                                                
11Eläinkapina - Animal Rebellion Finland Facebook (haettu 22.2.2021) 
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Queerkapinan: Viherpesulle ja pinkkipesulle seis!: mielenilmauksen järjestämisen yhteydessä, 

erilaiset yksilöiden ja yhteisöjen myötä muodostuvat positiot pyrittiin ottamaan huomioon. 

Savutettavuuteen liittyviä seikkoja, nostettiin esille facebookissa julkaistun 

tapahtumakuvauksen yhteydessä. Queerkapinalliset olivat esittäneet mahdollisuuden 

yhteydenottoon, jos tapahtumaan liittyen tai Queerkapinan toiminnasta heräsi kysymyksiä. 

Sivulla mainittiin tietoja esimerkiksi paikkasidonnaisesta esteettömyydestä ja puheiden 

kääntämisen mahdollisuuksista. Kokoonpano muistutti koronapandemian vuoksi pidettävien  

turvaetäisyyksien tärkeydestä ja kehotti ottamaan huomioon muut paikallaolijat. Toiselle tilan 

antaminen ja huomioonottaminen oli esitetty mm. seuraavanlaisesti: “Älä koske muihin 

henkilöihin, avustajakoiriin tai apuvälineisiin ilman suostumusta. Anna muille tilaa liikkua, 

vetäytyä ja ottaa etäisyyttä. Vältä käyttämästä hajusteita”12. Edellä mainittujen seikkojen 

perusteella voi todeta, että Queerkapina sitoutui järjestämisen yhteydessä nostamaan esille 

osallistujien erilaiset lähtökohdat ja asetelmat. Toisaalta on todettava Queerkapinan lailla, 

vastaavasti kriisin torjuntaan osallistuminen ei ole mahdollista kaikille; aktivistinen toiminta 

voi olla kontekstista ja olosuhteista riippuen laitonta tai vaarallista13.  

 

Koska Queerkapina on todennut haluavansa kehittyä ja pysymään avoimena ehdotuksille, ei 

ole poissuljettua etteikö jaostojen välillä, yhteistyön merkeissä syntyisi uusia aktivismin 

muotoja. Queerkapinan taival on vasta alussa, joten kehityskaari voi lähteä taipumaan erilaisiin 

suuntiin. Ekokriisistä syntyvien muutoksien vallassa erilaiset kriisit kärjistyvät ja Queerkapina 

on osoittanut, että se on valmis tarttumaan kriiseihin omien näkökulmiensa kautta. Liikkeen 

avoimuus viestii, että kokoonpanon arvoihin perustuvaa yhteistyötä voi lähteä kehittämään. 

Näin myös intersektionaaliset tulokulmat voivat syventyä.   

2 QUEER KOHINAA 

 
Tässä tutkimuksessa nojaudun queer-teoreettisiin näkökulmiin ja lähtökohtiin, sillä 

kokoonpanon omin sanoin Queerkapinan kantaaottava ote perustuu aktivismiin, jossa queer-

yhteisössä muotoutuneita queer-näkökulmia toteutetaan. (Peltonen, Sateenkaarimedia 

Kehrääjä, 2020). Koen, että queer-teoreettinen näkökulma soveltuu tutkimukseen, sillä sen 

juurista kumpuaa Annamari Vänskän termein ‘vikuroiva’ ote, jonka kautta on mahdollista 

                                                
12 Queerkapina: Viherpesulle ja pinkkipesulle seis! -facebook tapahtuma (2020). 
13 Amnesty 2021a 
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lähestyä ympäröivän staattisempia normatiivisia rakenteita ja käytäntöjä, niitä haastaen. Sen 

avulla voi tarkastella vaihtoehtoisen ja muutoshakuisen voiman tuottamista. 

 

Queer-termi tutkielmani kannalta yhdistyy Annamari Vänskän esittämään queer- käsitteen 

tulkintaan teoksessa Vikuroivia vilkaisuja: Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen 

kulttuurin tutkimus (2006).  Esitellessä queerin suomenkielistä käännöstä, Vänskä tuo esille 

termin “vikurointi” (Vänskä 2006, 16). Valitsen kyseisen termin kuvaamaan tutkielmani osalta 

queerin merkitystä, siitä syystä, että Vänskä tulkitsee, vikuroinnin verbimuodon ‘vikuroida’ 

yhdistyvän seuraaviin verbeihin: “’niskuroida’, ’äksyillä’, ’asettua vastahankaan’ ja 

’oikutella’ ” (emt. 16). Nämä ovat yhdistettävissä Queerkapinan toimintaan, sillä sen 

tarkoituksena on asettua vastarintaan, jonka kautta korostaa toimimattomuutta vallitsevan 

ekokriisin torjumisen osalta, sekä haastaa toimintaa, joka ylläpitää marginalisoitujen ryhmien 

haavoittuvaisempia asemia sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjiviä rakenteita 

(Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). Tässä tapauksessa suoraa väkivallatonta 

kansalaistottelemattomuutta14 voi tarkastella vikurointina eli asettumisena vastahankaan, 

tuodakseen ongelmia ja epäkohtia esille, jolloin mahdollisesti myös asetettuja lakeja ja 

rajoituksia rikotaan eli niskuroidaan.  

 

Vikuroinnin vastarintainen ulottuvuus muotoutuu olennaiseksi, lisäksi sen vuoksi, että Vänskä 

hahmottaa sen kautta lähestymistapoja, joiden kautta tulkita normatiivisuuksien ulkopuolelle 

rajattuja esityksiä (Vänskä 2006, 16). Esitysten perusteella, voidaan esimerkiksi havaita 

minkälaiset sukupuolen, ruumiin tai seksuaalisuuden representaatiot todetaan poikkeavina tai 

normeja rikkovina. Näin, ne tuottavat “yksityiskohtaista tietoa seikoista, jotka aiheuttavat 

levottomuutta, pelkoja ja ristiriitoja” (emt, 16). Oman tutkielmani osalta, en tarkastele miten 

esitykset haastavat ainoastaan sukupuoleen, ruumiillisuuteen tai seksuaalisuuteen liitettäviä 

normeja. Kohdistan sen kautta syntyvän tarkastelun, tilan sekä tapojen normatiivisuuksien 

haastamiseen, joita ilmenee kulutuksen ja tekstiiliteollisuuden yhteydessä. Queerkapinan 

radikaalimpi ote voi päältäpäin näyttäytyä ristiriitaisena ja levottomana, koska sen 

tarkoituksena ei ole myötäillä ympäröivää normatiivisuutta, vaan haastaa yleisesti hyväksyttyjä 

ja totuttuja rutiineja.  

 

                                                
14Nieminen, Kansalaisjärjestöt, kansalaistottelemattomuus ja aktivismi, haaste 1/2014 
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Kuten jo totesin, intersektionaalista tulokulmaa ei voi sivuuttaa. Artikkelissa 

Intersektionaalisen queer-tutkimuksen kytkentöjä, Kaisa Ilmonen (2011) ruotii 

intersektionaalisuuden moniulotteista luonnetta erilaisten tutkimussuuntauksen, teorioiden ja 

konkreettisten esimerkkien kautta. Ilmonen esittää väittämän, jonka mukaan 

“intersektionaalisen tutkimusnäkökulman taustalla on ollut myös poliittinen aktivismi” 

(Ilmonen 2011, 3). Poliittisella aktivismilla Ilmonen viittaa toimintaan, jonka keskiössä on 

nostaa alisteisessa asemassa pidettyjen ryhmien näkyvyyttä esille (emt., 3). Eli toisin sanoen 

kohtaamaan ja tarkastelemaan marginalisoitujen yksilöiden ja yhteisöjen risteäviä eroja ja 

asemia, jossa nämä tulokulmat korostuvat.  

 

Ilmosen (2011) esille tuoma intersektionaalisuuteen liitettävä poliittisen aktivismin vivahde, 

voidaan yhdistää queer-aktivismin pariin. Leena-Maija Rossi, visuaaaliseen kulttuuriin, queer-

näkökulmiin ja intersektionaalisuuteen paneutunut alansa asiantuntija tähdentää, kuinka queer-

aktivismin juuret juontavat 1990-luvun Yhdysvaltoihin. Kyseiseen ajankohtaan queeriyteen 

liitetyt “teot, ajattelu ja epänormatiiviset identiteetit ilmaantuivat julkiseen tietoisuuteen” (Eng 

et al 2005, 1; Rossi, 2017, 2). Eng ja kollegat tarkentavat sen toimineen terminä, joka haastoi 

niitä ´valtionvallan normalisoivia mekanismeja´ (eng.  normalizing mechanisms of state 

power), joiden mukaan seksuaaliset subjektit nimettiin. Queer kyseenalaisti dikotomisia 

kategorioita, kuten nainen/mies, hetero/homo, normaali/perverssi, jotka eivät jättäneet tilaa 

tulla identifioiduksi, kuulluksi tai nähdyksi jonakin muuna, kuin mitä kyseiset jähmeät 

kategoriat lukevat sisäänsä (emt. 2005, 1).  

 

Queer termin “poliittinen lupaus” (eng. political promise) perustui nimenomaan sen laajaan 

yhteiskunnallisten vastakohtien kritiikkiin, mukaan lukien rotu, sukupuoli, luokka, 

kansallisuus ja uskonto, seksuaalisuus (Eng et al. 2005, 1). Tämän tutkielman osalta queerin 

´poliittinen lupaus´ nousee merkittäväksi lähtökohdaksi, pohdittaessa sitä, millä tavoin 

ekokriisiin myötä muovautuvat eriarvoisuudet voimistuvat ja korostuvat entisestään, kun 

haavoittuvimmissa asemissa olevat kokevat seuraukset ja muutokset jo lähtökohtaisesti 

nopeammin ja intensiivisemmin. Tämän tutkielman kontekstissa tarkastelen Queerkapinan 

intersektionaalisia lähtökohtia, joissa huomioidaan erilaisten väestöryhmien yksilölliset ja 

yhteisölliset eroavaisuudet, jolloin haavoittuvimmassa asemassa olevia ei lyödä yhteen 

yhteneväiseen lokeroon. Pyrin huomioimaan paikkasidonnaisten normalisoivien mekanismien 

lisäksi, laajemmin globaalilla tasolla ilmeneviä sortavia ja vahingoittavia toimintatapoja. Tähän 

pyrin sen vuoksi, että koen näiden tasojen olevan väistämättä yhteydessä toisiinsa, kun 
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keskiössä on kaupalliset järjestelmät, joiden lonkerot ulottuvat globaalisti yli 

paikkasidonnaisten asetelmien. Samoilla linjoilla olen ekokriisin kanssa; paikallisesti ekokriisi 

ilmenee eri tavoin, ollessaan yhteydessä globaaliin kontekstiin. Seuraavissa osioissa 2.1 - 2.4, 

käyn läpi keskeisiä käsitteitä ja asetan ne aiemmin viitattuun queer-teoreettiseen 

viitekehykseen.  

2.1 Suora väkivallaton kansalaistottelemattomuus 

 
Yhdeksi Queerkapinallisten vastarinnan toteuttamisen keinoksi piirtyy suora väkivallaton 

kansalaistottelemattomuus. Kansalaistottelemattomuudessa on kyse väkivallattomasta 

toiminnasta, joka on julkista, lainvastaista ja jonka lailliset seuraamukset ovat tiedostettuja 

(Tieteen termipankki, 2021). Viimesijaisuus, julkisuus, väkivallattomuus sekä mahdollisten 

oikeudellisten seuraamusten hyväksyminen lukeutuvat kansalaistottelemattomuuden 

perinteisiin tunnistettaviin piirteisiin (Haaste 1/2014, Nieminen)15.  

 

Suomen perustuslain 13. pykälän mukaan “jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää 

kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin” (Finlex 731/1999, 13 §), mutta toimintaa 

rajataan kokoontumislain puitteissa määriteltyjen tarkempien säännösten mukaisesti 

turvatakseen “perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden käyttämistä sekä ohjata yleisten 

kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä tarpeellisilla järjestysluonteisilla säännöksillä” 

(Finlex 22.4.1999/530) 

 

Vänskän termi ‘vikurointi’ osoittautuu hyödylliseksi, kun avaan miten suoran väkivallattoman 

kansalaistottelemattomuuden käsite, asettuu tutkielmaani. Vänskä toteaa, että ‘vikurointi’ 

sisältää tottelemattomuutta, joka haastaa jo olemassa olevia sääntöjä ja sopimuksia. Vänskä 

tarkentaa, että sen niskoitteleva voima ei kuitenkaan pysähdy siihen. Tottelemattomuus on 

kesyttämätön prosessi, joka toisen kapinoinnin loppuessa avaa mahdollisuuden synnyttää 

uudenlaista vastarintaa (Vänskä 2006, 61). Vänskä toteaa, että ‘vikurointi’ ilmenee 

kieltäytymisenä “kesyyntyä ja alistua normin kahlitseviin suitsiin”. Siksi sen voima voidaan 

tulkita villiksi ja kontrolloimattomaksi (emt, 56). 

 

                                                
15 Nieminen, Kansalaisjärjestöt, kansalaistottelemattomuus ja aktivismi, haaste 1/2014 
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Tarkennan kuitenkin, että ‘kesyttämättömyydellä’ en väitä, että Queerkapinan suoran 

väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden taktiikka toteutuu päättömästi leijailevana 

vastahakoisuutena. Sen sijaan katson sen olevan harkittua suoraa toimintaa, sillä Elokapinan 

mukaan suoraan väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen osallistuvat ovat valmiita 

tuomaan henkilöllisyytensä julkisesti esille, sekä hyväksymään mahdolliset seuraamukset, 

jotka ovat lainmukaisesti säädettyjä16 . Siitä huolimatta sen kautta syntyvässä 

tottelemattomuudessa on tilaa arvaamattomuuksille. ‘Vikuroinnin’ ‘kesyttämättömän ja villin’ 

voiman yhdistän Queerkapinan suoraan toimintaan, jossa tapahtumien kulkua on mahdotonta 

ennalta määritellä. Kun rajoja tai normeja rikotaan, on mahdollista, että jotain odottamatonta 

tai suunnittelematonta tapahtuu. Olipa se sitten itse mielenilmauksen aikana, tai jälkeenpäin. 

Mielenilmauksen aikana tottelemattomuudelle voidaan määritellä alku ja loppu, mutta siitä 

huolimatta vastarinnan eleet eivät katoa mihinkään. Queerkapinan aatteiden ja mahdollisen 

tulevaisuudessa toteutuvan toiminnan kautta se nousee jälleen esille erilaisessa kontekstissa, 

jossa taas ‘kesyttämätön’ luonne nousee pintaan. Näin hahmotan Vänskän tulkinnan 

vikuroinnin pysähtymättömästä luonteesta. 

 

Edellä mainituista kansalaistottelemattomuuden perinteisistä piirteistä julkisuus ja 

mahdollisten oikeudellisten seuraamusten hyväksyminen (Haaste 1/2014, Nieminen)17, 

avaavat näkökulman, jossa vuorovaikutuksellisuus nousee keskiöön. Kun tottelemattomuus 

pyrkii ulos avoimena ja julkisesti alttiina, syntyy toteutetun ympäristön piirissä 

vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia. Eli toisin sanoen; se ei toteudu omana entiteettinä, sillä 

sen on oltava suhteessa muuhunkin, koska siihen tottelemattomuuden vastarintainen luonne 

perustuu. Tulkitessaan tutkijan positiota Vänskä kuvailee vikuroinnin keinojen olevan: 

“luonteeltaan ja suunnaltaan arvaamattomia, vaikka ne tapahtuvat aina suhteessa johonkin” 

(Vänskä 2006, 61).  Tämä viestii vikuroinnin olevan vuorovaikutusta ja totean, että 

Queerkapinan kansalaistottelemattomuus toteutuu vuorovaikutuksellisena: tilojen, poliittisen 

ja taloudellisen ilmapiirin, globaalin ekokriisin, valtiovallan ja valtaapitävien tahojen toistensa 

välisissä ja risteävissä suhteissa. 

 

Väkivallattomuutta ei kuitenkaan tule tulkita ristiriidattomana. Queer- ja feministiteoreetikko 

Judith Butler nostaa tämän näkökulman esille, teoksessa Notes Toward a Performative Theory 

                                                
16 Usein kysytyt kysymykset, Elokapina.fi 
17Nieminen, Kansalaisjärjestöt, kansalaistottelemattomuus ja aktivismi, haaste 1/2014 
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of Assembly (2015). Butler tulkitsee, kuinka väkivallattomaan tottelemattomuuteen liittyy 

arviointiprosesseja, jonka perustein jotain lakia tai säädöstä pidetään moraalittomana tai 

moraalisesti vääränä. Kansalaisten keskuudesta kumpuavan arviointiprosessin perusteella 

tottelemattomuus lakia kohtaan nähdään moraalisesti hyväksyttävänä18  (Butler 2015, 189). 

Butler kuitenkin painottaa, ettei yleinen hyväksyminen merkitse väkivallattomuuden 

viattomuutta. Väkivallattomuuteen liittyy aina väkivallan uhka, se on tapa sijoittaa ja yhdistää 

itseään ja muita mahdollisesti tai suoranaisesti ristiriitaisessa tilassa (Butler 2015, 190).  Pyrin 

kannattelemaan Butlerin tulkintaa mukana, sillä se kuvastaa, kuinka väkivallattomuutta 

toimeenpantaessa on huomioitava millaisia etuoikeuksia ja vastuunkantamista sen 

toteuttamiseen liittyy. Tällä on merkitystä, koska Queerkapina asettuu toimimaan julkisesti 

ympäristössä, jossa heidän läsnäolonsa ei ole ainut.  

2.2 Vastarinnan koreografia 

 
Tarkastellessa Queerkapinan mielenilmaisua esiin nousee sen performatiivinen ulottuvuus. 

Totean, että Queerkapinan kehollinen vastarinta toteutuu areenassa, jonka kautta haastetaan 

arjen rutinoitunutta ympäristöä, mutta samalla asetutaan ottamaan kantaa globaaliin hätätilaan. 

Lähestyn kehollista tottelemattomuutta, ‘vastarinnan koreografia’ käsitteen avulla.  

 

Tarja Väyrynen, Eeva Puumala, Samu Pehkonen, Anitta Kynsilehto & Tiina Vaittinen, 

teoksessaan Choreographies of Resistance (2016) tuovat esille, että ‘koreografia’ käsitteenä 

tavoittaa affektiivisen ulottuvuuden, josta kumpuaa kehon potentiaalinen voima, 

kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa ympäröivän kanssa. Tämän näkökulman myötä 

koreografia rakentuu sosiaalisesti ja luo yhteyksiä. Sen kautta muodostuvat liikeradat 

synnyttävät mahdollisuuksia näkyvään vuorovaikutukseen. Toisinaan se jättää pysyvämpiä 

jälkiä, mutta joskus jäljet jäävät näkymättövämmäksi (Väyrynen et al. 2016, 11). Vastarinnan 

koreografia tavoittaa siis ympäröivää haastaen ennaltaolettua tai määriteltyä, vaikka joskus 

vain osittain tai hetkellisesti (Väyrynen et al. 2016, 14). Vaikka Queerkapinan mielenilmaus 

tapahtuu tietyn ajan puitteissa; se osoittaa, että kehollinen vastarinta on työkalu, jolla luoda 

vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia, jotka yltävät paikkasidonnaiselta tasolta, globaaliin 

kontekstiin. 

 

                                                
18 Judith Butler (2015) ammentaa väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden tulkintansa Henry David 
Thoreaun ja Mohandas K. Gandhin perinteistä. 
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Väyrynen ja kollegat toteavat, että koreografia toimii “fyysisenä katalysaattorina” (eng. 

physical and conceptual catalyst), jonka kautta neuvottelut riskin ja kontrollin välillä syntyvät. 

Tämä neuvottelu mahdollistaa tilojen muotoutumisen ja niissä tapahtuvan fyysisten 

vuorovaikutusten hallinnan, mutta samalla myös mahdollistaa niiden haastamisen, sillä liike ei 

koskaan muodostu staattisesti, vaan vaihtelee ajan, paikan ja ympäröivän mukana (Väyrynen 

et al. 2016, 11-12).  Tämä koreografiaan kytkeytyvä ‘fyysisen katalysaattorin’ voima, yhdistyy 

tutkielman tulkintoihin, sillä koen sen tavoittavan ne riskit, joihin Queerkapinan toiminnallaan 

sitoutuu, asettuessaan puolijulkiseen tilaan, ollessaan tietoisia virkavallan kontrollin 

mahdollisista muodoista.  

 

Vastarinnan koreografiat pyrkivät haastamaan ja rikkomaan käsityksiä, jotka asettavat kehot 

staattisesti vallanjärjestelmissä muotoutuvien määritelmien aihioihin. Väyrynen ja kumppanit 

toteavat siitä huolimatta että, kehot eivät ole irrallisia kyseisistä järjestelmistä, kehoilla on 

mahdollisuus muuttaa vallitsevaa ja oletettua koreografiaa riippumatta siitä, kuinka jyrkästi 

niitä hallitaan ja liikkumista rajoitetaan (Väyrynen et al. 2016, 6). Toisaalta tässä totean, että 

asia ei ole niin yksiselitteinen, sillä riippuu paljolti siitä, millaisten keinojen tai rajoitusten alla 

liikkuvuutta toteutetaan. Esimerkiksi vankilassa rajoitukset toteutuvat voimakkaammin, kuin 

esimerkiksi julkisen tai puolijulkisen tilan puitteissa. Tutkielmani, kontekstissa kuitenkin 

hyödynnän ‘vastarinnan koreografian’ käsitettä, koska se toteutui tilassa, jossa rajoitusten 

haastaminen tulkittiin mahdollisena. 

2.3 Puolijulkinen tila 

 
Vuodesta 2003 lähtien Suomen järjestyslain luvun 1. alakohdassa 2 §  mukaisesti yleisellä 

paikalla tarkoitetaan19: 

 

a) tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, 

hautausmaata tai muuta vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä; 

b) rakennusta, joukkoliikenteen kulkuneuvoa ja muuta vastaavaa paikkaa, kuten virastoa, 

toimistoa, liikenneasemaa, kauppakeskusta, liikehuoneistoa tai ravintolaa, joka on yleisön 

käytettävissä joko jonkin tilaisuuden aikana tai muutoin 

                                                
19 Finlex 612/2003, 2 §  (haettu 23.3.2021) 
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Puolijulkinen tila sijoittuu avoimen julkisen tilan ja suljetun yksityisen tilan väliin. 

Kaupunkiympäristöön sijoitetut kaupalliset tilat voidaan lukea puolijulkiseksi tilaksi 

(Neuvonen 2017, 207). Puolijulkisten kaupallisten tilojen yleinen hyödyntäminen perustuu 

kaupallisten palveluiden käyttämiseen ja kaupallisen informaation levittämiseen (Neuvonen 

2017, 207). Kaupallisuuteen tähtäävät tilat rakentuvat ja toimivat “markkinavoimien 

logiikalla”, jolloin tilat sijoitetaan sinne, missä todetaan olevan potentiaalisia kuluttajia ja 

intensiivisen ostovoiman mahdollisuus (Kymäläinen, et al. 16, 2009). Vaikka tutkielman 

kontekstissa puolijulkisen kaupallisen tilan, “käyttötarkoitus- ja kokemus riippuvat aina 

käyttäjistä, ei niinkään tilan omistajasta” (Neuvonen 2017, 207), niihin leimattujen rajoitusten 

perusteella käyttöä tai kokemuksia voidaan määrittää. Rajoituksia valvotaan, mutta valvonnan 

volyymi vaihtelee tilakohtaisesti. Liikkeistä poistaminen tai liikkeeseen sisäänpääsyn 

estäminen on mahdollista, jos tilankäyttö katsotaan häiritseväksi tai vaaralliseksi (emt, 207). 

Voidaan todeta, että tiloihin liitettäviä normeja ja rajoituksia, kehotetaan myötäilemään, mutta 

samanaikaisesti niitä on mahdollista haastaa.  

 

Annamari Vänskän termi ‘vikurointi’, johdattelee tarkastelemaan puolijulkisessa tilassa 

ylläpidettyjä normalisoivia rakenteita. Oman tutkielmani kannalta vikurointi yltää haastamaan 

tilan ja siihen kytkeytyvän toiminnan reunaehtoja ja staattisia rakenteita, jotka ylläpitävät 

vähemmistöjen eriarvoisia asemia, sekä ympäristöä kuormittavaa toimintaa. Leena-Maija 

Rossin ajatuksiin tukeutuen, tarkastelen Queerkapinan asettumista puolijulkiseen tilaan queer-

interventiona, jonka keskiössä on “affektiivinen ja taitavasti suunniteltu näkyvyys ja tilallinen 

queeriyttäminen, tilan nyrjäyttäminen normaalista” (Rossi 2017, 5). 

 

Koen, että Rossin (2017) tulkinta ‘tilan nyrjäyttämisestä’, tukee oman tutkielmani aihepiiriä 

sillä Queerkapinan mielenilmaus toteutettiin tarkoituksenmukaisesti ja tietoisesti tietyn tilan 

rajoissa, jolloin lokaatioon kytkeytyvät reunaehdot tiedostettiin. Tilallisen queeriyttämisen 

tarkoituksena oli ravistella kulutuskeskeisen infrastruktuurin staattisia rutiineja ja arjellisia 

kokemuksia. Staattisilla rutiineilla viittaan kokemuksiin, joita ilmenee tutkielmani 

näkökulmasta, kulutuksen yhteydessä. Toisin sanoen liikkumista tai toimintaa kulutukseen ja 

kaupallisuuteen sitoutuneissa ympäristöissä.  

 

Näissä arjellisemmissa ympäristössä ei välttämättä kohtaa joka päivä näkyvästi toteutettua 

vastarintaa. Kaupallisuuteen kytkeytyvien rutinoituneiden prosessien yhteydessä 

hurmioituneena tai sopeutuneena kulutuskeskeiseen tunnelmaan, ei välttämättä tule 
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ajatelleeksi, minkälaisia risteäviä ja kuormittavia vaikutuksia tekstiiliteollisuudella on 

ympäristön, mutta myös ihmisten ja kaiken elollisten järjestelmien kannalta. Ei ole 

poissuljettua, etteikö omilla valinnoilla ja näkökulmilla, voi toki toteuttaa joka päivä 

omanlaista arjessa ilmenevää aktivismia. Arkisemman aktivismin sijaan, tämä tutkielma 

kuitenkin lähestyy Queerkapinan vikuroivaa radikaalimpaa aktivismia. Queerkapinan 

‘vikurointi’ ottaa näin tilan haltuun, ‘äksyilevästi’ ja ‘niskoitellen’, vääntäen tilaan kytkettävien 

reunaehtojen ja rajoitusten kankeita rakenteita, joissa muutokseen sitoutuneet tuulet eivät tahdo 

saada tuulta alleen.   

2.4 Radikaali toivo 

 
Tulevaisuuden ja toivon ulottuvuuksien tarkastelu kytkeytyy tutkielmaan, sillä elämme 

jatkuvasti tilassa, jossa ympärillä tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi siihen 

millaiseksi tulevaisuus on muotoutumassa. Se johdattelee kysymään; millaista toivoa tuhon 

puitteissa mahdollisesti herää? Lähestyn Queerkapinan toimintaa linssien läpi, jotka 

kohdistuvat tarkastelemaan millaiseen toivon työstämiseen kokoonpano mahdollisesti sitoutuu.  

 

Kim Q.Hallin artikkelissa No Failure: Climate Change, Radical Hope, and Queer Crip 

Feminist Eco-Futures, kutsuu pohtimaan miksi tulevaisuuteen sitoutuminen - ei sen 

hylkääminen - on edellytys vaihtoehtoisten ja muutoshakuisten tulevaisuuden työstämisen 

äärellä. Hall korostaa ajatuksensa tulevaisuuden merkityksestä ja elinkelpoisemmasta ja 

kestävämmästä maailmasta radikaalina ajatteluna (Hall, 2014, 207). Siitä juontuu Hallin 

soveltama ‘radikaali toivon’ käsite, jonka hän näkee perustana tulevaisuudelle, jossa 

sitoutumista ja halua työstää tilaa vaihtoehtoisille tavoille olla olemassa voidaan kehittää, 

vaikka ekokriisin aiheuttaman epävarmuus on tiiviisti läsnä (Hall, 2014, 223- 224). Hall kysyy; 

mitä tarkoittaa, kun pohditaan queerin ja tulevaisuuden suhdetta, olla reagoiva. Näiden suhdetta 

pohtiessaan Hall tarkastelee miten kohdata tulevaisuus, jossa tämänhetkinen toiminta ja 

toimettomuus muodostavat olemassa olevaa ympäristöä (2014, 218).  

 

Ammennan Hallin näkemystä tulevaisuudesta, jossa jumiutumista meneillään olevan tuhon 

äärelle haastetaan. Käsitteenä ‘radikaali toivo’ ulottuu tarkastelemaan millä tavoin 

Queerkapinan mielenilmaisusta nousi esille kysymys tulevaisuudesta ja siihen kohdistuvista 

odotuksista. Sen tähden, että Hall näkee muutoshakuisen tulevaisuuden työstämisen 

peruspilarina sitoutumisen olemassa olevaan epävarmuuteen, se voidaan tulkita yhtenä keinona 
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ottaa vastuuta jo tapahtuneesta tuhosta, vaikka samanaikaisesti työ tulevien mullistuksien 

puolesta pidetään elinvoimaisena. Näin ‘radikaalia toivoa’ tuhon äärellä voidaan tarkastella 

työkaluna vastata ekokriisiin. 

3 EI PELKKÄÄ HUPIA 

 
Tässä osiossa käsittelen tekstiiliteollisuuden varjopuolia. Tuon esille minkälaisia ympäristöä 

kuormittavia sekä ihmisoikeuksia loukkaavia toimia ja rakenteita tekstiiliteollisuuteen, sekä 

sen kaupallisesti suuntautuvaan vetovoimaisuuteen kytkeytyy.  Nostan esille mitä 

pinkkipesulla ja viherpesulla tarkoitetaan. 

3.1 Tekstiiliteollisuuden varjopuolia 

 

IPCC julkaisi vuonna 2018 ”Global Warming of 1.5 °C” -raportin, jonka mukaan ilmaston 

lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen on aikaa vain vuoteen 2030 (ilmatieteenlaitos, IPCC 

2018). Amnestyn julkaisemasta kansainvälisestä 2020/2021 raportista ilmenee, että miljoonat 

ihmiset kärsivät ilmaston ääri-ilmiöiden katastrofaalisista vaikutuksista. Katastrofit ja kriisit, 

joita ilmaston lämpeneminen ja ilmaston epävakaus pahentavat, vaikuttavat merkittävästi 

miljoonien ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen; tällä on suoria vaikutuksia elämisen 

ehtoihin, ravinnon saantiin, terveyteen, asumiseen, veden laatuun sekä puhtauteen (Amnesty 

2021b, x). 

 

Talous ja sen piirissä muodostuvat kaupalliset järjestelmät vauhdittavat ekokriisiä. Tämä on 

nähtävissä suoraan esimerkiksi pika-muodin parissa. Artikkelissa The environmental price of 

fast fashion (2020) Niinimäki ja kumppanit, toteavat muotiteollisuuden kasvun kiihtyvän 

entisestään, siitä huolimatta että, tuotantoketjuun kohdistuu kokonaisvaltaisesti ja globaalilla 

tasolla yhä enemmän valvontaa ja vaatimuksia sen tuhoisien ympäristövaikutusten vuoksi. 

(Niinimäki et al. 2020, 189).  

 

Kaupallista infrastruktuuria symboloiva Hennes & Mauritz on globaali monta tuotemerkkiä 

sisällään pitävä, muotiin suuntautuva vaatekauppaketju, jonka lippulaivabrändi on H&M. 

(Nordnet H&M).  Helsingin Aleksanterinkadun H&M-myymälän business-as-usual logiikka 

nojautuu kulutusyhteiskunnan rakenteisiin. Aleksanterinkatu on osa Helsingin ydinkeskustaa, 

joka kytkeytyy ostovoimaisimpien kulutus virtojen äärelle (Viitamies 2016, 271). Santasalo & 
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Koskela toteavat, että kulutustavaramarkkinoiden kehitys on ollut erityisesti nähtävissä 

vaatekauppojen kasvun myötä (2015, 58). Vaatekaupoissa toistuu totuttu kaavaa; 

“Vaatekaupoissa shoppaillaan, käydään katsomassa uusia tuulia ja vertaillaan valikoimaa” 

(Santasalo ja Koskela 2015, 98-99). Santasalon ja Koskelan mukaan vaatekauppojen kukoistus 

on yhdistettävissä paikkoihin, joissa ihmisvirrat kuhisevat. Vaikka kuluttajan käyminen paikan 

päällä toteutuu yhä, kehitys on vienyt muotia voimakkaammin verkkokauppoihin20 (emt, 98). 

Lisäksi tuotteiden hintojen edullisuus ja valikoiman runsaus kiihdyttävät kuluttajien 

ostovoimaa; tämä korostuu erityisesti pikamuodin parissa. Niinimäki ja kumppanit tiivistävät 

pikamuodin perustuvan halpaan tuotantoon, tiheään kulutukseen ja lyhytaikaiseen vaatteiden 

käyttöön (Niinimäki et al. 2020,189).   

 

Kiertotalouteen erikoistuneen Ellen MacArthur -säätiön raporttissa A New Textiles Economy: 

Redesigning Fashion’s Future (2017), todetaan, että viimeisten viidentoista vuoden aikana 

vaatetuotanto on noin kaksinkertaistunut. Taustalla on nopeasti suosiotaan kasvattanut 

pikamuoti-ilmiö (Ellen MacArthur Foundation 2017, 18-19). Santasalo ja Koskela (2015) ovat 

tulkinneet kyseistä tahdin kiihtyvyyttä ja yhdistävät sen seuraaviin seikkoihin: kilpailu on 

kovaa, mallistot vaihtuvat nopeasti ja sesonkien kesto sekä merkitys ovat hämärtyneet 

(Santasalo ja Koskela 2015, 99). Kyseisellä ilmiöllä ja sen kautta korostuvalla kulutuksen ja 

kysynnän tahdilla on todellisia varjopuolia niin ekologisesta näkökulmasta, mutta myös 

sukupuoli ja seksuaalivähemmistöjen kontekstissa. 

 

Tekstiiliteollisuudessa ilmenee erilaisten eriarvoisuuksien ja hyväksikäytön muotoja, jotka 

ylläpitävät ympäristön saastumista ja ihmisoikeuksia loukkaavaa toimintaa. Tekstiiliteollisuus 

tuottaa vuosittain enemmän päästöjä kuin maailman lentoliikenne ja laivaliikenne yhteensä 

(Ellen MacArthur Foundation 2017, 3).  Ekologisesta näkökulmasta tekstiiliteollisuutta 

pidetään yhtenä saastuttavimmista teollisuudenaloista maailmassa haitallisten kemikaalien 

käytön, suuren veden ja energian kulutuksen, jätteiden määrän, valtavan polttoaineen 

kulutuksen, kuljetuksen ja biohajoamattomien pakkausmateriaalien vuoksi (Fontell & 

Heikkilä, 2017 7).  Tekstiilituotannossa käytettyjen haitallisten ja vaarallisten aineiden 

vaikutukset yltävät globaalisti kaikkialle. Ne vaikuttavat sekä tekstiilityöntekijöiden että 

                                                
20 Verkkokauppojen kiihtyvä tahti mahdollistaa suurempien valikoimien kuluttajan nähtäväksi ja lisää 
verkkokaupoissa tehtyjen ostosten määrää. Tuotteiden kuljetuksessa, ajan säästäminen on todettu tarpeelliseksi, 
joten lentorahtien hyödyntäminen on kasvanut. Siitä aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat huomattavasti 
suurempia esimerkiksi laivarahtiin verrattuna (Niinimäki et al. 2020 191). 
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vaatteiden käyttäjien terveyteen, unohtamatta ympäristöä; tekstiilien pesun yhteydessä 

vapautuu muovisia mikrokuituja, joita päätyy maailman vesistöihin noin puoli miljoonaa 

tonnia vuodessa (Ellen MacArthur Foundation 2017, 3).  
 

Tekstiiliteollisuudesta aiheutuvan tekstiilijätteen määrä on jatkuvassa nousussa. On arvioitu, 

että yli puolet tuotetusta pikamuodista hävitetään alle vuodessa. Nykyiset muodin 

kulutuskäytännöt aiheuttavat suuria määriä tekstiilijätettä, joista suurin osa poltetaan, 

sijoitetaan tai kuljetetaan kehittyneistä maista kehitysmaihin (Fontell & Heikkilä 2017 ,7-8; 

Niinimäki et al. 2020, 191). Kulutusta edeltävän jätteen määrät ovat syytä tuoda esille.  

Tuotantojätettä, syntyy tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen aikana, sekä käyttämättömistä, 

esimerkiksi verkkokaupan kautta palautetuista tuotteista (Niinimäki et al. 2020, 195). Vuonna 

2016 Ecotextile News ilmoitti, että vain kolmasosa kaikista EU-maihin maahantuoduista 

vaatteista myydään täydellä vähittäismyynti hinnalla, kolmasosa myydään alennetulla hinnalla 

ja kolmasosaa ei myydä lainkaan (Ecotextile News, 2016; Niinimäki et al. 2020, 195).  

 

Eli voidaan todeta, että tekstiileitä tuotetaan siitä huolimatta, vaikka kulutus tai ostovoima ei 

korreloi suhteessa tuotannollisiin määriin. Tuotantoon käytettäviin resursseihin kohdistuu 

valtavia paineita, jotka saastuttavat ja heikentävät luonnollista ympäristöä ja ekosysteemejä. 

Tämä aiheuttaa merkittäviä kielteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka ilmenevät niin 

paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin (Ellen Macarthur Foundation 2017, 19). Lisäksi 

maantieteilijä Doreen Massey toteaa, että potentiaaliset kuluttajat kohdistavat luonnonvaroihin 

suurempia vaatimuksia kuin luonnonvarojen äärellä elävät paikalliset. Ostovoimaisten 

kuluttajien kulutuskäyttäytymisen taustalla vaikuttaa tarve ylläpitää totuttua, kestämätöntä 

elämäntapaa; myytävä tuote kohdistetaan ja markkinoidaan lähtökohtaisesti kuluttajalle, joka 

elää ja ilmentää korkeampaa elintasoa, kuin tuotantoketjun alkupäähän sijoittuva paikallinen 

(Massey et al. 2008 76).  

 

Pika-muotiin ja tekstiiliteollisuuteen liittyvät ongelmien kietoutuneisuudet eivät ole hävinneet, 

vaikka edellä mainitun tiiviin tiedon valossa, voidaan todeta, että niiden haitalliset ja vaaralliset 

vaikutukset ovat tiedostettuja. Sen vuoksi myös Queerkapinan mielenilmaus ja vastarintainen 

aktivismi ottaa paikkansa ajankohtaisessa kontekstissa. 



   
 

 29 

 

3.2 Pinkki- ja viherpesu 

 
Tässä luvussa alustan mitä pinkki- ja viherpesu merkitsevät. Queerkapinan alkutaival ajoittuu 

Helsinki pride viikolle, sillä verkoston tavoitteena oli korostaa pride-liikkeen ajautuneen 

poispäin ihmisoikeus mielenilmauksesta, kaupallistumisen seurauksena21. Vuodesta 2006 

lähtien järjestettyä Helsinki Pridea pidetään yhtenä Suomen näkyvimpänä kulttuuri- ja 

ihmisoikeustapahtuma. Tapahtuma mahdollistuu yhteisvoimin vapaaehtoisten sekä erilaisten 

tukijoiden kanssa. Eri sateenkaariyhteisön liittolaiset, organisaatiot ja yritykset toimivat 

yhteistyössä toteuttaakseen tapahtumaa Helsinki Priden kanssa (Helsinki Pride- historia, 2021).  

 

Teoksessa Geographies of Sexualities kappaleessa, Drag Queens and Drab Dykes: Deploying 

and Deploring Femininities, seksuaalisuutta ja sukupuolta tutkiva maantieteilijä Kath Browne 

toteaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyteen ja oikeuksiin suuntautuneet 

tilat ja tapahtumat, kuten pride voivat rakentaa yhteisöllisyyttä. Browne kuitenkin tulkitsee 

priden areenana, jossa keskustelut voivat pureutua kaupallistumisen, politiikan ja juhlimisen 

välisiin suhteisiin. Vaikka pride tukee LHBTIQ+ myönteistä aktivismia, vaatimus tasa-arvon 

työstämisestä ja näkyvyyden politiikasta uhkaa hukkua juhlahumun ja siihen kytkeytyvän 

kaupallistumisen alle (Browne 2007, 118).  

 

Prideen yhdistetyn kaupallisuuden ja kulutuksen lisääntymistä voidaan tarkastella 

Queerkapinan mielenilmauksen kautta. Kokoonpano pyrki korostamaan ihmis- ja 

ympäristöoikeuksiin sitoutumisen ja vastuunkantamisen merkitystä. Tämän mielessä pitäen, 

Queerkapina kehotti yrityksiä ja organisaatioita tarkastelemaan millaisiin yhteistyökuvioihin 

he ovat sitoutuneet. Vastuunkanto tulisi näkyä koko tuotantoketjussa sekä tarjottavien 

tuotteiden ja palveluiden myötä (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). He nostivat esiin 

prideen yhdistetyn kaupallisuuden ja kulutuksen ylläpitävän ekologisesta näkökulmasta 

viherpesua ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kiinnittyvää pinkkipesua. Toiminnallaan 

he korostivat näiden välistä suhdetta (emt. 2020).  

 

Queerkapinan Instagram- profiilin julkaisussa otsikolla: “Mitä yhteistä on viherpesulla ja 

                                                
21Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020 
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pinkkipesulla? Mitä haittaa niistä on queer-ihmisille?”, kookoonpano tarkentaa 

näkökulmaansa siihen, mitä he tarkoittavat viherpesulla ja pinkkipesulla. Pinkkipesussa ja 

viherpesussa korostuu yhteneväinen logiikka. Se perustuu tapoihin, joilla yritysten 

vastuullisuus markkinoidaan ympäristö- ja ihmisoikeuksia tukevana. Samanaikaisesti 

kuitenkin tuotannolliset järjestelmät, prosessit ja yhteistyökuviot aiheuttavat tuhoa, 

kuormittavat ympäristöä, loukkaavat tai hyväksikäyttävät eri vähemmistöjen tai ihmisryhmien 

oikeuksia (Queerkapina Instagram, 2020). 

 

Suomen Aleksanterinkadulla sijaitseva H&M ei ollut vuoden 2020 Helsinki priden 

yhteistyökumppani. Queerkapina kuitenkin asettui kyseisen globaalilla tasolla toimivan 

yrityksen tiloihin, koska sen tuotantoketjussa ilmenee vakavia ongelmia, jotka näkyvät 

ihmisoikeusloukkauksina ja ympäristön kestävyyden kuormittamisena. Vuonna 2020, H&M 

USA markkinoi yrityksen toimivan LHBTQAI+ myönteisellä asenteella, lahjoittamalla 500 

000 dollarin arvon edestä tuotteita organisaatioille, jotka työskentelevät seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja yhteisöjen puolesta (H&M USA, 2020).  Elokapinan 

sivuilla julkaistussa julkaisussa tuodaan esille, kuinka H&M on useampana vuotena myynyt 

pride-mallistoja, joita markkinoidaan LHBTQAI+ myönteisenä. Elokapinan julkaisussa 

kuitenkin tuodaan ilmi, että mallistoja ei myydä maissa tai maiden verkkosivustoilla, joissa 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuu syrjintää ja loukkaavia tekoja 

(Mediatyöryhmä Elokapina 2020a). Toisin sanoen toisaalla seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen oikeudet nähdään taloudellisena vetovoimana, kun taas toisaalla ne 

hävitetään näkyvistä. 

 

Ihmisoikeuskysymykset ja ympäristökysymykset tulevat ilmi myös tuotannon parissa. Suomen 

Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, SASK on esimerkiksi ottanut kantaa H&M-ketjun 

maksamiin palkkojen alhaisuuteen. Erityisesti alhaisuus korostuu tuotantoketjujen alkupäässä, 

tehdastyöläisten parissa. SASK tuo kyseiseen epäkohtaan paneutuneen Clean Clothes 

Campaign- verkoston teettämän raportin, H&M: fair living wages were promised, poverty 

wages are the reality (2018). Raportista selviää, kuinka H&M on lupautunut takaamaan 

tuotantoketjussa työskenteleville tekstiilityöntekijöilleen elämiseen riittävän palkan, 

todellisuudessa yritys ylläpitää köyhyyttä. Alhaisten palkkojen lisäksi, tuotantoketjuissa 

ilmenee vaarallisia ja ylikuormittavia työolosuhteita (SASK 2018).  Ihmisoikeusloukkausten 

lisäksi, H&M:n kaltaiset ylikansalliset yritykset osallistuvat ekokriisin kiihdyttämiseen 

tuottamalla kaupallisen massatuotannon saattelemana kuormittavia ympäristöuhkia, kuten 
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tekstiilijätettä, josta valtaosa loppukäsitellään kehitysmaissa (Fontell & Heikkilä 2017 ,7-8; 

Niinimäki et al. 2020 ,191) 

 

On siis selvää, että kaupallisten järjestelmien eri osa-alueilla toteutetaan ympäristöä tuhoavan 

toiminnan lisäksi, vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Vaikka näitä osa-alueita voi tarkastella 

erikseen, pyrin tutkielmassani osoittamaan niiden olevan jatkuvasti suhteessa toisiinsa, jolloin 

niiden kietoutuneisuus on nostettava esille.   

4 TEKSTIN JA VISUAALISEN AINEISTON LÄHILUKEMINEN 

4.1 Tutkimusaineiston tarkastelua  

Tutkielman tutkimusaineisto koostuu tekstistä, sekä visuaalisesta materiaalista. Pääaineistona 

on Sateenkaarimedia Kehrääjässä (2020) 16.9.2020 julkaistu artikkeli “Haluamme terävöittää 

priden sanomaa” – haastattelussa Queerkapina”, jonka on kirjoittanut Julia Peltonen. Valitsin 

kyseisen aineiston tähän tutkielmaan, sillä siinä Queerkapina pääsee ääneen ja avaa tarkemmin 

kokoonpanon toimintaperiaatteita. Haastattelussa puidaan Queerkapina: “Viherpesulle ja 

pinkkipesulle seis! mielenilmauksen tapahtumia. Se julkaistiin vain muutamia päiviä 

tapahtuman jälkeen (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020).   

 

Haastattelussa Peltonen esittää seitsemän eri kysymystä, joihin Queerkapina on vastannut. 

Tässä tutkielmassa en erittele kysymyksiä, sillä lähestyn sitä kokonaisuutena. Olen poiminut 

sen sisällöstä tähän tutkielmaan soveltuvia kohtia. Haastattelun myötä voin tarkastella 

Queerkapinan järjestämän mielenilmauksen motiiveja ja toteuttamisen tapoja. Katson 

haastattelun toimivan jatkumona kyseiselle mielenilmaukselle, mutta samalla se laajentaa 

mahdollisuuksia lähestyä Queerkapinaa kokoonpanona.  

 

Tiedostan, että vaikka haastattelussa vastaukset ilmenevät Queerkapinan omasta 

näkökulmasta, tässä tutkielmassa tarkastelen niitä oman tutkijaposition kautta ja asetan ne 

tutkielmassa ilmenevään viitekehykseen. Miellän Queerkapinan arvoista kumpuavan 

avoimuuden heijastuvan Sateenkaarimedia Kehrääjässä julkaistun haastattelun myötä. Se 

mahdollistaa kokoonpanon ulkopuolelle asettuvien henkilöiden tutustumisen Queerkapinan 

aktivismiin. Esille tuodut näkökulmat voivat mahdollisesti herättää keskusteluja, esimerkiksi 

siitä miten suoraa väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta toteuttavat kokoonpanot 

järjestäytyvät. 



   
 

 32 

 

Haastattelun lisäksi tutkimusaineistoa on kertynyt Elokapinan kotisivuilta. Elokapina on 

avannut kotisivuillaan tietoa arvoistaan ja motiiveistaan toteuttaa aktivismia kantaaottavasti, 

ekokriisin vallitsevan tilanteen vuoksi. Tietoa olen poiminut aihealueiden mukaisesti 

jaotelluista osioista. Valitut osiot ovat nimetty Elokapinan sivustolla seuraavasti: vaatimukset, 

periaatteet ja arvot, toimintakonsensus ja usein kysytyt kysymykset. 

 

Elokapinan kotisivustolle julkaisemista julkaisuista keskeiseksi nousi: “Queerkapinalliset 

liimautuivat näyteikkunoihin Helsinki Priden pääpäivänä”. Kyseisessä tekstissä käydään läpi 

Queerkapinan “Viherpesulle ja pinkkipesulle seis! mielenilmausta. Teksti julkaistiin samana 

päivänä, kun Queerkapinan mielenilmaus toteutui, eli 12.09.2020 (Mediatyöryhmä Elokapina 

2020a). Sen yhteyteen liitetyn linkin takana on julkinen kuvakansio, joka sisältää kuvia 

Queerkapinan mielenilmauksesta (Elokapina kuva-arkisto 2020). Kolmenkymmenen 

julkaistun kuvan joukosta valikoin tutkielmaani neljä kuvaa. Elokapina on hyväksynyt kuvien 

olevan vapaasti käytettävissä CC BY-lisenssin mukaan22. Kyseiset kuvat valikoituivat 

tutkielmaani, sillä niiden kautta voin hahmottaa mielenilmaisun eri vaiheita ja aktivistien 

kantaaottavaa toimintaa. Koen, että niistä on tulkittavissa mielenilmauksen paikkasidonnaisia 

ulottuvuuksia, sekä vuorovaikutuksellisia tapahtumia.  

 

Valitsemassani kuvissa ei näy Aleksanterinkadun toisella puolella, myymälää vastapäätä 

paikalla olleita muita mielenosoittajia. Niiden tulkinta jää uupumaan tästä tutkielmasta, vaikka 

tiedostan niiden olevan osa mielenilmauksen kokonaisuutta ja vuorovaikutuksellista 

vastarintaa. Sen lisäksi totean, että tämän tutkielman valossa on mahdotonta saavuttaa 

mielenilmauksessa toimineiden aktivistien tai virkavallan henkilökohtaisempia kokemuksia tai 

tunnetiloja. Siitä johtuen koen, että tämän tutkielman sisältö ei tavoita kokonaisvaltaista 

mielenilmauksen tulkintaa. Mielenilmaisuun sai osallistua myös Elokapinan Facebook-

sivustolla julkaistun reaaliaikaisen lähetyksen välityksellä23, mutta tämä virtuaalinen 

ulottuvuus rajautuu pois tästä tutkielmasta.  

                                                
22Elokapina kuva-arkisto 2020 
23 Facebook Elokapina (haettu 11.3.2021). 
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4.2 Ekokriittinen lähilukeminen ja lähilukemisen yksityiskohtaisempi luonne 

 
Annamari Vänskä teoksessaan Vikuroivia Vilkaisuja (2006) esittelee teoksessaan Tutta Palinin 

(2004) lähiluku menetelmän (close reading) tapana analysoida yksityiskohtia, jotka saattavat 

jäädä huomioimatta, oletetun epäolennaisuuden vuoksi. Palinin lähiluku menetelmä on saanut 

inspiraatiota Griselda Pollockin tulkinnasta (close reading) (Pollock 1999, Palin 2004, 32). 

Tutkielmassani lähestyn lähilukemisen kautta tutkimusaineiston tekstejä, sekä visuaalista 

materiaalia. Lähilukemisessa yksityiskohdat ovat tärkeässä roolissa, sillä ne muovaavat 

merkityksiä, joiden myötä oletettuja ja vallitsevia esitysten tulkintoja voi rikkoa. (Vänskä 2006, 

15). Lähilukeminen toteutuu hidastempoisesti perehtyen. Lukijalta vaaditaan “sellaista 

teoreettista ja historiallista tietoa, jonka kautta yksityiskohdat alkavat puhua” (Vänskä 2006, 

15).  

 

Aiemmin tutkielmassani esitetty teoreettinen viitekehys, sekä johdattelu aihepiirin pariin, 

toimivat lähilukemisen taustatukena. Katson, että se mahdollistaa yksityiskohtaisempia 

tulkintoja tulevien analyysien parissa. Vaikka edellä nostetut teoreettiset taustat ja 

viitekehykset toimivat analyysin aihiona, en oleta, että lukija lukee niitä identtisesti. Lukijoilla 

ja tutkijoilla on omat positionsa, joiden kautta tuotettu tieto tai esitykset, eivät Vänskän (2006) 

mainitsevasti, ole sidottuja yhdenmukaiseen tulkintaan (emt. 14). Sen vuoksi katson, että 

lähilukeminen ja vikurointi muodostavat analyysin yhteydessä vuorovaikutuksellisen suhteen, 

jonka kautta voi lähestyä sekä tekstejä että visuaalista materiaalia. Tämä tuo esiin Vänskän 

tulkinnan ‘vikuroinnin’ strategisesta voimasta, jonka myötä merkitykset eivät rajaudu vain 

yksimieliseen tulkintaan. Se mahdollistaa tilaa “uudelleentulkinnoille ja -

merkityksellistämiselle” (Vänskä 2006, 14). Tulkintani eivät ole siten sidottuja. Pakkaa 

voidaan sekoittaa tuomalla uusia tulokulmia pöytään. 

 

Artikkelissa Lähilukeminen ennen ja nyt ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia 

Kaisa Kortekallio & Anna Ovaska tuovat lähilukemisen moniulotteisuuden esiin. Muiden 

tulkintojen parissa, he soveltavat sitä ympäristölliseen ja ruumiilliseen tulkintaan. Heidän 

tulkintojen mukaan ekokriittinen lähilukeminen toimii vuoropuhelun välineenä, kun 

muodostetaan tulkintoja ympäristöjen välisistä kokemuksellisista eroavaisuuksista. Se voi 

johdatella epämiellyttävien ja ongelmallisten rakenteiden äärelle ja toimia ihmiskeskeisen 
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kertoja position haastajana (Kortekallio & Ovaska 2020, 63). Ekokriisin kontekstissa tämä 

arastelemattomuus soveltuu tulevien tulkintojeni tueksi. Silloin on mahdollista tarttua 

epätasa-arvoisuuden leikkauspisteisiin, sekä ympäristöä kuormittaviin rakenteisiin. Tämän 

kriittisen vuoropuhelun myötä on mahdollista kohdata henkilökohtaisia ennakkoluuloja ja 

etuoikeutettuja asetelmia, jolloin yksilökeskeisyyttä korostavia valintoja voidaan 

kyseenalaistaa ja havaita niiden kauaskantoisempia vaikutuksia (Kortekallio & Ovaska 2020, 

62).  

 

Kuvia tarkastelemalla kiinnitän huomiota aktivistien ja virkavallan asentoihin, ilmeisiin ja 

eleisiin. Lisäksi keskustelua herää mielenilmauksessa käytettävän rekvisiitan kautta.  

Esimerkiksi silloin, kun aktivistien kaulan ympärillä roikkuvien kylttien kantaaottavat tekstit 

nousevat pintaan. Kuvien tarkoituksena on tuoda syvyyttä ja visuaalista ulottuvuutta 

tutkimusaineistoksi valikoidun tekstin tueksi. Kuvat olen upottanut erillisten analyysiosioiden 

joukkoon.  

5 TOTTELEMATTOMUUDEN PAIKALLINEN JA GLOBAALI ULOTTUVUUS 

5.1 Kulutuskeskeisyyden nyrjäyttäminen ja queer -kehollisuus 

 
Tässä osiossa tulkitsen Queerkapinan mielenilmauksessa noussutta kritiikkiä kohdistuen 

kaupallisten järjestelmien ympäristöä ja ihmisoikeuksia loukkaaviin rakenteisiin.  Vastaan 

kysymykseen; millä tavoin Queerkapinan mielenilmauksen aikana toteutunut kehollinen 

vastarinta haastoi vallitsevaan kulutuskulttuuriin kytkeytyneitä sortavia ja eriarvoistavia 

rakenteita, jotka vaikuttavat laajasti ekokriisin kiihtyvään tahtiin, sekä ihmisoikeuksia 

loukkaavien käytäntöjen ylläpitämiseen? Kuvan 1 analyysi asettuu tämän alaluvun alle. 
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Kuva 1. Elokapina / Extinction Rebellion Finland 

 

Kuvassa 1. näkyy kaksi Queerkapinan aktivistia, jotka ottavat kantaa kulutukseen kytkeytyvän 

infrastruktuurin keskellä. He ovat asettuneet H&M-myymälän näyteikkunoihin tuodakseen 

esille ekokriisin ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia oikeuksia. Heti 

ensisilmäykseltä aktivistien tilan haltuun ottaminen jättää syrjään taka-alalla pönöttävän 

mallinuken. Queerkapinallisten värikkäät asusteet, ikkunaan liimatut kädet ja kylttien 

suurikokoiseksi painettu teksti kohdistaa katseen aktivistien toimintaan. 

 

Queerkapinallisten kaulojen ympärillä roikkuvien kylttien sanoma ilmentää vaatimusta 

toiminnan edistämisestä ekokriisiä vastaan, sekä tekee näkyväksi queer-kehollisuuksia ja 

queer-vapautumista. Kyseisten vaatimusten halutaan toteutuvan omaehtoisesti, itsenäisenä 

markkinamekanismien ja kulutuskeskeisyyden pyrkimyksistä. Kannanotto yhdistyy 

pinkkipesun ja viherpesun vastustamiseen. Sateenkaarimedia Kehrääjässä julkaistussa 

haastattelussa Queerkapina tiivistää, tavan, joilla yritykset pönkittävät julkista mainettaan 

korostamalla itseään ihmisoikeuksia tukevana tahona. Queerkapina toteaa: “Ne yritykset ja 

tahot, jotka vain markkinoivat LHBTQAI+-koodattuja tuotteita tarjoamatta yhteisöä tukevia 

lahjoituksia tai palveluita, osallistuvat pinkkipesuun ja sateenkaariyhteisön taloudelliseen 

riistoon” (Peltonen, Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). Queerkapinan asettuminen tilaan, jossa 
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taloudellinen riisto ottaa konkreettisesti paikkansa, voidaan nähdä vaatimuksena sellaisten 

kulutusvalintojen olemassaololle, jotka eivät valjasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

oikeuksia kaupallisiin tarkoituksiin.  

 

Queerkapinalliset eivät kuitenkaan osoita mieltään tai syyllistä toiminnallaan järjestöjen tai 

yksilöiden yritysyhteistyötä. He tunnustavat, että yhteistyön muodot, voivat toimia alustana, 

edistää queer-yhteisön näkyvyyttä ja tarjoamaan potentiaalisia tulon lähteitä (Peltonen, 

Sateenkaarimedia Kehrääjä, 2020). Yhteistyön vastuullisuus, korostuu HeSeta-yhdistyksen 

vuoden 2018-2022 toimintastrategiasta. Strategiassa selvennetään, kuinka kestävät ja vakaat 

kumppanuudet luovat toiminnalle turvaa ja kestävyyttä. Helsinki Pride-viikon ympärille 

kehitettävä toiminta tähtää ympärivuotiseen sykliin, joka vahvistaa “yhdistyksen 

ydintoiminnan saavutettavuutta, työn resursseja ja vaikuttavuutta” (HeSeta 2018-2022, 3).   

 

Kuvassa 1. aktivistit ovat asettuneet vierekkäin, pitäen toisiaan käsistä kiinni. Ele voidaan 

tulkita osoituksena kollektiivisen vastarinnan muodostamisesta ja kannanottojen yhteisestä 

linjasta. Näin queer tehdään osaltaan näkyväksi ja läsnäolevaksi. Kaisa Ilmosen (2011) 

tulkitsema intersektionaalisuuden juurista kumpuava poliittinen aktivismi, näyttää 

symboloivan Queerkapinan voimaa, jolla alisteisessa asemassa pidettyjen ryhmien näkyvyys 

nostetaan esille (Ilmonen, 2011 3). Intersektionaalisesta näkökulmasta aktivistien eleiden 

kautta toteutuva queer-kehollisuuksien läsnäolo ei vain nosta seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen asemia marginaalista keskiöön. Ekokriisin globaalissa kontekstissa 

queerkapinallisten vastarinta koskettaa myös niitä, joiden haavoittuvaisempia asemia 

ylläpidetään, kaupallisuutta maksimoivien tarkoitusperien vuoksi.  

 

Aktivistien kehollinen vastarinta, johdattelee kysymyksen äärelle siitä; “keiden elämää 

ylläpidetään ja keiden ei” (Karhu 2016, 72). Sanna Karhu ammentaa edellä mainitun 

kysymyksen Judith Butlerin teoksesta Notes Toward a Performative Theory of Assembly 

(2015). Kyseistä teosta käsittelevässä kirjallisuusarvostelussa Karhu (2011) tulkitsee Butlerin 

sukupuolipolitiikan, yhdistyvän ´solidaarisuuden politiikkaan’, sillä se haastaa poliittisesti 

suuntautuneita taloudellisia ja sosiaalisia vallanmuotoja, jotka sitovat sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöjen lisäksi myös muita syrjäytettyjä haavoittuvaisempiin asemiin (Karhu 

2016, 73).  Näin voidaan todeta, että Queerkapinan osoittama solidaarisuus ei kohdennu 

ainoastaan queer-yhteisölle, vaan laajemmin se on osoitus myös niitä kohtaan, joita kaupallinen 
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tekstiiliteollisuus hyväksikäyttää, samalla kun sitä myötäilevät järjestelmät eivät suostu 

luopumaan ympäristöä tuhoavista menetelmistä. 

 

Queerkapinan kehollinen vastarinta tässä tapauksessa osoittaa Butlerin (2015) ajatuksen siitä, 

kuinka kehojen kokoontuminen kaduilla, aukioilla tai julkisessa tilassa merkitsee yksilöiden 

yhteistä performatiivista oikeutta toteuttaa itseään. Keho asetetaan keskelle poliittista kenttää 

ja kehon kautta kumpuava vaatimus kohdistuu elinkelpoisempiin (eng, “livable”) 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin olosuhteisiin, joissa haavoittuvuutta eivät enää 

vallitsevat epävarmuudet määritä (Butler 2015, 11). Tämä on osoitus, siitä että Queerkapinan 

kaupallisen tilan konventionaalinen ympäristö ‘nyrjäytyy’ ja performatiivisen oikeuden 

saattelemana paljastetaan syrjiviä rakenteita, joihin vaaditaan muutoksia ei vain paikallisella 

tasolla, vaan globaalisti. Rossia (2017), myötäillen Queerkapinan ‘vikuroiva’ viestintä ja 

kehollinen vastarinta ovat osa queer -interventiota, jonka keskiössä on “affektiivinen ja 

taitavasti suunniteltu näkyvyys ja tilallinen queeriyttäminen, tilan nyrjäyttäminen normaalista” 

(Rossi 2017, 5). 

 

Vuoden 2019 Nuorisobarometrissa24 Maria Joutsenvirta toteaa, että “teollisen ajan talous- ja 

hyvinvointimalli on perustunut materiaalisen vaurauden lisäämisen tavoitteeseen” 

(Joutsenvirta 2020, 196). Mallin mukaan tavoiteltavan vaurauden kautta on hyväksytetty 

luonnonvarojen jalostaminen ja hyödyntäminen tuotteiksi, lähtökohtaisesti ihmisiä varten. 

Yhteiskunnan myönteisen kehityksen mittana on pidetty näkyvän ostovoiman ja parantuneiden 

kulutusmahdollisuuksien kasvua (emt, 196). 

 

Edellä mainittu käsitys lujittaa luonnon ja luonnonvarojen alistamista, hyväksikäyttöä ja 

tuhoamista, valjastaen ne ihmistä palveleviin tarkoitusperiin. Artikkelissa No Failure: Climate 

Change, Radical Hope, and Queer Crip Feminist Eco-Futures Kim Q. Hall haastaa ihmislajin 

erityisyyttä ja suhtautuu kriittisesti ihmisen toimintaan, joka aiheuttaa ympäristölle merkittäviä 

ongelmia. Hän mainitsee, ettei ekokriisin kiireellisyyttä voi tarpeeksi korostaa, sillä se on yksi 

tämän päivän vakavimmista ongelmista. Esimerkiksi teollistumisen myötä maapallon 

ilmakehässä ilmenevän kasvihuonepäästöjen määrä on noussut radikaalisti25 (Hall 2014, 217). 

Luottamus fossiilisiin polttoaineisiin, jotka ruokkivat teollistumista ja länsimaita, tukevat 

                                                
24 Nuorisobarometri 2019 (haettu 10.4.2021). 
25  UNEP:n (2020) teettämästä raportista selviää, että maailmanlaajuiset ihmisperäiset kasvihuonekaasupäästöt 
vuonna 2019 olivat 52,4 gigatonnia (CO2-ekv) (UNEP 2020, XIV). 
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varakkaiden eliittien kulutustottumuksia ja ovat merkittävästi muuttaneet planeetan ilmastoa 

heikompaan suuntaan. 

 

Kyseisten elämäntapojen ylläpitämisen motiivit ja kytkeytyminen edellä mainittuun teollisen 

ajan talous- ja hyvinvointimalliin korostuu, kun tarkastellaan millaisena infrastruktuurien 

suhde, nähdään luonnolliseen ympäristöön. Paul N. Edwards toteaa artikkelissa Infrastructure 

and Modernity: Force, Time, and Social Organization in the History of Sociotechnical 

Systems26 (2002), että infrastruktuuri muodostaa keinotekoisen ympäristön, joka kanavoi 

luonnollisen ympäristön ominaisuuksista niitä, jotka koetaan kaikista hyödyllisimpänä ja 

yleistä mukavuutta edistävinä. Tämä toteutuu hävittämällä tai tuhoamalla luonnossa ilmeneviä 

ominaisuuksia, jotka nähdään vaarallisina, epämukavina tai epäkäytännöllisinä. Kyseisen 

mallin kautta luonnonympäristö alistetaan hyödykkeeksi tai tulkitaan esteeksi. Luonto tulkitaan 

näin ollen energian resurssina ja raaka-aineiden lähteenä, joita voi muotoilla ja käsitellä 

teknologisin keinoin ihmisten päämäärien ja tavoitteiden tyydyttämiseksi (N. Edwards 2002, 

4). Aktivismiin perehtynyt, kriittisen ajattelun teoreetikko, Eva Haifa Giraud lainaa Paul N. 

Edwardsin tulkintaa modernista infrastruktuurista, kyseenalaistaen siihen liitettäviä 

itsestäänselvyyksiä. Paul N. Edwards toteaa (2002), että jokapäiväistä elämää ylläpitävät 

infrastruktuurit jäävät toimiessaan usein huomaamatta; infrastruktuurit tulevat nähdyiksi vasta 

ympäröivän kontekstin tai infrastruktuurien muuttuessa tai pettäessä lopullisesti (Edwards 

2002; Giraud 2019, 79).  

 

Kaupallisen myymälöiden ja kulutukseen keskittyneiden ympäristöjen itsestäänselvyydessä 

piilee paradoksi. Yleisesti ne voidaan tulkita osana modernin kehittyneen teollisen ajan talous- 

ja hyvinvointimalliin piirtyneitä tilallisuuksia. Niiden tuotantoketjut työllistävät globaalisti 

ihmisiä ja mahdollistavat elannon, vaikka samanaikaisesti kyseiset infrastruktuurit tuhoavat 

maapallon elollista monimuotoisuutta ja voimistavat kriisien kietoutumista. Edwardsia (2002) 

myötäillen, nämä rakenteet voivat pettää lopullisesti, kun ympäristöä kuormittavien toimien 

tahti ei ota loppuakseen. On selvää, että ylläpidetty talous- ja hyvinvointimalli ei tule 

kestämään loputtomiin. Ei ainakaan vastaavanlaisena kuin se tällä hetkellä toteutuu. Ekokriisin 

kiihtyessä, luonnonvarojen ehtyessä ja elollisten järjestelmien joutuessa yhä ahtaammalle, 

radikaalimpia muutoksia on väistämättä edessä. Tästä esimerkkinä on konkreettisesti 

                                                
26 Toisaalta on otettava huomioon, että infrastruktuuriin kohdistuvat normit, voivat olla hyvin erilaisia riippuen   
paikasta (P. Edwards 2002, 3) 
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meneillään olevan koronapandemia, joka vaikuttaa yli kansallisten rajojen ihmisten 

hyvinvointiin ja yhteiskunnan toimivuuteen ja poliittiseen jännittyneisyyteen. 

 

Edellä kuvattu voittoa maksimoiva kaupallisesti suuntautuva talousmalli, yhdistyy Butlerin 

(2015) tulkintaan individualismin merkityksestä. Butler toteaa, että talouspoliittisesti 

suuntautuneessa yhteiskunnassa korostuu henkilökohtaisen vastuun vahvat ideologiat ja 

velvoite maksimoida oman elämän markkina-arvo elämää määrittävänä lopullisena 

päämääränä. Ajan myötä väestö sopeutuu kyseisen prosessin kautta turvattomuuteen ja 

toivottomuuteen (Butler 2015, 15). Prosessia voidaan tulkita Lauren Berlantin "julman 

optimismin" (eng. cruel optimism) näkökulmasta. Julma optimismi ylläpitää kollektiivisten 

toiminnan käytäntöjä, jotka tarjoavat merkityksen elämän jatkuvuudelle, jonain minkä vuoksi 

voi katsoa odottavansa olevan maailmassa (Berlant, 2006, 21) Toisin sanoen tämä mekanismi 

luo todellisuuden, joka muodostaa rakenteet "hyvälle elämälle", johon ihminen on valmis 

sijoittamaan ja jota se on valmis ylläpitämään riippumatta sen seuraamuksista (Berlant, 2006, 

2). 

 

En väitä että, Queerkapina implikoisi hyvän elämän tavoittelun olevan kiellettyä; että hyvää 

elämää ei saisi elää tai että se ei toteutuisi. Berlantin (2006) ‘julman optimismin’ valossa 

ideaalina pidetyn hyvän elämän tasa-arvoinen toteutuminen näyttäytyy kuitenkin 

mahdottomana. Berlantin ajatusta mukaillen, ideaalina pidetyn hyvän elämän tavoittelu luo 

ennemminkin eroavaisuuksia ihmisten ja luonnon välille, sekä suhteessa toisiinsa, sen sijaan, 

että se loisi yhteenkuuluvuutta. Sen saavuttamiseksi ollaan valmiita tuhoamaan luonnon 

monimuotoisuutta, sekä hyväksikäyttämään luontoa, eläimiä, sekä ihmisiä. Vallitsevassa ajassa 

ideaalina pidetyn hyvän elämän tavoittelu ja ylläpito tulkitaan ensisijaisesti merkittävämpänä, 

jolloin epätasa-arvon olemassaolon voidaan jopa tulkita petaavan ‘julmalle optimismille’ 

otollista alustaa. Queerkapinan kehollinen vastarinta kutsuu tulkitsemaan hyvän elämän 

määritelmää eri kulmista, jossa tila ja mahdollisuutta elää elämän arvoista elämää mahdollistuu 

nyt ja tulevaisuudessa vaihtoehtoisemmin. Queerkapinan kehollinen vastarinta voidaan 

yhdistää näkymään mahdollisesta kestävämmästä muutoksesta, johon halutaan tarttua ja 

sitoutua. 
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5.2 Kehollisen vastarinnan vuorovaikutuksellinen ulottuvuus 

 

Tässä osiossa siirryn tarkastelemaan Queerkapinan kehollisen vastarinnan 

vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia. Tarkastelen aktivistien ja virkavallan kohtaamista 

kehollisena vuoropuheluna. Sen lisäksi tässä luvussa keskityn tekemään tulkintoja siitä, miten 

toteutettu suora väkivallaton kansalaistottelemattomuus syntyy ja mitä vaikuttamisen 

ulottuvuuksia mielenilmaus mahdollisesti herättää. Kuvien 2. ja 3. yksityiskohtaisempi 

tarkastelu asettuvat tämän alaluvun alle.  

 

 
Kuva 2.  Elokapina / Extinction Rebellion Finland 

 

Kuten kuvasta 2. ja 3. voidaan todeta Queerkapinan mielenilmaus osoittautui puolijulkisten 

tilojen rajoituksia rikkovaksi ja häiritseväksi. Tästä johtuen virkavalta ilmaantui paikanpäälle 

ja puuttui tilanteeseen. Valtiovallan näkökulmasta poliisiin kohdistuu odotus kokoontumisten 

sujumisen ja turvallisuuden takaamisesta, mutta samalla poliisin valtuudet oikeuttavat tarpeen 

nähden toimimaan myös “henkilöiden suojan, omaisuuden suojan tai häiritsevän käytöksen 

vuoksi” (Neuvonen 2017, 209). Poliisin mahdollinen väliintulo ja seuraukset olivat kuitenkin 
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Queerkapinan tiedossa, sillä he toimivat väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden 

keinoin, tuomalla henkilöllisyytensä julkisesti esille ja hyväksymään mahdolliset 

seuraamukset, jotka ovat lainmukaisesti säädettyjä27 

 

 
Kuva 3 Elokapina / Extinction Rebellion Finland 

 

Judith Butler (2015) on todennut että, väkivallaton vastarinta edellyttää kehon, joka tulee 

näkyväksi, joka toiminnallaan pyrkii muodostamaan erilaisen maailman kuin kohtaamansa. 

Tämä edellyttää väkivallan kohtaamista toistamatta sen ehtoja. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan 

kieltää väkivaltaisen maailmaan olemassaoloa, vaan käsitellä itseään ja suhdettaan maailmaan 

uudella tavalla; pyrkiä ilmentämään vaikkakin väliaikaisesti vaihtoehtoa, jonka puolesta 

kamppailla (Butler 2015, 187).  Nostan esille, jo aiemmin tutkielmassani ilmenneen Butlerin 

tulkinnan väkivallattomuuden ristiriitaisuudesta suhteessa väkivaltaan. Butler painottaa, että 

väkivallattomuutta ei pidä yhdistää viattomuuteen. Väkivallattomuuteen liittyy väkivallan 

uhka, se on tapa sijoittaa ja yhdistää itseään ja muita mahdollisesti tai suoranaisesti ristiriitaisen 

tilanteen aikana (Butler 2015, 190). 

 

                                                
27 Elokapina, Usein kysytyt kysymykset, “Miksi kansalaistottelemattomuus olisi oikeutettua? Miten 
kapinoinnilla muka saadaan aikaan muutosta?”  
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Yhdyn Butlerin tulkintaan olemassa olevan väkivaltaisuuden tunnustamisesta, sillä 

Queerkapina tuo väkivallattoman suoran toiminnan keinoin esille väkivaltaisuuden, joka 

yhdistyy ekokriisin tuhoavaan voimaan sekä toimintaan, jossa ympäristö- ja ihmisoikeuksia 

vakavasti loukataan. Vaikka suoraa väkivallatonta tottelemattomuutta ei pidä Butlerin 

tulkinnan mukaisesti nähdä viattomana (emt 190), se voidaan tulkita tarpeellisena, kun 

pyrkimyksenä on nostaa esiin väkivallan kietoutuneisuus paikallisten ja globaalien 

järjestelmien välillä. Väkivallattoman suoran toiminnan merkittävyys keinona vaikuttaa, 

voidaan yhdistää Jaana Parviaisen kehollisen aktivismin tulkintaan artikkelissa 

Choreographing Resistances: Spatial–Kinaesthetic Intelligence and Bodily Knowledge as 

Political Tools in Activist Work (2010) 

 

Parviainen (2010) ehdottaa, että on tarpeellista muodostaa julkisia tapahtumia, joiden esiintyjät 

kyseenalaistavat ruumiillisuuksien moraalisia rajoja, ja näin ollen saavat mahdollisesti aikaan 

spontaaneja reaktioita katsojissa ja viranomaisissa (Parviainen, 2010, 312). Väitän, että 

aktivistien eleet ja liikkeet voivat herättää hämmennystä katsojien keskuudessa, sillä 

kannanoton toteutus ei lukeudu jokapäiväisten kokemusten piiriin. Aktivistiryhmän 

ulkopuolelle asettuvat tai liikkeestä tiedottomat, performatiivisen tilanteen yhteydessä, eivät 

välttämättä pysty kokonaisvaltaisesti tulkitsemaan tapahtumien kaarta tai sanomaa. Toisaalta 

väitän, että jo osittain sen kohtaaminen voi, kuten Parviainen (2010) ehdottaa; herätellä 

pohtimaan omien reaktioiden juurisyitä jälkeenpäin ja johtaa omien ennakkoluulojen 

tietoisempaan kohtaamiseen (Parviainen, 2010, 325). Yhteiskunnallisesti latautuneiden 

moraalisten rajojen haastaminen on osa aktivismia ja mahdollistaa niiden kohtaamista totutun 

tavan ulkopuolella, minkä myös Butler (2015) tunnistaa ominaisena suoran väkivallattoman 

kansalaistottelemattomuuden piirteenä (Butler 2015, 189). 

 

Edellä olevaa tulkintaa voi tarkastella Kortekallion & Ovaskan esittämän ekokriittisen 

lähilukemisen avulla, jossa kriittisesti toteutuva vuoropuhelu voi johdatella omien 

ennakkoluulojen ja etuoikeuksien kyseenalaistamiseen (Kortekallio & Ovaska 2020, 62). 

Toisin sanoen Queerkapinallisten puolijulkisen tilan hyödyntäminen ja arjessa totutun 

rutinoituneen ympäristön ravistaminen voi muodostaa risteyskohtia, jotka saattavat herättää 

katsojissa kyseenalaistamista itse aktivismia kohtaan mutta toisaalta pohtimaan omia 

kulutusvalintojaan uusista näkökulmista. Kansalaisyhteiskunnallisten toimijoiden 

vaikuttamismahdollisuuksiin saattaa myös kohdistua tietoisempaa tulkintaa, kun aktivismi 

näyttäytyy tilassa, jossa mielenilmauksia ei toteudu päivittäin.  
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Teoksessa Carnal Resonance: Affect and Online Pornography, mediatutkija Susanna Paasonen 

(2011) esittää tulkintansa ‘affektiivisesta resonanssista’ (eng. affective resonance).  

Affektiivinen resonanssi on saanut inspiraatiota verkkoviestintään ja mediatutkimukseen 

paneutuneen Theresa Senftin (2008) käsitteestä “tarttua” (eng. to grab). Paasonen tulkitsee 

Senftin tulkinnan ‘tarttumisesta’ visuaalisesti latautuneena dynamiikkana, joka toimii 

vaihtoehtona tirkistelylle tai katseelle (Paasonen 2011, 178-179).  

 

Termi näyttäytyy soveltuvana, kun analysoin Queerkapinan mielenilmausta vaikuttamisen 

keinona. Paasonen ilmaisee, että esitykset voivat herättää visuaalisesti lähestyttäessä 

‘tarttumisen’ myötä ‘affektiivista resonointia’. Resonoinnin liikkuvuudesta tai 

vaikuttavuudesta riippuen, se saattaa vetää puoleensa tai torjua poispäin (Paasonen 2011, 179). 

On mahdotonta tavoittaa kokonaisvaltaisesti, kaikilta osin, millä tavoin Queerkapinan 

mielenilmaus resonoi, sillä jokaisella on omat linssinsä, joiden läpi tulkita ympäröivää. Se, 

millaisena mielenilmaus koetaan katsojan roolista, jää täten tulkinnanvaraiseksi; se voi herättää 

myötätuntoisia tunteita aktivisteja ja aktivismia kohtaan, jolloin esitys Paasosta (2011) 

myötäillen vetää puoleensa. Toisaalta se saattaa herättää vastenmielisyyttä tai tarpeen 

kyseenalaistaa. Tällöin katsoja kääntää mahdollisesti katseen poispäin; mielenilmaisun 

viestimä merkitys ei välttämättä resonoi myönteisesti.  

 

Aktivismin keinona suora väkivallaton kansalaistottelemattomuus voi herättää erimielisyyksiä, 

vaikka itse kannanottojen viesti tulkittaisiin relevanttina ja totuudenmukaisena; koskien 

vallitsevan ekokriisin laajuutta ja siihen kytkeytyviä epätasa-arvoisuuksia.  Toisaalta ajan 

saatossa tulkinnat voivat muuttaa suuntaansa ja mielenilmaus voi myös herättää tunteita tai 

resonointia jälkeenpäin, kuten tämä tutkielma on pyrkinyt osoittamaan. Se on osoitus Vänskän 

esittämästä ‘vikuroinnin’ strategisesta voimasta. Kun merkitykset eivät ole sidottuja 

yhdenlaiseen tulkintaan, Queerkapinan mielenilmaisu ja sen vaikuttamisen keinot avautuvat 

mahdollisille “uudelleentulkinnoille ja -merkityksellistämiselle” (Vänskä 2006, 14).  

 

Seuraavaksi lähden pohtimaan mielenilmauksen aikana virkavallan ja aktivistien välillä 

syntyneitä vuorovaikutuksellisia ulottuvuuksia. Kuten Väyrynen & Kynsilehto tulkitsevat, 

koreografia tavoittaa käsityksen kehojen vuorovaikutuksellisuudesta. Kehoilla on 

väistämättömästi suhde toisiin kehoihin ja niiden keskinäinen liike on perusta vastarinnalle. 

Keho on ikään kuin pinta, jonka kautta ammentaa poliittista toimijuutta (Väyrynen & 
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Kynsilehto 2014)28. Queerkapinan mielenilmauksen yhteydessä virkavallan väliintulo asettuu 

osaltaan osaksi vastarinnan koreografian performatiivista luonnetta. Se ikään kuin kuuluu 

kyseisen performanssin draaman kaareen; jotta aktivistien välittämä viesti korostuu 

vuoropuheluna poliisin väliintulon kanssa.  

 

Väyrynen ja kollegat toteavat teoksessa Choreographies of Resistance (2016) että koreografia 

toimii “fyysisenä katalysaattorina” (eng. physical and conceptual catalyst), jonka kautta 

neuvottelut riskin ja kontrollin välillä syntyvät (Väyrynen et al 2016, 11). Tämän riskin ja 

kontrollin kautta syntyvä vuorovaikutus on yhdistettävissä Queerkapinan ja virkavallan välillä 

syntyvään vuoropuheluun. Tottelemattomasti asettumalla kaupallisen tilan näyteikkunoihin 

Queerkapina avautuu riskeille, joihin on odotettavissa vastauksia kontrollin muodossa. Kuvaa 

3. tarkastellessa, virkavallan toimeenpantu kontrolli toteutuu kärjistyneenä. Virkavallan määrä 

suhteessa kadulla seisovaan aktivistiin voidaan todeta virkavallan voimakeinoksi assosioitua 

kontrollin portinvartijaksi.  

 

Katse voidaan kohdistaa kuvassa 2. poliisien välissä saatettavan aktivistin ranteisiin, joista 

poliiseilla on ote. Ote voidaan tulkita kiinnipitämisen osoitukseksi, jonka kautta sen hetkisessä 

tilanteessa virkavallan valtaapitävä asema suhteessa kyseiseen aktivistiin ja toteutuneeseen 

aktivismiin korostuu. Ensikatsomalta poliisien otteet voidaan nähdä assosioituvan tilan 

järjestyksen palauttamiseen takaisin sen vakiintuneeseen tilaan. Tästä näkökulmasta kuva voi 

representoida poliisiin roolia yleistä turvallisuutta ja järjestystä ylläpitävänä tahona. Poliisi 

ikään kuin osallistuu toteutuneen kansalaistottelemattomuuden vastarinnan alullepanemaan 

vuoropuheluun, jossa aktivistien läsnäoloon vastataan saattamalla heidät pois tilasta; 

pyrkimyksenä on häivyttää aktivistien kriittisempi yhteiskunnallinen ote.  

 

Samainen häivyttäminen korostuu kuvan 2. poliisin kädessä ilmenevän peruukin ja kyltin 

kautta. Mielenilmauksen aikana aktivistin käyttämä peruukki ja kyltti symboloivat kyseisen 

mielenilmauksen performatiivista, kantaaottavaa luonnetta. Symboloivien rekvisiittojen 

häivyttäminen korostaa poliisin väliintulon motiiveja katkaista mielenilmaisun jatkuminen sen 

aiemmassa muodossa. Toisaalta kyseinen häivyttäminen ei johda mielenilmaisun 

katkeamiseen, vaikka aktivistin keho ikään kuin riisutaan sen rekvisiitasta. Mielenilmaisu 

jatkuu, sillä kehoa itsessään ei voida riisua mahdollisuudesta toteuttaa vastarintaa. Aktivistin 

                                                
28 Väyrynen & Kynsilehto 2014 (haettu 1.4.2021) 
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keho on edelleen läsnä, joka jo itsessään viestii aktivistien kannanoton jatkumoa. Kuvassa 2. 

aktivistin hymy vahvistaa kyseistä läsnäoloa. Totean, että ilmeet voivat yhtä lailla viestiä tilan 

haltuun ottamista ja kannanoton jatkuvuutta.  

 

Jaana Parviainen toteaa (2010), että toimijat, jotka toteuttavat vastarinnan koreografioita, 

tuovat kehollisuutensa vuorovaikutuksen äärelle ja toimivat kinesteettisen älykkyyden (eng. 

kinaesthetic intelligence29) myötä (Parviainen 2010, 311). Kehollisen vastarinnan kautta, 

kinesteettisen älykkyyden myötä toimijoilla on kykyä luoda tietynlaisessa ympäristössä uusia 

dynaamisia suhteita itsensä, sekä muiden välillä (Parviainen 2010, 324). Toimijoilla on tällöin 

kykyä arvioida millä intensiteetillä liikkeiden ajoitusta, voimaa, laatua ja laajuutta voidaan 

toteuttaa (Parviainen 2010, 323). Queerkapinan ’kinesteettinen älykkyys’ osoittautuu 

muotoutuvan tiedostavan ja näkyvästi esiin tuodun kehollisen vastarinnan kautta. Suoran 

väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden keinoin vastarinnan koreografian haastamisen 

intensiteetin säätely mahdollistuu, sillä Queerkapinalliset ovat tietoisia vaikkakaan eivät voi 

kokonaan kontrolloida tilaan liittyviä rajoituksia, sekä heidän toimintansa mahdollisia 

seuraamuksia ja vuorovaikutusta virkavallan kanssa.  

 

Kolumnissa Vastarinnan koreografioita, Parviainen (2008) kuitenkin painottaa, että on 

“harhaanjohtavaa väittää, että eleet ja koreografiat kaatavat ja rakentavat instituutioita ja 

yhteiskuntia” mutta painottaa ettei, niiden kautta muotoutuvaa “kinesteettistä älykkyyttä” ja 

kykyä muodostaa resistanssin koreografioita, ole syytä vähätellä. Hän painottaa, että niiden 

kautta puolustautuminen tai oikeuksien palauttaminen tai niiden tavoittelu, voi osoittautua 

ainoaksi keinoksi (Parviainen 2008, 79). Queerkapinallisten vastarinnan koreografia, ei 

välttämättä ole ainoa keino tuoda Queerkapinan kannanottoja esille, mutta sen tarkoituksena 

on herättää mobilisoitumisen myötä huomiota ilmastotekojen vastuunkantamisesta ei vain 

yksilöiden kesken, vaan vastuunottamisesta, jonka tulee toteutua laajemmin yhteiskunnallisella 

tasolla, yritysten ja valtioiden toiminnassa.  

                                                
29 Parviainen tulkitsee Howard Gardnerin (1983) kinesteettisen älykkyyden, osoittavan, että koreografialla 
liikkeitä ja asetumalla niiden kautta vuorovaikutukseen itsemme ja muiden ihmisten kanssa tietyissä tiloissa, 
muodostaa suhteita dynaamiseen kinesteettiseen kenttään. Kyseisissä tiloissa vallitsee mahdollisuus 
tuntemattomiin ja odottamattomiin vuorovaikutuksiin esimerkiksi katsojien, viranomaisten, kaupunkitilojen 
välillä. Näiden ’kinesteettisten kenttien’ kautta muotoutuvissa vuorovaikutuksissa ilmenee valtasuhteita, 
hierarkioita, sosiaalisia käytäntöjä, joiden seurauksena koreografiassa tulkittava liikettä on vaikea ennalta 
määrittää (2010, 324-325).  
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5.3 Toivon tunnelmia 

 

 
Kuva 4 Elokapina / Extinction Rebellion Finland 

 

“There is never a determinate future, but instead only a present that moves in relation to what 

we want to move toward. There is not a single pure or perfect future toward which we stretch” 

(Shotwell 2016,186). 

 

Teoksessa Against Purity, Alexis Shotwell (2016) toteaa, että ei ole yhtä ainutta täydellistä 

tulevaisuutta, jonka voitaisiin todeta olevan viattoman puhdas. Ei ole olemassa yhtä 

määriteltyä tulevaisuutta, jota kohti liikkua (Shotwell 2016,186). Shotwell lainaa 

kulttuurintutkija Sara Ahmedin (2006) tulkintaa queer-fenomenologiasta ja tunnistaa, että on 

monia tapoja suuntautua kohti tulevaisuutta; jotkut myötäilevät odotettua suuntaa ja toiset 

poikkeavat eteen asetetulta, käsikirjoituksen kaltaiselta polulta (Shotwell 2016, 179). Väitän, 

että Queerkapinan radikaalimpi tulokulma, vastarintaisen luonteensa vuoksi, poikkeaa 

valtavirtaisemmalta polulta. Tässä osiossa vastaan kysymykseen; millaiset mahdollisuudet 

Queerkapinan ilmasto- ja ympäristökriisiä sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksia korostavalla aktivismilla on herättää toivoa tuhon puitteissa? 
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Teoksessa, Cultural Politics of Emotion Sara Ahmed (2014) tulkitsee pelon affektiivista 

politiikkaa ja tuo esille, kuinka pelko rakentuu tutun ja tuntemattoman väliselle suhteelle ja 

siinä tapahtuvaan liikkeeseen nykyhetken ja tulevaisuuden välillä. Vaikka eletyt kokemukset 

aiheuttavat epämiellyttäviä tunteita nykyhetkessä, epämiellyttävyydet kytkeytyvät myös 

käsitykseen tulevaisuudesta. Pelkoon liittyvä vahingon tai loukkaantumisen odotus kohdistaa 

orientoitumisen nykyhetkestä kohti tulevaisuutta. Odotus juurruttaa ihmiset tulevaisuuden 

ääreen ruumiillisena kokemuksena nykyhetkessä (Ahmed 2014, 65). Kyseisen pelon kautta 

muodostuva ajallinen ulottuvuus mahdollistaa sen tarkastelua ekokriisin kontekstissa.  

 

Ahmed kirjoittaa, että pelosta ja ahdistuksesta on muotoutunut tietynlaisen ajan merkki, jolle 

tunnusomaisia ovat nopeat meneillään olevat muutokset ja innovaatiot, jotka ovat paitsi 

heikentäneet vanhoja rakenteita ja arvoja myös johtaneet hallinnan menettämiseen ja 

lisääntyneeseen epävarmuuteen tulevaisuudesta (Ahmed 2014, 71-72). Ajallisuuden 

kontekstissa pelko suuntautuu kohti objektia, jonka tulkitaan olevan lähestymässä (Ahmed 

2014, 65). Ekokriisin ja ajallisuuden yhteydessä pelko kohdistuu lopullisen tuhoutumisen 

odotukseen, jolloin lähestyminen ja sen läheisyys koetaan uhkana. Lisäksi ekokriisin 

eteneminen aiheuttaa muutosten kiihtyvää tahtia jolloin, kokemus hallinnan menettämisestä 

korostuu ja pelko vahvistuu. 

 

Kuvassa 4. aktivistien kaulan ympärillä roikkuviin kyltteihin painetut sloganit “No pride on a 

dead planet” ja “No pride on ecocide”, viestivät Ahmedin (2014) tulkintaa myötäillen, uhan 

ja tuhon läsnäolosta. Kuollut planeetta ja ympäristötuho viestivät ekokriisin väistämättömästä 

synkkyydestä, mikä voi lisätä epätoivon ja apatian tuntemuksia ja jarruttaa motivaatiota 

työstää kestävämpää muutosta kohti ekokriisin hillitsemistä (Hall C. 2014, 23). Onko 

optimistisempi näkökulma sen sijaan parempi? Kysymys ei ole niin yksinkertaisesti 

ratkaistavissa. Ympäristötutkija Panu Pihkala tulkitsee artikkelissa Eco-anxiety, Tragedy, And 

Hope: Psychological and Spiritual Dimensions Of Climate Change (2018), että vaikka 

katseet kohdistetaan optisempaan suuntaan, ekokriisin synkkyyttä ei pidä aliarvioida tai 

sivuuttaa. On ymmärrettävä, että merkittäviä tuhoja on jo tapahtunut ja tapahtumaan 

tulevaisuudessa, mutta lopullisen tuhoutumisen sijaan tulokulmaa voidaan työstää kohti 

seuraavanlaisia ajatuksia ja kysymyksenasetteluja; millaiseksi tulevaisuuden tuhot 

muodostuvat ja mikä vaikutus ja vastuu ihmiskunnalla on suhteessa niihin? (Pihkala 2018, 

554). 
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Optimismia ei pidä tulkita itsestään selvänä muutoksen suunnannäyttäjänä; sen vuoksi totean, 

että sitä on lähestyttävä intersektionaalisesta tulokulmasta. Pihkala (2018) esittää, että 

optimistinen lähestyminen ekokriisin kontekstissa voi ajautua etuoikeutetussa asemassa 

olevien oikeuksia ajavaksi liikehdinnäksi. Optimistisella otteella voidaan jättää huomioimatta 

esimerkiksi ympäristörasismi ja rakenteellisesti muodostuva epäoikeudenmukaisuus ja 

marginalisoituminen (Pihkala 2018, 554). Sen vuoksi ekokriisistä keskusteltaessa, ratkaisuja 

on pyrittävä löytämään vastuunkantamisen ja vastuunottamisen käytännöistä, joiden 

tavoitteellisena lähtökohtana on tutkielman alussa esiin tuotu Engin ja kumppaneiden 2005 

tulkinta laajemman yhteiskunnallisen kritiikin mobilisoimisesta. Kyseisen kritiikin tulisi 

huomioida erilaisten risteävien tekijöiden kuten rodun, sukupuolen, luokan, kansallisuuden ja 

uskonnon sekä seksuaalisuuden kietoutuneisuus (2005, 4). Näin ollen ekokriisiä ei ainoastaan 

aseteta yhdenlaiseen muottiin, vaan sitä voidaan tarkastella eri lähtökohdista ja asetelmista. 

Queerkapinalla on oma roolinsa tässä, tuoden omat näkökulmansa esille.  Väitän, että se 

eroaa valtavirtaisemmasta tavasta kohdata ekokriisin kietoutuneisuus, sillä se asettuu 

paikallisella tasolla haastamaan havaitsemiaan jämähtäneitä järjestelmiä, mutta sen lisäksi 

katseet suuntautuvat kohti globaalia epätasa-arvoa. Se viestii kietoutuneisuuden 

tunnustamisesta.   

 

Optimismia ei kuitenkaan tule lopullisesti sivuuttaa. Optimismi voidaan sisällyttää osaksi  

aktiivisen toivon työstämistä, jossa olennaista on olla juuttumatta toiveeseen yltäkylläisestä 

paremmasta tulevaisuudesta. Toivo voidaan nähdä näin työkaluna kohti aktiivista 

vastuunkantamista ja vastuunottamista ekokriisistä ja sen epätasaisesti kohdistuvista 

seurauksista. Artikkelissa No Failure: Climate Change, Radical Hope, and Queer Crip 

Feminist Eco-Futures Kim Q. Hall esittää kritiikkiä näkemykseen, jossa orientoituminen 

tulevaisuuteen kerrotaan narratiivin kautta, jossa asioilla on tapana parantua ja tulevaisuus 

näyttäytyy valoisana. Hallin kritiikki keskittyy tuomaan esille, kuinka kyseisestä narratiivista 

on tapana sulkea ulos ’queerit ja vammaiset’ (eng. “queers or crips”), sillä hallitsevat 

käsitykset tulevaisuudesta rakentuvat lähtökohtaisesti niille, jotka omaavat normien 

mukaisesti kykeneväisen kehon (able-bodied), tai asettuvat hetero- ja homonormatiivisiin 

lokeroihin (Hall 2014, 208). Haastaakseen tätä narratiivia Hall ehdottaa, queer- ja crip 

feministiseen näkökulmaan sitoutuvaa tulevaisuutta. Tämä avoimuus, tekee muista 

tulevaisuuksista ja muista maailmoista saavutettavia niille kehojen monimuotoisuuksille ja 
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elämän muodoille, jotka eivät järjestäydy normatiivisesti tai hegemonisten käsikirjoitusten 

mukaisesti (Hall 2014, 209-210).  

 

Hall tulkitsee, että vaikka ilmastonmuutokseen kytkeytyvä tulevaisuus on epävarmuuden 

sävyttämä, ‘radikaalin toivon’ käsite edellä kuvatun queer- crip feministisen näkökulman 

kontekstissa on hyödyllinen, sillä sen myötä vastuu ilmastonmuutoksen todellisesta 

luonteesta otetaan keskiöön. Radikaali toivo voi synnyttää halua sitoutua vaihtoehtoisiin 

elämäntapoihin, sillä se on konkreettisessa suhteessa ilmenevään ekokriisistä muodostuviin 

epävarmuuksiin. Epävarmuutta ei tästä näkökulmasta tulkita lopun tunnelmiin sitoutuneena 

vaan mahdollisuutena olla olemassa ja elää eri tavalla (Hall 2014, 224).  

 

Tulkitsen, että Queerkapinan toteuttama vastarinta, ottaa osaa ‘radikaalin toivon’ 

työstämiseen. Se on aktiivista kannanottoa, jossa vallitsevien ympäristöllisten muutostilojen 

pyörteessä, eriarvoisuutta ei peitellä tai heitetä syrjään. Se ilmentää oman queer-

näkökulmansa, haavoittuvuuksista ammennettua muutoshakuista voimaa. Paikallisella tasolla 

se tuo oman yhteisönsä läsnäolevaksi, samalla aktiivisesti työstäen intersektionaalisesti 

kulmia ekokriisin torjumisen osalta.   

 

Tuhon puitteissa on siis tarvetta ‘radikaalin toivon’ työstämiselle, sen avulla on mahdollista 

käsitellä planeetan tuhoutumisen laajamittaisia vaikutuksia, joista myös Queerkapinan 

aktivistien kaulassa roikkuvien kylttien sloganit “No pride on a dead planet” ja “No pride on 

ecocide, viestivät. Koko maapallon kuoleminen, ei siis kosketa vain ihmiskunnan loppua, 

vaan kaiken maapallolla olevan elollisen ja ei- elollisen tuhoutumista. Kyseisen keskustelun 

puitteissa on perusteltua todeta elämänmuotojen olevan yhteen kietoutuneita; tämä merkitsee 

väistämätöntä keskinäistä riippuvuutta; kukaan ei lopulta selviydy itsenäisesti vallitsevasta 

tilanteesta. Tätä ajatusta tukee Butlerin tulkitsema ihmiselämän ja eläinten kietoutuneisuus, 

jossa tunnustetaan niiden välinen keskinäinen riippuvuus (Butler 2015, 132).  

 

Palaan takaisin tutkielman alussa lainaamaani Sanna Karhun tulkintaan Butlerin esittämästä 

elämänmuotojen kietoutuneisuudesta; “ihmiset eivät ole ainoastaan riippuvaisia toisistaan 

vaan myös muista eläimistä ja koko maapallon elollisista prosesseista. Tämän vuoksi 

politiikan tai etiikan kohde ei voi olla vain ihmiselämän vaaliminen” (Butler 2015: Karhu 

2016, 74). Tämä haastaa käsitystä ihmistoimijoiden ainutlaatuisuudesta ja voi kannustaa 

pohtimaan erilaisia tulevaisuuksia; olisi olennaista puntaroida ekokriisin näkökulmasta 
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toimivinta lähestymistapaa, jonka puitteissa ihmisen, mutta myös muiden lajien ja 

elämänmuotojen ainutlaatuinen elämä voitaisiin säilyttää ja nähdä tasavertaisempana. 

Queerkapinallisten radikaalimpi ote voidaan nähdä näin kutsuna kyseisten pohdintojen 

äärelle.  

6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Lähdin liikkeelle argumentoimalla, että ilmastoon ja ympäristöön liittyvät kysymykset 

kietoutuvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin. Lisäksi argumentoin aiheen 

akuutin ajankohtaisuuden puolesta. Viime vuonna Helsinki Pride-viikon pääpäivänä toteutunut 

Queerkapinan mielenilmaisu Queerkapina: “Viherpesulle ja pinkkipesulle seis!” johdatti minut 

tutkielmani aiheen äärelle.  

 

Tutkimusaineistoksi rajautui Julia Peltosen teettämä Sateenkaarimedia Kehrääjässä julkaistu 

haastattelu. Haastattelussa Queerkapina pääsi ääneen ja avasi toimintansa arvoja ja periaatteita, 

sekä kävi läpi Queerkapinan “Viherpesulle ja pinkkipesulle seis!” mielenilmauksen toteutusta.  

Tutkielmassani visuaalisen materiaalin tarkastelu toteutui neljän Elokapinan verkkosivuilla 

julkaistun kuvan kautta. Rajaukseni perustelin sillä, että koin kyseisten kuvien viestivän 

mielenilmaisun paikkasidonnaisesta ulottuvuudesta, jossa Queerkapinan queer-aktivismi ja 

kehollinen vastarinta otti paikkansa. Kuvien tarkastelu ei yllä kuitenkaan kokonaisvaltaisesti 

mielenilmauksen tulkintaan, sillä niiden kautta osallistujien, aktivistien, ohikulkijoiden tai 

virkavallan henkilökohtaisia näkemyksiä ei voida tulkita. Vastaava lähestyminen voisi toteutua 

erillisen tutkimuksen valossa tai jatkumona, syventäen omaa tutkimustani. 

 

Tutkielmani perustui ajatukseen käydä läpi Queerkapinan tuottamaa kannanottoa, kun he toivat 

kehonsa läsnäolevaksi tilaan, joka rikkoi tilaan liittyviä konventionaalisia merkityksiä, 

rutiineja ja arkisia kokemuksia. Nostin esille tavat, joilla Queerkapinan mielenilmaisu otti 

kantaa ekologiseen kriisiin ja kulutuskeskeisyyden ja pikamuodin varjopuoliin, seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöt huomioivassa kontekstissa. Lisäksi käsittelin tapaa, jolla Queerkapinan 

mielenilmaus pyrki herättämään keskustelua siitä, keitä ja millaisia kehoja kestävämpään 

tulevaisuuteen tähtäävät diskurssit koskevat ja pitävät sisällään. Kehollisen vastarinnan 

pyrkimyksenä oli myös vastustaa sukupuolten moninaisuuden teeman valjastamista 

palvelemaan kaupallisia tarkoitusperiä sekä taistella vaihtoehtoisten elämisen ja olemisen 

tapojen puolesta. Mukaanluin tulkintaani teollisen ajan talous- ja hyvinvointimallin kautta 
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muodostuneen käsityksen hyvästä elämästä ja osoitin, millä tavoin kyseinen käsite ylläpitää jo 

lähtökohtaisesti heikommassa asemassa olevien asemia, samalla kun ympäristön 

monimuotoisuus kuihtuu kovaa tahtia.  

 

Tämän tutkielman viitekehyksessä Queerkapinan toimintatavoista korostuivat suoran 

kansalaistottelemattomuuden keinoin toteutuva aktivismi. Tarkastelin Queerkapinan 

puolijulkisessa tilassa ilmenevien rajoitusten haastamista ja sitä minkälaista toimijuutta tai 

mielenilmauksen muotoja tilassa on luvallista harjoittaa. Vastarinnan koreografian katsoin 

tavoittavan tulkinnan, jonka perusteella oli mahdollista tutkia, kuinka ihmiset ilmentävät 

toimijuuttaan vastavuorisesti kehojensa välityksellä. Sen kautta voi muodostua liikettä, joka 

haastaa ennalta määriteltyjä asetelmia ja oletuksia. Tarkastelin vuorovaikutuksellisia 

ulottuvuuksia virkavallan ja aktivistien välillä, mutta myös sen vaikuttavuutta mahdollisiin 

ulkopuolisiin. Viimeisen toteutin kuitenkin tulkinnanvaraisena, sillä tämän tutkielman valossa 

en tavoitellut henkilökohtaisempia tunnetiloja tai kokemuksia. Tulkitsin, että vastarinnan 

koreografian vuorovaikutuksellinen ulottuvuus ei vain haastanut puolijulkisen kaupallisen 

tilan rajoituksia, vaan myös poliittista ilmapiiriä, jossa toimettomuus ekologisen kriisin 

vastuunottamisessa maailmanlaajuisesti myllertää. 

 

Tulkinnat pohjautuivat queer-teoreettiseen ja intersektionaaliseen viitekehykseen, jonka 

pyrkimyksenä oli tavoittaa tarve tunnustaa tulevaisuuteen kohdistuvien keskustelujen äärellä, 

kietoutuneisuudet ja risteävyydet, jotka koskettavat ihmisiä, ympäristöä ja koko elollisesta 

olemassaoloa. Tämän voi saavuttaa työstämällä aktiivisesti toivoa, jossa nähdään tilaa 

vaihtoehtoisille tavoille olla olemassa ja elää. Performatiivisin elein, radikaalin sävyisenä 

Queerkapina asettui työstämään uusia tiloja, jotka perustuvat tutkielman alkupuolella esitetyn 

Joshua Sbiccan (2012) tulkinnan eco-queer liikkeiden tavoitteeseen hahmotella ja muodostaa 

tiloja ja tilallisuuksia, joiden tarkoituksena on tukea oikeudenmukaisuutta, itsenäisempää otetta 

ja kestävämpiä ratkaisuja (Joshua Sbicca 2012, 33). Väitän, että tämän tutkielman perusteella 

olen osoittanut, että Queerkapinan työstää näitä tilallisuuksia jo nyt, mutta mahdollisesti myös 

tulevaisuudessa. Kyseisiä teemoja voi lähestyä uusien tutkimusten parissa ja viedä tulkintoja 

yhä syvemmälle, ottaen huomioon jo olemassa olevien sekä tulevien kriisien 

kietoutuneisuudet. 
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