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LU KIJALLE

Runsaat viisi vuosikymmentä sitten erään pienen 
pohjoisen kaupungin hiekkalaatikolla leikkii pikkui
nen tyttö ja seitsemän pienempää poikaa. He ovat 
kaikki hyviä kavereita. Elämä on suurta seikkailua. 
Huolet pieniä hiekanmuruja. Vain yksi asia aiheut
taa isompaa miettimistä: miten tytöstä saataisiin teh
tyä poika. Sitten saapuu ilosanoma. Yksi pojista on 
kuullut, että lehdessä on lukenut, että yksi amerikka
lainen mies on muuttunut naiseksi -  noin vain ihan 
helposti. Asiaa pitkään mietittyään porukka tulee tu
lokseen, ettei tuollaista pysty tekemään kukaan muu 
kuin Jumala. Siltä istumalta organisoidaan kaikki ru
koilemaan iltarukouksessa, että tytöstä tulisi poika 
ja mieluiten heti. Rukouspiirin kärsivällisyys kestää 
muutaman illan, mutta kun mitään ei tapahdu, usko 
Jumalan kaikkivoimaisuuteen saa ensimmäisen kol
hun. Pettymyksestä huolimatta ei hiekkalaatikolta 
kuitenkaan leviä mitään rajumpaa ateismin aaltoa.

Vuodet kuluvat. Tytöstä tulee nainen, joka on ny
kyisin hyvin tyytyväinen siihen, ettei Jumala kääntä
nyt korvaansa pienten rukouspiirille kaukana pohjoi
sessa. Mutta koko lapsuutensa ja nuoruutensa tyttö

joutui taistelemaan ympäristön vaatimuksia vastaan: 
tyttöjen vaatteita, tyttöjen leluja, tyttöjen leikkejä, 
tyttöjen eleitä... koko tyttömäisen elämän vaatimusta 
vastaan. Tyttökirjoista hän tosin nautti -  salaa muil
ta.

Onneksi aika on muuttunut. Samanlaista tyttöä 
ei kukaan enää hauku ”poikanakuksiHäncnlaiscn- 
sa tyttö voi nykyään olla reilusti poikamainen -  voi 
pitää farkkuja, voi mennä armeijaan tai alkaa vaikka 
papiksi.

Lieneekö tässä yksi syy, miksi samainen tyttö in
nostui mahdollisuudesta saada järjestää johtamassaan 
museossa näyttelyn seksuaali- ja sukupuolivähcm- 
mistöjen historiasta. Olla mukana kertomassa, kuin
ka rikollisista, sairaista ja synnintekijöistä tuli 2000- 
luvullc tultaessa lähes tasavertaisia kansalaisia.

Idea näyttelyyn ja tähän kirjaan syntyi kesällä 
2005 Työväenmusco Werstaassa Tampereella, jossa 
oli esillä ensimmäinen suomalainen seksuaalivähem- 
mistöjen historiasta kertova näyttely ”Vaarin paket
ti ja sateenkaarinappi”. Werstaassa järjestettiin myös 
tilaisuus, jossa esiteltiin työministeriön julkaisemaa
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tutkimusta "Eihän heterotkaan kerro..." Seksuaali
suuden j a  sukupuolen ra jankäyntiä  työeläm ässä '. Kes
kustelujen yhteydessä toinen julkaisun toimittajis
ta, Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkija 
Kati Mustola esitti ajatuksen, että Vantaan kaupun
ginmuseo ottaisi ohjelmaansa seksuaali- ja sukupuo- 
livähcmmistöjen historiasta kertovan näyttelyn, kos
ka sille on tilausta. Lopullisesti museon henkilökunta 
päätti tehdä näyttelyn, kun Vantaan kaupunki yhtenä 
ensimmäisistä kaupungeista Suomessa julkisti toi- 
mintatapaohjeen ”Työkirja tasa-arvosta ja yhdenver
taisuudesta" keväällä 2006.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole mi
kään pieni marginaaliryhmä. Ryhmän kokoa ei ku
kaan tiedä, mutta arvioiden mukaan seksuaalisiin vä
hemmistöihin kuuluu Suomessa 5 -15  % väestöstä. 
Vertailun vuoksi todettakoon, että esimerkiksi ruot
sinkielisten määrä on Suomessa on 5,5 % ja ulko
maalaisten 2,2 %.2

to Sateenkaari-Suomi

Kyseessä on tietenkin myös "muodikas” ilmiö. 
Muodikkuus ei kuitenkaan voi olla este näyttelyn te
kemiselle. Joskus on hyvä tarttua hetkeen. Museol
le näyttely on yksi erikoisnäyttely muiden joukossa. 
Vantaan kaupungin imagoon nykyaikaisena, kansain
välisenä gatevvay-kcskuksena näyttely sopii parem
min kuin hyvin.

Vantaan kaupunginmuseon puolesta kiitän läm
pimästi tasavallan presidentti Tarja Halosta, joka 
toimii näyttelyn suojelijana. Se on kunnia meille. 
Lopuksi minulla on ilo kiittää lämpimästi myös 
kaikkia näyttelytyöryhmän jäseniä ja kaikkia tähän 
kirjaan kirjoittaneita henkilöitä. Meitä on moneksi, 
ja onneksi me olemme monenlaisia.

Vantaalla 2.4.2007

Leena Hiltula
Vantaan kaupungin museoiden johtaja



Kati Mustola &, johanna Pakkanen

J O H D A N T O

Sateenkaari-Suomi-kirja johdattaa seksuaalisen 
suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden his
toriaan Suomessa 1600-luvulta nykypäivään. Kirja 
kertoo seksuaali- ja sukupuolivähcmmistöihin kuu
luvien eli lesbojen, homojen, biseksuaalien ja trans- 
ihmisten historiasta, joka on tähän asti ollut suureksi 
osaksi vaiettua historiaa. Vaiettujen ja vaiennettujen 
historia ci ole ”vain” marginaalien historiaa, vaan ky
seessä on tärkeä osa Suomen historiaa, joka 2000-lu- 
vullc asti on puuttunut historiankirjoituksesta lähes 
kokonaan. Asioiden tarkastelu sosiaalisesti tai kult
tuurisesti laidoilla olevien näkökulmista kertoo usein 
enemmän keskiöstä kuin keskiössä olevat arvaavat- 
kaan. Suomalainen kansanviisaus tiivistää tämän sa
nontaan: keskellä metsää oleva ei näe metsää puilta. 
Tämä kirja osoittaa myös, että seksuaali- ja suku- 
puolivähemmistöjen historiaan kuuluu lukuisia kult
tuurihistoriallisesti merkittäviä henkilöitä. Kysymys 
ei ole vain laitakatujen tai pienten suljettujen piirien 
historiasta.

Ihmisten mahdollisuus elää elämäänsä omalla ta
vallaan on vaihdellut paitsi eri aikoina myös suku

puolen, paikan ja yhteiskunnallisen aseman mukaan. 
Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajoja on valvottu ri
koslain, lääketieteen ja kirkon toimesta. Nykyään 
tämä valvonta tapahtuu ensi sijassa kulttuuristen ta
pojen ja normien kautta, mutta edelleen myös lain
säädännöllä on merkitystä. Rajojen rikkojia ja ylittä
jiä on silti ollut aina.

Käsitteet ja sanat, joilla seksuaalisen suuntautu
misen ja sukupuolen moninaisuutta on jäsennetty, 
ovat vaihdelleet aikojen saatossa. Esimerkiksi sana 
homoseksuaalisuus on vasta noin 140 vuotta van
ha, heteroseksuaalisuus vähän nuorempi. Sana tran s- 
ves tisuu s  otettiin käyttöön 1910-luvulla, transsuku- 
pu o lisuu s  1920-luvulla. Kansanomaisessa ajattelussa 
homoseksuaalisuus ja sukupuolen moninaisuus kä
sitettiin pitkään näiden lähinnä lääketieteessä käy
tettyjen termien vakiintumisen jälkeenkin usein sa
maksi asiaksi.

Nykyään ilmaisulla sek suaa liväh em m istö t viita
taan lesboihin, homoihin, biscksuaalcihin sekä mui
hin ihmisiin, joilla on rakkaus- tai seksisuhteita 
samaa sukupuolta olevien kanssa. Ilmaisulla sukupuo-
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l iv ä h em m is tö t  tarkoitetaan ihmisiä, jotka sukupuo- 
lisamastumiscllaan tai sukupuolen ilmaisullaan ky
seenalaistavat ajatuksen sukupuolesta kaksijakoisena 
biologisena kysymyksenä: syntymisenä joko tytöksi 
tai pojaksi. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ih
misten seksuaalinen suuntautuminen vaihtelee yhtä 
lailla kuin muunkin väestön.

Populaaritieteellisenä artikkelikokoelmana tämä 
kirja ei rakenna yhtenäistä tarinaa seksuaali- ja su- 
kupuolivähemmistöjen historiasta. Ennemminkin 
kyse on välähdyksistä ja sukelluksista keskeisiin tee
ma-alueisiin. Kulttuurin ja kirjallisuuden alueella pai
nopiste on sellaisissa kirjailijoissa ja kuvataiteilijoissa, 
jotka ovat tuotannossaan käsitelleet homo-ja biseksuaa
lisuutta jo ennen 1990-lukua, vuosikymmentä, jolloin 
voi sanoa, että sai alkunsa räjähdysmäinen nousu ai
heen kulttuurisessa käsittelyssä. Lukuisat teema-alueet 
erityisesti kulttuurin saralla ansaitsisivat paljon laajem

tz  Sateenkaari-Suomi

man käsittelyn. Näitä innokkaita kartoittajia odottavia 
alueita suomalaisessa kulttuurihistoriassa ovat muun 
muassa teatteri, ooppera, tanssi ja elokuva.

Toivotamme sinut tervetulleeksi matkalle histo
riaan, jota vielä vähän aikaa sitten ei näyttänyt olevan 
olemassakaan. Suomalaisen lesbo-, homo-, trans-, 
bi- ja queertutkimuksen synty ja kehittyminen ovat 
tehneet mahdolliseksi alkaa tutkia unohdettujen 
ja vaiennettujen historiaa. Samanaikaisesti lukuis
ten aktivistien uuttera työ perinteen säilyttämiseksi 
ja innostunut ote uuden perinteen ja kulttuurin ra
kentamiseksi on tehnyt näkymättömien historias
ta näkyvää. Haluamme kiittää kaikkia Vantaan kau
punginmuseon Sateenkaari-Suomi-näyttelyn (2007) 
ja tämän kirjan tekemiseen osallistuneita henkilöitä, 
ovat he sitten osallistuneet kirjoittamalla artikkeleita 
tai tarjoamalla kotiarkistonsa ja valokuvansa uuden 
historiankirjoituksen käyttöön.



Seksuaalivähemmistöt:

• Lesbot, homot ja  biseksuaalit.

Sukupuolivähemmistöt:

• Transsukupuoliset naiset (transnaiset) syntyvät ruumiiltaan pojiksi, mutta tunte
vat olevansa naisia ja korjaavat kehonsa sukupuolen korjausprosessissa vas
taamaan omaksi kokemaansa sukupuolta.

• Transsukupuoliset miehet (transmiehet) syntyvät ruumiiltaan tytöiksi, mutta tun
tevat olevansa miehiä ja korjaavat kehonsa sukupuolen korjausprosessissa 
vastaamaan omaksi kokemaansa sukupuolta.

• Transgender-ihmiset ovat henkilöitä, jotka elävät mieheyden ja naiseuden rajalla, 
välillä tai ulkopuolella. Osa heistä tarvitsee saman sukupuolenkorjauksen kuin 
transsukupuoliset.

• Transvestiitit ovat suom alaisessa kulttuurissa useim miten hetero- tai bimiehiä, 
jotka haluavat tuoda toisinaan esiin naiseuttaan pukeutumalla naiseksi ja toi
m imalla naisen roolissa. On myös transvestiitiksi itsensä määritteleviä naisia. 
Transvestisuudessa saman ihm isen kokonaispersoonaan kuuluu yhtä aikaa 
sekä mieheyttä että naiseutta.

• Intersukupuoliset ovat ihm isiä, joiden fyysiset, sukupuolta määrittävät tekijät ei
vät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen. Tätä ei aina havaita vauvana, vaan 
intersukupuolisuus saattaa tulla esiin m urrosiässä tai vasta aikuisena. Intersu
kupuoliset ihmiset pakotetaan usein jom paankum paan sukupuoleen.

Heteronormatiivisuus

on ajattelutapa, jonka mukaan m aailm assa ajatellaan olevan vain kahdenlaisia ih
m isiä -  naisia ja miehiä -  ja ettei ihminen voisi olla molempia yhtä aikaa tai aset
tua kaksijaon ulkopuolelle. Heteronormatiiviseen ajattelutapaan sisältyy oletus tai
toive kaikkien yksilöiden heteroseksuaalisuudesta ja ”oikeanlaisesta" sukupuolen



ilm aisem isesta. Miesten heteroseksuaalisen miehisyyden ja naisten heterosek
suaalisen naisellisuuden ajatellaan johtuvan biologiasta tai luonnosta. M uunlais
ten seksuaalisuuksien tai sukupuolten olemassaolo kielletään tai niitä pidetään 
heteroseksuaalisuutta ja kaksinapaista sukupuolijärjestystä huonompina. Hetero- 
norm atiivisuus rajoittaa kaikkien ihmisten mahdollisuuksia.

Sateenkaarilippu

Kansoilla, heimoilla ja yhteisöillä on omat lippunsa ja tunnuksensa, yrityksillä on 
logonsa. Sateenkaarilippu on kaikkien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yh
teinen lippu. Sen ohella monilla alaryhmillä on omat lippunsa tai tunnuksensa.

Sateenkaarilippua liehutettiin ensim m äisen kerran Yhdysvalloissa San Fran
ciscossa vuonna 1978 pidetyssä homojen ja lesbojen vapauden päivän paraatis
sa (Gay and Lesbian Freedom Day Parade). Lippu symboloi syrjityn vähemmistön 
ylpeyttä. Seuraavana vuonna lippu otettiin Pride-paraatin yleiseen käyttöön osoit
tamaan homo- ja lesboyhteisön sisäistä vahvuutta ja solidaarisuutta. Sateen
kaarilippu ja sateenkaarisymbolit leväsivät nopeasti maailmalle, Suomessa sa
teenkaarilippu omaksuttiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tunnukseksi 
1990-luvulla.

Lipussa on kuusi väriraitaa: punainen (joka symboloi elämää), oranssi (pa
rantava voima), keltainen (aurinko), vihreä (luonto), sininen (harmonia) ja vio
letti (henkisyys). Sateenkaaritunnus kuvaa seksuaalisen suuntautumisen ja suku
puolen kirjoa ja monimuotoisuutta. Elämän kirjon merkityksessä sateenkaarta oli 
aiemmin käytetty Yhdysvaltojen mustien poliittisessa liikkeessä sekä kansainväli
sessä rauhanliikkeessä. Rauhanliikkeen käyttämässä sateenkaarilipussa on seitse
män väriraitaa, rauhanlipun lisäväri on turkoosi, ja lipussa lukee valkoisin kirjai
min P A CE  (rauha).



Johanna Pakkanen 

KAAPPI

Kaappi tarkoittaa salaisuutta, erityisesti homo- tai 
biseksuaaliseen identiteettiin liittyvää salaisuutta. 
Kaapista ulostulolla viitataan salaisuuden paljasta
miseen. Kaappia on pidetty vertauskuvana hetero- 
normatiivisen kulttuurin harjoittamalle syrjinnälle, 
erityisesti kieltämiselle, vaientamiselle ja näkymättö
mäksi tekemiselle.1

Kaappi on metaforana laajalti käytössä, sitä on 
jopa alettu valtakulttuurin puolella käyttää laajem
massa merkityksessä salaamiseen ja paljastamiseen 
liittyen: ”Erityisesti ydinvoimaa kannattavat polii
tikot ovat uskaltautuneet aikaisempaa avoimemmin 
ulos kaapista”.2 Itsestä kertominen sekä salaamisen ja 
paljastumisen dynamiikka on edelleen toistuva tee
ma lesbo-ja homokulttuurisissa elokuvissa ja kirjalli
suudessa, kuten esimerkiksi ranskalaisessa elokuvassa 
M ini7 myös!3 ja norjalaisen Anne Moitin Hanne W il-  
helmsen -lesbodekkareissa.

Homo- ja lesboliikkeen seksuaalista identiteet
tiä korostaneeseen vaiheeseen on kuulunut paljon 
puhetta kaapista ja ulostulosta. Oman identitee
tin salaaminen on nähty sekä itseä vahingoittava

na elämänratkaisuna että koko yhteiskunnan hete- 
ronormatiivisuutta pönkittävänä toimintana. Niinpä 
avoimuuden ihannoinnista on seurannut poliittinen 
vaatimus, että jokaisen homo- ja biseksuaalin olisi 
tuotava esiin oma identiteettinsä, ”todellinen itsen
sä”. Homo- ja lcsboliike on painottanut tätä erityi
sesti julkisuuden henkilöiden kohdalla. Äärimmil- 
lään aktivismissa onkin päädytty filmitähticn ja 
muiden julkisuuden henkilöiden ”outtaamisecn” eli 
julkiseen paljastamiseen -  tiettävästi Suomessa tätä 
ei kuitenkaan ole tehty.

Avoimuuden vaatimusta on kritisoitu monesta eri 
näkökulmasta. Voimakkaan avoimuuspuheen tuotta
mat tarinat ”todellisesta itsestä” voidaan kyseenalais
taa liian yksinkertaistavina, sillä koettu todellisuus on 
monimuotoisempaa. Lisäksi ajatus homoseksuaali
suudesta perimmäisenä totuutena ihmisestä on hyvin 
kapea. Avoimuuden vaatimusta on myös arvosteltu, 
koska se usein liittyy niin kutsuttuun normalisaatio- 
puheeseen: ”olemme ihan yhtä tavallisia ihmisiä kuin 
heterot” -tyyppisten väittämien käyttöön. Silloin 
avoimuutta ja julkisuuteen astumista toivotaan crityi-
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sesti viehättäviltä, heteronoloisilta ja keskiluokkaista 
elämäntapaa noudattavilta homoilta ja lesboilta.

Kaappi voi olla myös selviytymisstrategia, sillä 
avoimuuden hinta ei ole kaikille sama: työelämäs
sä on aloja, joilla avoimuus voi todennäköisemmin 
merkitä työuran katkeamista kuin toisilla aloilla. 
Jos syrjinnästä puhutaan niin, että siitä vastuute- 
taan ensisijaisesti yksilöitä, siis syrjinnän mahdolli
sia kohteita, itse syrjinnän rakenteet jäävät käsitte
lemättä. Kaapilla on myös historia: YLE Teemalla 
esitetyssä Homo-Suomen historia -sarjassa (2006) 
runoilija Mirkka Rekola totesi, että sodanjälkeises

i 6  Sateenkaari-Suomi

sä Suomessa ei ollut tilaa, johon tulla ulos kaapista.
”Ulostulo”, ilmaus, joka on nykykulttuurissa tut

tu nimenomaan kaapin yhteydessä, kaapista ulostu
lona, on mahdollisesti juuriltaan peräisin toisaalta 
kuin kaapin yhteydestä. Alun perin ulostulo lienee 
ollut käytössä amerikkalaisessa homobaarikulttuuris- 
sa, mihin se omaksuttiin yläluokan seurapiirien de- 
bytanttitanssiaisista -  näitä täysi-ikäisiksi tulleiden 
nuorten naisten ensimmäisiä tanssiaisia kutsutaan 
nykyäänkin coming outiksi. Ulostulo on siis tuossa 
homobaarikontekstissa merkinnyt tuloa piireihin, ci 
poistumista jostakin ahtaasta ja pimeästä tilasta.'’



Meidän kaupunkimme on omanlaisensa vain vähän eri vivahteella. Näin pienessä 

kaupungissa meillä ei ole omia katuja, kauppoja eikä gallerioita, mutta meillä on oma 

kätketty topografia, omat kadunkulmat; mc näemme sillan kulmassa röökiä vetävän 

miehen aivan eri tavalla kuin muut, me huomaamme kätten liikahduksia ja katseita 

silmäkulmista silloin, kun ne ovat kaikille muille vain visuaalista hälyä; me tiedäm

me nurkkia ja koloja ja kujia ja porttikäytäviä joilla on aivan oma merkityksensä. On 1 7

parkkipaikkoja ja tiettyjä elokuvanäytäntöjä, jotka muista vaikuttavat aivan tavallisilta 

mutta joita ympäröi näkymätön magnetismi. On yleisiä vessoja jonne astuu jännitty- 

necmmin odotuksin kuin joku toinen tulisi sokkotreffeille.

Johanna Sinisalo: Ennen päivänlaskua ei v o i  (Tammi 2000)



Kati Mustola
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Eurooppalaisten homo- ja lesboliikkciden historiassa 
korostetaan usein New Yorkissa Stoncwall Inn -nimisen 
kapakan edustalla elokuussa 1969 tapahtuneita mella
koita merkkinä uudesta vaiheesta homo- ja lesboliikkci- 
den historiassa. Suomalaisen homo- ja lesboliikkecn ke
hityksessä StoncwaUin mellakoilla on ollut hyvin vähän 
merkitystä. Suomessa alkoi tapahtua jo monta vuotta 
aiemmin, ja meidän kannaltamme paljon tärkeämpiä 
asioita. Suomalaisen lesbo- ja homoliikkeen tärkeät al
kuvuodet ovat vuosi 1964, jolloin homomiehet vakasi
vat Vanhan Kellarin, sekä vuosi 1967, jolloin perustettiin 
ensimmäinen suomalainen homoseksuaalien yhdistys. 
Homomiehet, ja pian myös lesbot alkoivat vaaria omaa 
tilaaja omaa ääntä yhteiskunnassa.

1960-luvun murrokset ja niiden 
luoma uusi tilanne

1960-luvulla käytiin kaikkialla länsimaissa keskus
telua seksuaalisuudesta ja sen ”vapauttamisesta” ah
dasmielisistä asenteista ja lainsäädännöstä. Yksi

keskustelun aiheista oli homoseksuaalisuuden dekri- 
minalisointi. Suomessa ja useassa muussa maassa laki 
kielsi seksin samaa sukupuolta olevien aikuisten kes
ken. Muita keskustelun teemoja olivat aborttilainsää- 
dännön liberalisointi, seksuaali- ja ehkäisyvalistuksen 
saaminen kouluopetukseen sekä seksi avioliittoins
tituution ulkopuolella, ennen kaikkea niin kutsuttu 
esiaviollinen seksi. Ehkäisypillerin tulo markkinoille 
merkitsi vallankumousta heteroseksuaalisissa suhteis
sa elävien naisten elämässä: se mahdollisti seksin il
man raskaudenpelkoa.

Ruotsissa suuri seksikeskustelu alkoi vuonna 1962, 
Suomessa keväällä 1965. Vuonna 1964 Ruotsissa il
mestyi kaksi homoseksuaalisuutta käsittelevää kir
jaa, Lars Ullerstamin Erotiska m inoriteter sekä Hen
ning Pallesenin De avvikande^ joilla oli paljon lukijoita 
myös Suomessa. Ullerstamin kirjan suomennos Suku
puoliset vähem m istöt ilmestyi vuonna 1968. Ilkka Tai
paleen toimittama puhecnvuorokokoelma Sukupuole
ton Suomi -A siallista tietoa seksuaalikysymyksistä kokosi 
vuonna 1966 seksikeskustelun teemoja ja nosti homo
seksuaalien aseman näkyvästi mukaan keskusteluun.1
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1960-luvun jälkipuoliskolla suomeksi ilmestyi 
myös useita käännösromaaneja, joissa käsiteltiin ho
moseksuaalisuutta avoimesti ja myönteisesti.2 Myös 
aikakauslehdet alkoivat kirjoittaa homoseksuaalisuu
desta.3 Enää ei lääkäri- ja tietosanakirjojen homo
seksuaalisuutta sairautena käsittelevä näkemys ollut 
ainoa näkökulma ja tietolähde. Lehtikirjoitukset le
vittivät tietoa homoseksuaalisuudesta ja homoala- 
kulttuurcista sekä muissa maissa toimivista homo- 
liikkeistä, ja loivat siten pohjaa identiteettitietoisen 
vähemmistön synnylle.

Eniten kirjoituksia homoseksuaalisuudesta ilmes
tyi lehdessä, joka eli tuolloin levikkinsä huip
pukautta. Sen voidaan sanoa olleen tuolloin merkit
tävä kansan mielipiteiden muokkaaja.4 Kirjoitusten 
tyylilaji oli sensaatiohakuinen, niissä vihjailtiin jo i
denkin julkisuuden henkilöiden olevan homoja tai 
lesboja, ja puhuttiin homoseksuaalisuudesta halven
tavaan ja torjuvaan tyyliin. H ym yn  jutut aiheuttivat 
ainakin yhden itsemurhan. Uutta ja radikaalia H y
m yn  journalismissa oh kuitenkin se, että homosek
suaalien henkilöhaastatteluissa ja lukijakirjeissä leh
ti antoi homoille ja lesboille itselleen äänen omassa 
asiassaan, ja osa näistä kirjoituksista oli asiallisia ja 
informatiivisia.5

Kaikkein törkeimmän jutun homoseksuaaleista 
teki I/ta-Sajiomat. Se julkaisi 10.8.1966 ”Homosek- 
suaalipesä Helsingissä” -jutun, jossa lehden toimit
taja oli soluttautunut homomiehen kotona pidetyille 
yksityisille kutsuille ja raportoi niistä sensaatiohakui
sesta Artikkelissa varoiteltiin, että erityisesti sotilaat 
ja muut nuoret miehet ovat vaarassa, kun iäkkääm
mät homomiehet viekoitelevat heitä.

Jutun homojen oikeuksia loukkaava tyyli synnytti 
ensimmäisen vastarintaliikkeen: 88 kulttuurielämän ja 
tieteen etupäässä heteroseksuaalia vaikuttajaa julkai
si 13.8.1966 H ufvudstadsb ladetissa  adressin, jossa vas
tustettiin I lta -S anom ien  törkyjournalistista artikkelia 
ja vaadittiin rikoslain ihmisoikeuksia loukkaavaa ho- 
mopykälää kumottavaksi. Homot ja lesbot eivät itse 
voineet nousta avoimesti puolustamaan oikeuksiaan 
vaan tarvitsivat heterojen tukea. Samoin rikoslain ho- 
mopykälän kumoaminen oli pääosin heterojen työtä, 
ja liittyi aikakauden liberalismin esiinnousuun.

Seksuaalirikoslain uudistus

Vuoden 1966 lopussa Suomen hallitus asetti komi- 
‘ tean valmistelemaan seksuaalirikoslainsäädännön 

uudistusta, komitea antoi mietintönsä seuraavana 
vuonna. Mietinnössä todettiin, että vuoden 1889 lain 
seksuaalirikoksia koskeneet määräykset perustuivat 
niin kutsuttuun absoluuttiseen sukupuolimoraaliin, 
jonka mukaan kaikki avioliiton ulkopuolinen seksi 
määriteltiin rangaistavaksi. 1900-luvun kuluessa tästä 
ehdottomasta normista oli luovuttu asteittain. Vuon
na 1926 poistettiin rikoslaista salavuoteus eli nai
mattomien henkilöiden keskeinen yhdyntä. Vuonna 
1948 kumottiin huoruutta eli naimisissa olevan hen
kilön harjoittamaa seksiä muun kuin aviopuolisonsa 
kanssa koskeva pykälä. Näitä muutoksia oli perustel
tu aikoinaan sillä, että katsottiin ettei rikoslaki ollut 
oikea väline kontrolloida aikuisten välistä seksuaa
lista käyttäytymistä. Samoihin perusteluihin vedo
ten komitea ehdotti nyt, että rikoslaista poistettaisiin

Johdatukset 19



Vakuutusyhtiöt pelkäävät koko alan kohtaloa
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•  f t i j B i i  >t“ i s t k u a '  M *uva kr> i- 
hktiaalli

Ilta-Sanomien pääotsikko 10.8.1966.

aikuisten välisen homoseksin rangaistavuus.6
Aikakaudelleen tyypillisesti scksuaalirikoskomi- 

tea päätyi ehdottamaan korkeampia suojaikärajoja 
seksille samaa sukupuolta olevan kanssa (18 vuotta), 
verrattuna seksiin eri sukupuolta olevan kanssa (15 
vuotta). Lain valmisteluprosessissa heteroseksin suo- 
jaikäraja nousi 16:een, mutta homoseksin suojaikära- 
jaksi Suomen eduskunta sääti komitean ehdottaman 
18 vuotta. Jos henkilöiden välillä oli huoltajuus-, 
opettaja-oppilassuhde tai muu valtasuhde, ikäraja oli 
eri sukupuolta olevien kohdalla 18, samaa sukupuol
ta olevien kohdalla 21 vuotta.'

20 Sateenkaari-Suomi

Aikuisten välisen homoseksin dekriminalisoin- 
ti herätti eduskunnassa suurta vastustusta, ja halli
tuksen esitys saatiin läpi kompromissina: aikuisten 
välisen homoseksin rangaistavuus poistettiin, mut
ta ”julkinen kehottaminen haureuteen toisen samaa 
sukupuolta olevan kanssa”8 tehtiin rangaistavaksi. 
Kehotuskiellon perusteluna oli suuren yleisön, eri
tyisesti nuorten suojeleminen homoseksuaalisuutta 
koskevalta tiedolta. Lakiteknisesti oli kyseessä para
doksaalinen tilanne: lainvastaista oli kehottaminen 
johonkin tekoon, joka ei ollut lainvastainen. M ut
ta politiikka on lehmänkauppoja ja kehotuskiel- 
to oli hinta, joka konservatiiveille piti maksaa, jotta 
laki saatiin menemään läpi. Laki hyväksyttiin kesällä 
1970 ja se astui voimaan 1.2.1971. Suomi oli aikuis
ten välisen homoseksin dckriminalisoinnissaan jälki
junassa pohjoismaisittain katsottuna, mutta Euroo
pan mittakaavassa hyvää keskitasoa.9

Ensimmäinen ja kolmas Vanhan valtaus

Suomalaiseen 1960-luvun murrokseen liittyy myös 
alkoholikulttuurin muutos. Valtion alkoholiliike 
Alko oli tarkkaan vartioinut ja säännöstellyt alkoho
lin myyntiä ja ravintolatoimintaa. Ravintolassa alko
holia ei saanut myydä ilman ruokailua, eivätkä naiset 
päässeet ravintoloihin ilman miesseuraa. Jälkimmäi
sen määräyksen avulla pyrittiin ehkäisemään prosti
tuutiota. Samalla se kuitenkin esti lesbobaarikulttuu- 
rin muodostumisen Suomeen. Pohjois-Amerikan ja 
Keski-Euroopan lesbojen baarikulttuurit olivat muo
dostuneet työväenluokkaisten ja keskiluokkaisten
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Hufvudstadsbladet 13.8.1966.

työssä käyvien naisten varaan -  eli naisten joilla oli 
omaa rahaa ravintolassa kulutettavaksi.

Naisten syrjiminen ravintoloiden ovilla ärsytti 
tasa-arvotictoisia heteronaisia, ja se oli välittömänä 
sysäyksenä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa aja
van Yhdistys 9:n perustamiselle vuonna 1966. Nais
ten ravintolaan pääsystä käytiin julkista keskustelua 
lehdistössä, ja vuonna 1967 Alko lupasi ravintoloille,

ettei anniskelupaikan luokitus laske, vaikka alkoholi- 
tarkastaja näkisikin yksinäisiä naisia pöydissä. Tämä 
avasi ravintoloiden ovet ilman micsscuralaista olevil
le naisille.

Myös naisten pukeutuminen muuttui. Aiemmin 
ci oltu pidetty soveliaana, että nainen esiintyy pitkis
sä housuissa muualla kuin hiihtoladulla, mutta 1960- 
luvun muoti toi pitkät housut myös naisten asuk
si. Miehiltä vaadittiin ravintolan ovella useimmiten 
edelleen kauluspaita, kravatti ja pikkutakki, mutta 
naiset pääsivät sisään pitkissä housuissa. Tosin mies
ten kravatti- ja takkipakko oli kierrettävissä sillä, että 
ravintolan ovimichellä — jollainen oli joka ravintolas
sa — oli yleensä lainakravatteja ja takkeja, ja sisään- 
pääsymuodollisuus oli täytetty.

Homomiehet -  ainakin varakkaimmat heistä -  
olivat jo 1800-luvun lopulta lähtien tavanneet toisi
aan joissakin helsinkiläisravintoloissa, vaikkei Suo
meen ollut syntynytkään varsinaista homoravintolaa. 
Varsinaisen homoravintolan synty olisikin ollut vai
keaa ennen vuotta 1971, jolloin homoseksuaaliset 
teot kieltävä rikoslain pykälä saatiin viimein kumo
tuksi. 1960-luvun mittaan homomiehet alkoivat kyl
lästyä vaivihkaisecn flirttiin heteroravintoloissa, ja 
kun ravintola Hansassa Uudella ylioppilastalolla is
tuskelleet homomiehet kuulivat, että Vanhan yliop
pilastalon kellariin avataan uusi ravintola, he päätti
vät vallata sen. Kun ravintola Vanhan Kellari avattiin 
marraskuussa 1964, homomiehet ottivat sen heti 
omaksi paikakseen. Voi sanoa, että opiskelijoiden 
vallatessa oman talonsa maanpäälliset kerrokset mar
raskuussa 1968, se oli jo toinen, vaikkakin paljon ää- 
nckkäämpi ja tunnetumpi Vanhan valtaus. Vanhan
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kolmas valtaus tapahtui vielä huomaarnattomammin 
kuin ensimmäinen. 1960- ja 70-lukujen taitteessa, al
koholikulttuurin ja sukupuolijärjestyksen muuttuessa 
ja uudenlaisen identiteettitietoisuuden noustessa ho
moseksuaaliset naiset löysivät tiensä Vanhan Kella
riin, jonka Karhukabinetista muodostui Suomen en
simmäinen lesbokapakka.

1970-luvun alkupuolella suomalaisten baarilesbo- 
jen meno on ollut varsin vauhdikasta, kuten pienes
tä maaseutukaupungista Helsinkiin muuttanut nuo
ri nainen Vanhan Kellarin lesboporukkaa satiirisesti 
kuvasi:

Uusi tulokas ta rv itsee  aim o annoksen kylmää järk eä j a  
harkintakykyä tehdessään tu tta vuu tta  suurkaupun- 
kiemme lesboyhteisöjen  kanssa. Ensimmäiseksi törm ää  
n im ittä in  ns. ”,härkälesboih in", jo id en  eläm änm uo
to muistuttaa en tisa jan H ärmän hä ijy jen  touhuja. [...] 
E nsim mäinen kosketukseni "piireihin" tapahtu i H elsin
g issä  Vanhan kellarin "viinituvassa". Katselin  jä rk y tty 
neenä ym pärillän i p y ö r iv iä  aa tteem m e etu rin tam aso ti- 
laita. Tosiaan sotilaita, sillä yh d ellä  oli puukko vyöllään , 
to in en  p o lt t i  p iippua, kolmas j a  neljäs k iila siva t n e-  
loska/jaa kym menen m inuu tin  pu llovauhd illa  j a  lop 
p u  sakki h ym isii ym pä rillä  ikään kuin yh ten ä  kuorona. 
Ensimmäisen tunn in  ajati istu in mykkänä paikoillani. 
En uskonut silm iäni, en  uskonut korviani, n iin  epä to
delliselta  kaikki tuntu i. M itä  myöhemmäksi ilta m uut
tui, sitä  kovemm aksi k ävi m ete li j a  kielenkäyttö. Ensi 
kertaa näin, kuinka ty tö t  k iro ileva t kuin nauhalta r i i
d ellessään  kaljapäissään toisistaan. M inu lle vakuutet
t i in  e t tä  tä lla ista  se v a in  on j a  pa ra sta  tu lla  joukkoon  
mukaan, n iin  kyllä s iitä  esto t katoavat. N iinpä, tosiaan.
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Vaihtoehdot n ä y ttivä t ensim m äisen lesboillan tuloksena 
va lu va n  maan rakoon. En koskaan epävarm uuden  j a  
epätoivonkaan vuosina ollu t n iin  yk sinä inen  j a  lohdu
ton kuin täm än ravin to la illan  jä lk een . Poistuin hiljaa  
joukosta enkä vieläkään v o i  unohtaa p erä ssän i eteiseen  
tu lleen  humalaisen ty tön  kirkaisua: "Hei, se karkaa"!10

Nimimerkki Kaisa-Leena löysi myöhemmin Kcs- 
kusteluseura Psyken kerhoillasta seesteisempää ja vä
hemmän alkoholisoitunutta naisseuraa. Ryyppäävät 
baarihomot ja tappelevat baarilcsbot ovat kaikissa 
maissa vähemmistö lesboista ja homoista, mutta sen 
verran äänekäs ja näkyvä, että se on saanut (ja saa, 
kuten tässäkin kirjoituksessa) enemmän tilaa kuin 
lesbojen ja homojen kirjallisuuspiirit, lentopallokcr- 
hot, tecmakeskusteluillat ja muu ”tavallinen” toimin
ta. Näistä ei ole jäänyt jälkipolville yhtä värikkäitä 
kuvauksia kuin ravintolaelämästä.

Suomalaisten homo- ja lesbojärjestöjen synty

Homoseksuaalien oikeuksien puolustamiseen ja ri
koslakien ”homopykälien” kumoamiseen pyrkivää 
järjestäytynyttä toimintaa oli ollut jo 1800-luvun lo
pulta lähtien Saksassa ja Englannissa, 1900-luvun 
alkuvuosikymmenistä lähtien Hollannissa ja Itäval
lassa. Toiminta tyrehtyi natsien valtaannousuun ja 
toiseen maailmansotaan.11 Homoliike elpyi sodan 
jälkeen Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja mo
niin maihin perustettiin homofiilien -  kuten aika
kauden termi kuului -  yhdistyksiä ajamaan yhteis
kunnallisia muutoksia ja ennen kaikkea tarjoamaan



yhteisöjä, joissa homofiilit saattoivat tavata toisiaan.
Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa homofiilien jär

jestöt perustettiin 1940- ja 50-lukujen vaihteessa. 
Aikuisten väliset homoseksuaaliset teot kieltävät ri
koslain pykälät oli kumottu Tanskassa vuonna 1932 
ja Ruotsissa 1944. Norjan rikoslain homopykälä oli 
voimassa vuoteen 1972 asti, mutta Norjan laki oli 
jo astuessaan voimaan vuonna 1905 muotoiltu niin, 
että syyte homoseksuaalisista teoista voitiin nostaa 
ainoastaan jos ”yleinen etu niin vaatii”. Käytännössä 
Norjassa homoseksuaalisuuden dekriminalisoiniinen 
siis tapahtui jo vuonna 1905.

Muiden Pohjoismaiden esimerkin innoittama
na Suomeenkin yritettiin puuhata homofiilien yh
distystä. Kahvila Primulan kabinetissa Helsingissä 
pidettiin 1950-luvun alussa kokous, johon osallistui 
useita kymmeniä miehiä. Yhdistyksen perustami
seen ei kuitenkaan uskallettu ryhtyä, sillä poliisi etsi 
ja pidätti homoseksuaalisuudesta epäiltyjä varsin ak
tiivisesti tuohon aikaan. Hanke kaatui siihen, ettei
vät jäseneksi halukkaat uskaltaneet antaa nimiään ja 
osoitteitaan, koska pelko jäsenrekisterin joutumisesta 
vääriin käsiin oli suuri.12

1960-luvun loppupuolella tilanne oli toinen. Yh
teiskunnassa käytiin laajaa keskustelua homoseksu
aalisuudesta ja siitä, että ihmisoikeuksia loukkaavaa 
rikoslakia olisi viimeinkin muutettava. 1960-luvun 
jälkipuoliskoa leimasi opiskelijoiden radikalisoitu
minen ja monien yhden asian liikkeiden perustami
nen.13 Tässä yleisen yhteiskunnallisen liikehdinnän 
virrassa radiotoimittaja Jorma Elovaara tuttavilleen 
perusti marraskuussa 1967 Suomen ensimmäisen 
homojärjestön, Toisen säteen ryhmä -nimisen yh

distyksen. Nimensä Toisen säteen ryhmä sai intia
laisesta filosofiasta, mikä heijastaa perustajiensa hip- 
pihenkisyyttä. Toisen säteen ryhmä oli aatteellinen 
yhdistys, jonka ideologia oli ”homoseksualismi”, mo
nien muiden ajassa liikkuvien -ismien tapaan. Pyrki
myksenä oli homoscksualismin propagoiminen sekä 
kaiken sorron ja syrjinnän vastustaminen. Ryhmän 
tunnuksena oli: ”homoseksuaalisuus ci ole sosiaali
nen ongelma, syrjintä on”.

Yhdistysrekisteri epäili radikaalin homoseksua- 
listiyhdistykscn virallistamisen laillisuutta, ja lähetti 
asiasta lausuntopyynnön Helsingin raastuvanoikeu
delle. Taktisista syistä yhdistyksen rekisteröimishanke 
peruutettiin, ja toiminta siirtyi Marraskuun liikkeen 
suojiin, jonne oh -  etupäässä heteroiden toimes
ta -  perustettu Työryhmä 13 ajamaan ”seksuaalisesti 
poikkeavien” asiaa.

Toisen säteen ryhmä ja Työryhmä 13 tuottivat 
Suomen ensimmäisen homolehden nimeltään Ih
m in en  j a  yh teiskunta  — H omo et Societas, jota ilmestyi 
kaksi numeroa vuonna 1968. Lehteä mainostettiin 
pienillä rivi-ilmoituksilla H elsingin Sanom ien  henkilö- 
kohtaista-palstalla, ja sillä oli selvä sosiaalinen tilaus: 
lehteä myytiin yhteensä useita tuhansia kappaleita.

Toisen säteen ryhmässä ja Työryhmä 13:ssa oli 
mukana naisia, mutta haastattelemien! miesten 
muistikuvien mukaan he olivat etupäässä mukana 
olleiden heteromiesten naisystäviä. Ihm in en  j a  y h 
teiskunta -lehti löysi kuitenkin tiensä myös lesbojen 
käsiin, vaikka lehden kaikki tekijät olivat miehiä ja 
kaikki jutut käsittelivät miehiä.

Osa Toisen säteen ryhmäläisistä ei kokenut 
oloaan kotoisaksi Marraskuun liikkeen alaisuudessa,
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heidän päämääränään oli oman yhdistyksen perusta
minen. Mukaan tuli jatkuvasti uutta väkeä, ja syksyllä 
1968 ryhdyttiin uudelleen perustamaan omaa yhdis
tystä Jorma Elovaaran johdolla. Yhdistyksen rekis
teröimistä varten yhdistyksen perustamisasiakirjassa 
pitää olla vähintään kolmen henkilön allekirjoitus ja 
henkilötiedot. Nämä olivat kaksi homomiestä, Jor
ma Elovaara ja Rafael Kontula sekä kolmantena Lars 
Svartström, heteroseksuaali transvestiitti. Suomalai
set seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöt 
ovat alusta alkaen olleet monenlaisten seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen yhdistyksiä. Yhdistyksen 
nimeksi tuli Keskusteluseura Psyke, ja sen säännöt 
muotoiltiin niin väljästi, että yhdistysrekisteri ne hy
väksyi ja rekisteröi yhdistyksen.

Psyke pystyi monistetun Ihtn inen  j a  yh teiskunta  
-lehden tuotolla julkaisemaan kirjapainossa painettua 
lehteä jonka nimeksi tuli 96 (Ysikutonen), sen julkai
seminen alkoi alkuvuonna 1969. Psyken toiminnassa 
oli alusta alkaen naisia mukana, ja myös 96-lehdes- 
sä oli ensimmäisestä numerosta lähtien naisten kir
joituksia, vaikkakin vähän verrattuna miesten kirjoi
tusten määrään. Lehden toimitukseen tulvi naisten 
kirjeitä eri puolilta Suomea. 96-lehti julkaisi omaa 
henkilökohtaista-palstaansa, ja ”nainen naiselle” kon
takti-ilmoitukset lisääntyivät numero numerolta. Ysi
kutonen ilmestyi vuoteen 1986 asti.

Psyken naisryhmällä oli 1970-luvun alussa 
myös kansainvälisiä kontakteja esimerkiksi D.O.B. 
(Daughters o f Bilitis) -järjestöön USA:ssa sekä 
Ruotsin, Norjan ja Tanskan homojärjestöjen nais
ryhmiin. Yhteydet toimivat kirjeenvaihtoyhteyksinä, 
ja ulkomaiset sisarjärjestöt lähettivät Suomeen kirjo
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ja ja lehtiä. Psyken alaosastoja perustettiin eri puolille 
maata, muun muassa Turkuun, Vaasaan, Tampereelle, 
Lahteen, Poriin, Jyväskylään, Kuopioon, Joensuuhun, 
Ouluun ja Rovaniemelle.

Alussa oli monta kellaria

Vuonna 1964 homomiehet vahasivat itselleen oman 
ravintolan, vastaperustetun Vanhan Kellarin. 1960- 
ja 1970-lukujen taitteessa Vanhan Kellarista, erityi
sesti sen Karhukabinetista muodostui ensimmäinen 
suomalainen lesbobaari. Vuonna 1969 Psykc ry:llä 
oli kerhohuoneenaan pieni kellaritila Kapteeninkatu 
3:ssa. Vuoden 1970 maaliskuussa Psyke muutti hie
man suurempaan -  mutta silti varsin pieneen -  kel
lariin Kalevankatu 45:een, jossa ryhdyttiin järjestä
mään kerran viikossa vain naisille tarkoitettuja iltoja. 
Näistä naistenilloista saivat alkunsa Suomen ensim
mäiset lesbotanssit.

Suurempia, naisten ja miesten yhteisiä tansseja 
oli järjestetty yksityistilaisuuksina eri ravintoloissa jo 
vuoden 1969 alusta lähtien. 1970-luvun alkupuolel
la Psyken tanssien nimeksi vakiintui Sirkan tanssit. 
1970-luvun puolivälistä ne löysivät vakituisen pito
paikan ravintola Mercurista Ruusulankadulta. Kir
jan väriliitteessä on Marjatta Tapiolan tulkinta tans
seista.

Kalevankadun kellarin naistenilloilla oli suuri 
merkitys suomalaisen lesboyhteisön synnylle. Alusta 
asti Psyken toiminnassa mukana ollut, nimimerkillä 
Kati Arkimo 96-lehteen kirjoittanut nainen kuvasi 
haastattelussa Kalevankadun kellarin tunnelmaa:



Nää kuuskytluvun n iin  sanotu t hu llu t vu od e t , tiehän to i 
sit tä tä asiaa [homoseksuaalisuutta]  esille. J a  täm m önen  
y le in en  vapau tum inen . En tiiä, pa ljonko p o litiso itu m i
sella oli vaikutusta, m ut va rm aan  siinä  samassa imussa 
tu li muitaki vähem m istöku lttuurcita  esiin. Se o li jä n n ä ä  
aikaa. M ulta on muistissa p a ljo  sem m osii tuokiokuvia 
ju s t  sie ltä  [K alevankadun] kellarista, j a  sen mä m uistan  
oikein h yv in , että  m e o ltiin  h irv een  tosissamme. J a  sitä  
Psykeekin, sitä  ha lu ttiin  oikein kunnolla v ied ä  e te en 
pä in , h irv ee s t i ihm iset teki talkootöitä, ihan er i ta v a l
la ku nyt. J a  oikeestaan kaikki ha i us olla au t tamas, jo tk a  
n y t y lipään sä  siellä  kulki noin  säännöllisem m in. Seki se 
kellari, se m aala ttiin  m oneen  kertaan j a  y r i t e t t i in  tehdä  
siitä  n iin  v iih ty isä  kuin saatiin  j a  p ys ty ttiin . Siellä oli se 
oma tunnelm ansa kyllä. Sit o li tosi kivaa, kun s in n e tu li 
tuolta  maakunnista naisia arkoina, e t t  uskaltaaks tu l
la. J a  m onet uskalsi va sta  sit tulla, kun oli otta jin  vähä  
kuppia. Se o li kivaa, e t t  ihm iset rohkastu tu lem aan  j a  se 
va rm aan  merkitsi n iille v ie lä  p a ljon  en em m äji kuin j o t -  
leki helsinkiläiselle, jo l l e  oli helppoa käydä siellä. R ova 
n iem eltä  asti tu li naisia. J a  sie ltä  kellaristahan se [liike] 
sit lähti, että  Setan aikoina sitten  alko tu lla  er i pu o lille  
jnaata verkostoa.

Setan perustaminen

Psykessä tapahtui sekä vallan että poliittisen lin
jan vaihdos vuonna 1970, ja 60-luvun radikaali Jor
ma Elovaara karisti yhdistyksen tomut jaloistaan. 
Psykestä muodostui enemmän sosiaaliseen yhdessä
oloon painottunut järjestö. Myöhemmät Setan akti
vistit ovat moittineet Psykeä tanssisosiaalisuudesta ja

epäpoliittisuudcsta, mutta juuri psykeläinen tanssiso- 
siaalisuus loi sen urbaanin suomalaisen lesbo- ja ho- 
moyhteisön, joka oli pohjana Setan synnylle 1970- 
luvun puolivälissä -  ja myös Setalle diskotanssien 
järjestäminen on ollut tärkeää yhteisöllistä toimintaa 
sekä merkittävä rahoituslähde.

Neljätoista Psyken epäpoliittisuutecn tyytymä
töntä nuorta miestä perusti toukokuussa 1974 Sek
suaalinen tasavertaisuus -  Sexuellt likaberättigande 
Seta -nimisen järjestön. Naisia tuli mukaan toimin
taan pian perustamisen jälkeen. Seta korosti yhteis
kuntaan suuntautuvaa toimintaa, ja sai inspiraationsa 
pohjoisamerikkalaisesta, hollantilaisesta ja tanskalai
sesta uudesta homoliikkecstä. Seta painotti homo
seksuaalien asemaa syrjittynä vähemmistöryhmänä 
ja yhteiskunnan scksuaalikieltcisyyttä pidettiin yhte
nä homoseksuaaleihin kohdistuvan syrjinnän selityk
senä.1'4

Vuodesta 1975 vuoteen 2007 Seta julkaisi SETA- 
lchteä, joka muutti nimensä Z-lehdeksi 1995. Nu
merosta 2/2007 lähtien julkaisijana on sitä varten 
perustettu itsenäinen osakeyhtiö. Z-lehdellä on verk
kosivut, joilla on osa painetun lehden sisällöstä sekä 
uutisia. Setan paikallisjärjestöt julkaisevat omia tie- 
dotuslchtiään.

Koko 1970- ja 80-luvun ajan Psyke toimi Setan 
rinnalla. Psykeläisct olivat iältään setalaisia vanhem
pia. Ikää ja homopolitiikkaakin tärkeämpi erotta
va tekijä Setan ja Psyken välillä oli musiikkikulttuu
ri. Psyken järjestämissä Sirkan tansseissa tanssittiin 
humppaa, tangoa, valssia, jenkkaa ja polkkaa eli pe
rinteisiä suomalaisia lavatansseja. Sali oli valaistu 
niin, että tanssi- ja keskustelukumppaninsa saat-
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"Milloin naamiotta?” Vapautuspäivien mielenosoitus eduskuntatalon portailla vuonna 1982. Pussit päässä mieltä osoitti
vat sellaiset, joille oman suuntautumisen paljastuminen oli liian suuri henkilökohtainen ja työelämään liittyvä riski.
Kuva Paula Kukkonen. Setan arkisto.

toi nähdä, musiikin voluumi oli sellainen, että myös 
kuuli mitä hänellä oli sanottavana. Setan hämäris
sä diskotilaisuuksissa soivat rock ja disko, ja ne soi
vat kovaa. Naiset kävivät ahkerasti Sirkan tansseissa 
ikään ja setalaisuutccn katsomatta.

Kun Psyken pyörittämien Sirkan tanssien järjestä

minen päättyi vuonna 1988, Seta paikkasi niiden jät
tämää aukkoa järjestämällä silloin tällöin Old Gold 
-tanssi-iltoja kypsempään tanssi- ja musiikkimakuun 
tottuneille. Vuonna 1994 perustettu Mummolaakso 
-  Gummedalen-yhdistys jatkaa naisten osalta Sirkan 
tanssien perinnettä omilla tansseillaan. Helsingin kau-
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poliisista homobaarcista Mannerheimintiellä sijaitseva 
Mann s Street järjestää perinteisiä tansseja miehille.

Psyken toiminnan alkaessa hiipua osa sen ala
osastoista itsenäistyi ja hakeutui yhteistyöhön Setan 
kanssa, ja Psyken toiminta lakkasi 1980-luvun lopul
la. Setasta tuli vuonna 1988 valtakunnallinen järjes
tö, johon liittyi toistakymmentä alueellista järjestöä, 
myös itsenäistyneitä Psyken entisiä alaosastoja. Vuo
teen 1990 saakka Seta vastasi myös pääkaupunkiseu
dun paikallistoiminnasta kunnes perustettiin Hel
singin seudun Seta. Alueellisten järjestöjen lisäksi 
kattojärjestö Setan jäseninä on monia crikoisjärjcs- 
töjä. Suomalaiselle sateenkaariliikkeellc on ominaista 
transihmisten toimiminen samassa järjestössä homo
jen ja lesbojen kanssa. Kansainvälisesti tämä on var
sin ainutlaatuista.

Setan poliittinen toiminta

Heti perustamisensa jälkeen Seta alkoi ajaa keho- 
tuskieltolain kumoamista, suoja ikärajojen yhden
mukaistamista ja homoseksuaalisuuden poistamista 
sairausluokitukscsta. Pontevan lobbaamisen seu
rauksena lääkintöhallitus poisti homoseksuaalisuu
den määrittelyn sairaudeksi Suomessa käytetystä sai
rausluokitukscsta vuonna 19 8 1 .15 Kehotuskicllon ja 
korkeampien suojaikärajojen kumoamiseksi Seta sai 
tehdä töitä neljännesvuosisadan ennen kuin ne lo
pulta toteutuivat vuonna 1999.

Kchotuskielto teki valtiollisen yleisradioyhtiön 
hyvin varovaiseksi, se ei juuri uskaltanut lähettää ho
moseksuaalisuutta käsitteleviä radio- tai tv-ohjelmia,

sillä riskinä olivat oikeustoimet yhtiötä vastaan. Yles
sä jätettiin ohjelmia tekemättä tai jätettiin jo tehty
jä ohjelmia lähettämättä. Rikosilmoituksia radio- ja 
tv-ohjclmista tehtiin 1970-luvulla ainakin kaksi.16 
Ensimmäinen tehtiin vuonna 1975 BBC:n tuotta
masta tclevisiodokumentista ”Vihattu vähemmistö”, 
joka kertoi USA:n homojen omasta kirkosta. Syyte- 
toimista luovuttiin, kun yhtiö antoi vastaavalle toi
mittajalle varoituksen ohjelmasta, jota ”voitiin pitää 
myönteisen kuvan antamisena homoseksualismis- 
ta”. Vuonna 1976 tehtiin uusi rikosilmoitus, ja tällä 
kertaa syytetoimiin ryhdyttiin ruotsinkielisestä ra
dio-ohjelmasta ”Arbetsmarknadens uteslutna” (Työ
markkinoilta pois suljetut), joka käsitteli homojen 
ryösyrjintää Suomessa. Ohjelmassa haastateltiin ho- 
moseksuaalcihin myönteisesti suhtautuvaa psykiatria 
sekä samoin asennoituvaa asianajajaa. Syytekirjclmän 
mukaan ohjelmalla oli pyritty ”edistämään homosek
suaalisuuden asemaa yhteiskunnassa”. Asiaa puitiin 
ensin Helsingin raastuvanoikeudessa ja kun se antoi 
vapauttavan tuomion, ilmoittaja valitti hovioikeu
teen. Vaikka vastaava toimittaja todettiin syyttömäk
si molemmissa oikeusasteissa, uusien syytteiden pel
ko johti itsesensuuriin Yleisradiossa.1'

Kchotuskielto ei varsinaisesti vaikeuttanut Setan 
toimintaa, 5A77/-lehdcstä ei esimerkiksi tehty rikos
ilmoituksia, sitä todennäköisesti pidettiin niin mar
ginaalisena julkaisuna. Mutta kchotuskielto vaikeut
ti tehokkaasti tiedon levittämistä laajemman yleisön 
keskuuteen. Vielä vuonna 1982 Ylen ruotsinkielinen 
radio kielsi kehotuskicltopykälään nojaten toimitta
jaa ja Seta-aktivistia U lf Mänssonia tekemästä radio- 
ohjelmaa, jossa oli tarkoitus haastatella ruotsalaista
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avoimesti homoa muusikkoa Jan Hammarlundia ja 
soittaa hänen homorakkauslaulujaan. Sensuuri tuo
mittiin H ufvudstadsb ladetissa  julkaistussa noin nel
jänkymmenen kulttuurityöntekijän ja julkisuuden 
henkilön allekirjoittamassa vetoomuksessa. Suomen 
ruotsinkielisessä televisiossa kuitenkin lähetettiin 
joitakin homomyönteisiä dokumenttiohjelmia 1980- 
luvun alussa.18

Kehotuskicllosta tehtiin kantelu YK:n ihmis
oikeuskomitealle vuonna 1979. Kantelun mukaan 
kehotuskielto ja sen käyttö rikkoivat YK:n kansa
laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleis
sopimuksen 19. pykälässä taattua oikeutta sananva
pauteen. Asianomistajina oli viisi henkilöä, joita Seta 
järjestönä edusti. Yksi kantelijoista oli aiemmin mai
nitussa työsyrjintää käsittelevässä radio-ohjelmassa 
haastateltu asianajaja, toinen oli lähettämättä jätet
tyyn radiokeskusteluun osallistunut homoseksuaali 
mies. Loput kolme olivat television ja radion toimit
tajia, joiden tekemiä ohjelmia Yle jätti esittämättä. 
Vastaajana oli Suomen valtio.19

YK:n ihmisoikeuskomitea katsoi vuonna 1982 
kantelusta antamassaan päätöksessä, että käsityk
set ”yleisestä moraalista” vaihtelevat maittain ja että 
tulkintavalta tässä suhteessa on annettava vastuulli
sille kansallisille viranomaisille. Komitea ei siksi ky
seenalaistanut Yleisradion päätöksiä. Komitea to
tesi lisäksi, että sen toimivaltaan kuuluu ainoastaan 
tutkia, onko jonkun yksilön oikeuksia loukattu. Se 
ei voi tutkia yleisellä tasolla, rikkooko jonkin maan 
lainsäädäntö yleissopimusta, vaikka tällainen lain
säädäntö saattaisikin loukata yksilön oikeuksia. Kos
ka Suomessa ketään ei oltu tuomittu kehotuskiellon
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Poliisit takavarikoimassa ”Kehotamme homoseksuaali
suuteen” -kylttiä Setan vapautuspäivillä 1981.
Kuva Hannu Vierula. Setan arkisto.

perusteella, yksilöiden oikeuksien loukkaamisen tun
nusmerkit eivät ilmeisesti muodollisesti täyttyneet.20

YK:n ihmisoikeuskomitean päätös oli takaisku 
sananvapauden puolustajille. Kansainvälisen laki- 
mieskomission lehti The R ev iew  totesi olevan onne
tonta, ettei ihmisoikeuskomitea edes tutustunut kan
telun pohjana olleisiin ohjelmiin ja sen sijaan antoi



Muutaman kymmenen hengen vuosittaiset Setan mielenosoitukset 
ovat kasvaneet satojen, jopa tuhansien osallistujien värikkäiksi pride 
kulkueiksi. Jokakesäisiä Pride-festivaaleja järjestetään eri vuosina eri 
puolilla Suomea. Kuvan pride-kulkue on vuodelta 2002 Helsingistä. 
Oikealla näkyy Tribadien yöt ja päivät -kulttuuriryhmän banderolli. 
Kuva Nuppu Linnavuori. Setan arkisto.

Yleisradiolle vapaat kädet sensuroida 
homoseksuaalisuutta koskevaa tiedonvä
litystä.21

Useat kansanedustajat tekivät laki
aloitteita ja eduskuntakyselyjä kehotus- 
kiellon kumoamiseksi 1970- ja 80-lu- 
vuilla, yksi heistä oli Tarja Halonen, joka 
myös toimi vuoden 1981 Setan puheen
johtajana. Myöhemmin Halosesta tuli 
ministeri ja vuonna 2000 Suomen tasa
vallan presidentti.22 Vetoomukset valtio
vallalle eivät johtaneet tuloksiin, ja Se
tassa pohdittiin radikaalimpia keinoja 
huomion kiinnittämiseksi kysymykseen.
Setassa ryhdyttiin toteuttamaan kansa
laistottelemattomuutta.

Vuoden 1981 vapautuspäivien -  kuten 
nykyistä Gay Pride -tapahtumaa tuol
loin kutsuttiin — mielenosoitusmarssilla 
yksi osallistuja kantoi kylttiä ”kehotam
me homoseksuaalisuuteenpa useat huusivat marssies- 
saan samaa kehotusta. Poliisi takavarikoi kyltin. Mie
lenosoittajat keräsivät keskuudestaan tunnustuksen, 
jonka allekirjoittaneet tunnustivat kehottaneensa jul
kisesti homoseksuaalisuuteen. Kahdenkymmencnnel- 
jän nimen lista toimitettiin poliisille, joka viikon pääs
tä alkoi kuulustella kehottajia. Koska osa tunnustajista 
oli muilta paikkakunnilta, juttu työllisti myös muiden 
paikkakuntien poliiseja. Neljän kuukauden kuluttua 
tuli päätös: rikos katsottiin niin pieneksi ettei syyte- 
toimiin katsottu aiheelliseksi ryhtyä. Poliisi katsoi ke- 
hottamisen olleen ”anteeksiannettavaa ajattelematto
muutta”.23

Pitkin 1980-lukua setalaiset tekivät kaikken
sa provosoidakseen poliisia ja oikeuslaitosta tutki
maan heidän tahallisia kehotuskicllon rikkomisiaan, 
mutta turhaan. Vuonna 1990 vapautuspäivät järjes
tettiin ensimmäistä kertaa pääkaupungin ulkopuo
lella, Turussa. Turun torilla pidetyn päätapahtuman 
yhteydessä neljä turkulaista aktivistia, kolme miestä 
ja yksi nainen kehottivat kukin vuorollaan kovaää
nisillä yleisöä homoseksuaalisuuteen. Poliisi ei kui
tenkaan reagoinut tapahtuneeseen rikokseen, ja yksi 
rikoksentekijöistä teki itsestään ja rikoskumppaneis
taan rikosilmoituksen. Helsingin poliisi ci ollut vuo
den 1981 jälkeen reagoinut helsinkiläisten aktivistien
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vastaavanlaisiin itsestään tekemiin rikosilmoituksiin, 
mutta Turussa saatiin ensimmäisen kerran oikeus
laitos toden teolla toimimaan. Poliisi kuulusteli lain 
rikkojia, ja syyttäjä nosti syytteen. Oikeudenkäynti 
käytiin suljettujen ovien takana, mikä oli pettymys 
aktivisteille -  heidän tarkoituksensa oli tehdä oikeu
denkäynnistä mediatapahtuma, jolla suuren yleisön 
huomio saataisiin kiinnitettyä typerään lakiin. Myös 
tuomio oli pettymys, sakkojen tai vankeuden sijaan 
Turun raastuvanoikeus antoi vapauttavan päätöksen 
lain vanhentuneisuuden ja teon anteeksiannettavan 
ajattelemattomuuden vuoksi. Syytetyt valittivat tuo
miostaan hovioikeuteen, joka kuitenkin vahvisti raas
tuvanoikeuden päätöksen.24

1980-luvun kuluessa kehotuskielto menetti mer
kityksensä ja lukuun ottamatta Turun oikeudenkäyn
tiä pykälä muuttui lain kuolleeksi kirjaimeksi. Yksi 
osatekijä tässä kehityksessä oli aids. Epidemia yllät
ti 1980-luvun alussa niin terveysviranomaiset kuin 
homojärjestötkin. Kenttä pakotti kuitenkin homo- 
järjestöt reagoimaan nopeasti, koska kriisi kosket
ti alkuvaiheessa ensisijaisesti miehiä, joilla on seksiä 
miesten kanssa. Koska viranomaisten toiminta kan- 
gerteli, Seta perusti omalla kustannuksellaan aids- 
tukikeskuksen, joka otti tehtäväkseen tiedotuksen ja 
hiv-tartunnan saaneiden tukemisen. Vähitellen Se
tan aloittama aidstukitoiminta alkoi saada yhteiskun
nan tukea. Aidskriisin myötä Setasta tuli merkittävä 
yhteiskunnallinen toimija, ja järjestön luonne sekä 
viranomaisten että suuren yleisön silmissä muuttui 
kummajaisten kerhosta kansalaisjärjestöksi muiden 
kansalaisjärjestöjen joukossa. Nykyään Setaa kuul
laan muun muassa lainvalmistelutyössä.
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Seta sai uudet tilat Toiselta 
linjalta 1980-luvulla. Tuolloin 
Setan tunnuksena oli lambda. 

! Kuva Setan arkisto.



Suojaikärajat

Suomen lainsäätäjät uskoivat uutta homorikoslakia 
1960- ja 70-lukujcn taitteessa säätäessään viettely- 
teoriaan eli siihen, että homoseksuaalisuuteen voi
daan vietellä ja että erityisesti nuoret, seksuaalisesti 
vielä vakiintumattomat henkilöt ovat viettelylle alt
tiita.25 Kansainvälisessä keskustelussa viettelyteoria 
oli jo todettu paikkansa pitämättömäksi, mutta näitä 
dokumentteja ja niiden argumentteja ci suomalaises
sa keskustelussa käytetty.26 Suomeen säädettiin kor
keammat ikärajat samaa sukupolta olevien välisel
le seksille samaan aikaan kun muissa Pohjoismaissa 
suuntauduttiin korkeampien ikärajojen poistamiseen.

Suojaikärajapykälästä seurasi omituinen tilan
ne: vuosina 19 7 1-19 9 9  Suomen rikoslain mukaan 
oli pienempi rikos, jos 18-vuotias pahoinpiteli samaa 
sukupuolta olevaa 17-vuotiasta kuin jos he yhteises
tä sopimuksesta rakastelivat keskenään.27 Tuomioita 
oli vähän, niitä luettiin koko lain voimassaoloaikana 
yhteensä 12, joista 10 oli langettavia ja 2 oli vapaut
tavia. Ensimmäiset neljä tuomiota, kaikki langetta
via, annettiin vuosina 1971, -74, -75 ja -76, jokaise
na vuonna tuomittiin yksi henkilö. Vuosina 1977—89 
ci ollut yhtään oikeudenkäyntiä homosuojaikärajapy- 
kälän nojalla, ja Setassa luultiin että pykälä oli muut
tunut kehotuskiellon lailla kuolleeksi kirjaimeksi. 
Rikostilastoista kuitenkin ilmenee, että pykälä herä
si 1990-luvulla eloon, ja syytteitä alettiin taas nos
taa, yhteensä 8 kappaletta, joista 6 johti langettavaan 
tuomioon.28

Suomessa oli vuodesta 1972 lähtien vireillä ri
koslain kokonaisuudistus. Vuoden 1889 rikoslakia

oli pala palalta muutettu useaan kertaan mutta nyt 
katsottiin tarpeelliseksi koko rikoslain kirjoittami
nen uudelleen. Tämän vuoksi oikeusministerit eivät 
Setan ja kansanedustajien vetoomuksista huolimat
ta olleet halukkaita tekemään pieniä osauudistuksia. 
Tarja Halonen toimi vuodesta 1987 lähtien Suomen 
hallituksen jäsenenä, muun muassa oikeusministeri
nä vuosina 1990—91. Tuolloin monet Setassa toivoi
vat, että hän laittaisi liikkeelle kehotuskiellon ja syrji
vien suojaikärajojen kumoamisen. Hän oli kuitenkin 
oikeusministerinä yhtä haluton avaamaan rikoslaki- 
pakettia kuin aiemmat ja tulevat kollegansa. 1990- 
luvun alussa oli jo selvää, että kehotuskielto, erilaiset 
suojaikärajat ja muut vanhentuneet pykälät tullaan 
poistamaan laista. Rikoslain kokonaisuudistus oli 
kuitenkin suuri urakka, ja seksuaalirikoslaki kuu
lui sen viimeiseen osakokonaisuuteen. Koko urakka 
saatiin valmiiksi kesällä 1998, jolloin nämä kaksi ho
moseksuaaleja epätasa-arvoisesti kohtelcvaa pykälää 
viimein poistettiin Suomen rikoslaista. Uusittu ri
koslaki astui voimaan 1.1.1999.

Muutokset siviililaissa ja Tarja Halosen rooli

Tarja Halonen ei oikeusministerinä ollessaan ryhty
nyt tekemään rikoslakiin Setan toivomia osauudis
tuksia, sen sijaan hän asetti perhekomitean ”selvittä
mään lainsäädännössä omaksuttuja perhekäsityksiä 
ja niiden yhtenäistämisen tarvetta”.29 Komiteaan ni
mitettiin Setan edustaja yhdeksi jäseneksi, mikä ker
too sekä Halosen politiikasta että Setan arvostuksen 
noususta valtiovallan silmissä. Perhekomitean mie-
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Hauskanpitoa Setan hallituksen kokoustauolla. Puheen
johtaja Tarja Halonen ja varapuheenjohtaja Raimo Nord
fors. Kuva Setan arkisto.

tintö on ensimmäinen valtiollinen dokumentti, jos
sa todetaan samaa sukupuolta olevien parien asemaa 
säätelevän lain tarpeellisuus. Suomessa muutokset ta
pahtuvat kuitenkin hitaasti, tarvittiin vielä yksi työ
ryhmämietintö30 ja kymmenen vuotta lobbausta ja 
kansalaiskeskustelua, ennen kuin Suomen eduskunta
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oli valmis säätämään lain samaa sukupuolta olevien 
parisuhteiden rekisteröimisestä vuonna 2001. Laki 
astui voimaan 1.3.2002. Pohjoismaisittain katsottu
na Suomi tuli taas jälkijunassa, muut Pohjoismaat 
olivat jo avanneet tai avaamassa lasten adoption sa
maa sukupuolta oleville pareille, kun Suomessa vas
ta säädettiin parilaki joka ei sisältänyt lasten adop
tiota. Eurooppalaisittain katsottuna Suomi edustaa 
taas ”hyvää keskitasoa”, kuten homoseksin dekrimi- 
nalisoinnissakin.31

Suomen nykyisen presidentin Tarja Plalosen nimi 
tulee esiin vähän väliä puhuttaessa 1980- ja 90-lu- 
kujen lainmuutoshankkeista koskien homoseksuaa
lisuutta. Halonen on ihmisoikeuskysymyksistä kiin
nostunut juristi, ja hän toimi vuodesta 1979 lähtien 
kansanedustajana. Vuonna 1979 hän oli Setan va
pautuspäivien puhujana. 1970- ja 80-lukujen tait
teessa Seta pyrki saamaan puheenjohtajikseen yhteis
kunnallista vaikutusvaltaa omaavia heteroja, ja muun 
muassa aiemmin mainitun YK:n ihmisoikeuskomi
tealle tehdyn kantelun ensimmäinen allekirjoittaja 
asianajaja Leo Hcrtzberg toimi vuoden 1979 Setan 
puheenjohtajana.

Tarja Halonen myös kirjoitti yhden ensimmäisis
tä akateemisista teksteistä koskien homoseksuaalien 
asemaa ja oikeuksia Suomessa. Hänen puheenvuo
ronsa O/X^yr-lehdcssä vuonna 1982 luettelee kaikki 
ne puutteet joita lainsäädännössä tuolloin oli, ja joi
hin oli syytä saada parannus. Kehotuskiellon ja suo- 
jaikärajojen lisäksi hän kiinnitti huomiota perhe- ja 
perintöoikeuden sekä verolainsäädännön epätasa-ar- 
voisuuteen samaa sukupuolta olevien parien kohdal
la, kuten myös työelämässä tapahtuvaan syrjintään.



Pohtiessaan uudistusten mahdollisuutta hän toivoi, 
että muutokset saataisiin tehtyä 1980-luvun aikana. 
Siinä hän oli liian optimistinen. Mutta tätä kirjoitet
taessa, 25 vuotta myöhemmin, kaikki hänen esittä
mänsä lainsäädännön muutokset on toteutettu.32

1980-luvulla ei Suomessa vielä juurikaan keskus
teltu lasten asemasta samaa sukupuolta olevien per
heissä, eikä Halonenkaan ottanut esiin kysymystä 
puheenvuorossaan. Lasten asema samaa sukupuolta 
olevien vanhempien perheissä on se lainsäädännöl
linen kysymys, joka edelleen odottaa vuoroaan tulla 
säädellyksi Suomessa.

Naisten ja miesten vaikeat suhteet

Naisten ja miesten yhteistoiminta lesbo- ja homo- 
järjestöissä ei ole aina ollut mutkatonta. 1970-luvulla 
toiminta jakaantui useimmissa länsimaissa siten, että 
lcsbofcministisesti suuntautuneet naiset lähtivät toi
mimaan feministisissä naisliikkeissä, ja pieni osa les
boista jäi toimimaan yhdessä miesten kanssa perin
teisiin homo- ja lesbojärjestöihin. 1970-luvun ajan 
Setassakin liitokset natisivat, kun naisten ja miesten 
erilaiset intressit ja linjaukset törmäsivät. Järjestö py
syi kuitenkin yhtenäisenä, kunnes vuonna 1982 les- 
boryhmä Akanat, joka oli jo 1970-luvulla toiminut 
Setan sisällä, perustettiin uudelleen, ja se alkoi jul
kaista omaa lehteä nimeltään T ora jyvä  (aik. P ärrä  ja 
L eila -sanom a t). Täydellistä pesäeroa Setan miehiin ci 
kuitenkaan heti tehty', vaan Akanat pysyttäytyi aluksi 
itsenäisenä lesboryhmänä Setan liepeillä. Tärkeim
mät kiinnekohdat olivat Setan kopiokone, jolla To

ra jy vä  monistettiin, ja Setan toimiston tarjoama tila 
kokoontumisille. Myöhemmin Akanat irrottautui 
kokonaan Setasta. T ora jyvä  painettiin kirjapainos
sa ja Akanat kokoontui kahviloissa, kuten Suuressa 
Illusionissa Toisella linjalla ja Kahvila Moninaisessa 
Kasarmikadulla.33

1980-luvun kuluessa lesbofcministcjä alkoi toi
mia enemmän myös Naisasialiitto Unionissa, muun 
muassa Akkaväki-lehdessä, jonka julkaisema tiede- 
liite rakensi pohjaa uuden nais- ja lesbotutkimuksen 
synnylle. Kun Akanat otti etäisyyttä Setasta, Tora- 
yy^Ä-lehteä alettiin toimittaa myös Unionin tiloissa 
Bulevardilla. Akanat ja lcsbotutkimusverkosto jä r
jestivät Unionin Villa Salin -huvilalla Lauttasaares
sa 1 9 8 0 - ja 1990-luvun taitteessa populaaritieteellisiä 
seminaareja, feminaarioita. Niillä oli keskeinen rooli 
ensin lesbotutkimuksen, ja myöhemmin queer-tutki- 
muksen rantautumisessa Suomeen.1'*

1980-luvun puolivälissä toimintansa aloitti anar
kistinen naisten kulttuuriryhmä Extaasi, jossa monet 
lesbot toimivat innokkaasti. Extaasi ylläpiti kirjakah
vilaa Uudella ylioppilastalolla, järjesti naistenbilei- 
tä, monenlaisia performansseja ja muita tapahtumia 
sekä julkaisi muutaman numeron verran omaa lehteä 
H imosta r o t t i in ? 5

Setassa on usein väitetty', että naiset eivät Suo
messa koskaan lähteneet pois Setasta. Kaikki naiset 
eivät lähteneetkään, mutta suurin osa lesboista toi
mi 1980-luvun keskipaikkcilla Akanoissa ja Extaa- 
sissa eli aivan muualla kuin Setassa. Joskus kriteeri
nä on pidetty sitä, että Akanat, kuten Extaasikaan, 
eivät koskaan rekisteröityneet yhdistyksiksi. Tämä 
olisi kuitenkin ollut vastoin kaikkia 1970- ja 1980-
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Setan piirissä toimineiden lesbojen feministinen tiedostaminen yleistyi 1970-luvun jälkipuoliskolla, jolloin he myös akti
voituivat Setan sisällä. Pohjoismaisilta feministeiltä omaksuttiin monia amerikkalaisvaikutteisia radikaalifeministisiä 
perusajatuksia, ja suomalaiset naiset alkoivat arvostella setalaista sukupuoletonta homoseksuaalisuus- ja ihmisyyspu- 
hetta. Kuvassa Setan naisia mielenosoituksessa vuonna 1976 kantamassa kansainvälistä feministitunnusta, jossa on 
nyrkki naaraan merkin sisällä. Kuva Setan arkisto.
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luvuilla syntyneiden uusien yhteiskunnallisten liik
keiden eli vaihtoehtoliikkeiden periaatteita. Ne olivat 
nimenomaan vaihtoehtoliikkeitä eivätkä halunneet 
rekisteröityä virallisiksi, perinteisiksi yhdistyksiksi. ’6 

1980- ja 90-lukujen taitteessa Setan toimintaan 
oh tullut uusi miessukupolvi, samaan aikaan Akanoi
den ja Extaasin toiminta hiipuivat. Naiset ja miehet 
kykenivät toimimaan taas yhdessä Setan puitteissa. 
Keskeinen osa naisten aktivismia on tänäkin päivänä 
kuitenkin Setan ulkopuolista, muun muassa Rivinväli 
ry:n puitteissa tapahtuva kulttuuritoiminta, tärkeim
pänä toimintamuotonaan joka syksy Helsingissä jär
jestettävä Tribadien yöt ja päivät -kulttuuriviikko.

Sateenkaaren kirjoa

1970-luvulla kansainväliseksi lesbojen ja homojen tun
nukseksi vakiintui vaaleanpunainen kolmio, jota Suo
messakin käytettiin paljon. Symboli oli alun perin nat
sien käyttämä merkki, joka keskitysleireille suljettujen 
homomiesten piti ommella vanginpukuunsa. Homo- 
vapautusliike halusi nostaa homovangit marttyyreik- 
scen ja kunnioittaa heitä ottamalla saman tunnuksen 
käyttöön. Myös 1980-luvulla kuolema varjosti homo- 
yhteisöjä, sillä monet liikkeen nuoret aktivistimichet 
menehtyivät aidsiin, koska tautiin ci alkuvaiheessa ol
lut vielä lääkitystä. 1990-luvulla kansainväliseksi les
bojen, homojen, bi- ja transihmisten tunnukseksi tuli 
vaaleanpunaisen kolmion ohella ja ohi satccnkaarilip- 
pu. Se kuvaa liikkeen laajaa kirjoa, ja on myös paljon 
iloisempi ja toivoa herättävämpi kuin synkästä men
neisyydestä kertova vaaleanpunainen kolmio.

Suomessa 1990-lukua leimasi homo- ja lesbo- 
kulttuurin laajeneminen ja moninaistuminen. Uusia 
yhdistyksiä syntyi, osa niistä liittyi Setaan jäsenjärjes
töksi, osa halusi pysyä riippumattomana. Esimerkik
si lesbo-, bi-, homo- ja transperheet järjestäytyivät 
vuonna 1997 Sateenkaariperhcct — Rcgnbågsfamiljer 
-yhdistykseksi. Urheilusta ja kuntoliikunnasta kiin-

J  J  J

ilostuneet perustivat samana vuonna HOT-urheilu- 
scuran ja opiskelijat perustivat eri korkeakoulupaik- 
kakunnillc omia yhdistyksiään. Kulttuurin saralla 
yksi mittavimmista hankkeista on vuodesta 1992 al
kaen yhteistyössä Turun seudun Setan kanssa järjes
tetty lesbo- ja homoelokuvan festivaali, josta kasvoi 
muillekin paikkakunnille laajentunut, kansainvälinen 
elokuvakatselmus nimeltään Pervoplanet, sittemmin 
Vino Kino.

Opiskelijoiden ja tutkijoiden verkostoitumisen 
myötä 1990-luvun alussa lesbo-ja homotutkimuksen 
opetus saatiin käynnistettyä monissa yliopistoissa, 
useimmiten naistutkimuksen oppiaineen yhteydessä. 
Akateemista lesbo-, homo-, trans- ja queertutkimus- 
ta alkoi ilmestyä opinnäytteinä, kirjoina ja artikke
leina. Ala sai oman tieteellisen seuran vuonna 2004, 
kun Suomen Queer-tutkimuksen seura perustettiin 
edistämään suomalaista queertutkimusta eli kriittistä 
sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimusta.

1990-luvun alussa perustettiin lesbokustantamo 
Meikänainen, koska valtavirtakustantajat olivat ha
luttomia julkaisemaan suomalaista tai käännettyä 
lesbo- ja homokirjallisuutta. Tarve omalle erilliskus- 
tantamollc hiipui 1990-luvun puolivälin tienoilla, 
kun lesbo- ja homotekstit alkoivat kelvata muiden 
kustantajien kustannusohjelmiin. Samoin kävi omal
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le kirjakaupalle. Lesbo- ja homokirjakauppa Baffin 
•Books toimi 1990-luvun alkupuolella Helsingissä 
Eerikinkadulla, mutta siirtyi vuosituhannen vaih
teessa nettikirjakaupaksi ja sittemmin lopetti toimin
tansa vuonna 2006.

Internet ja sähköinen verkkokommunikoin- 
ti ovat avanneet aivan uusia ulottuvuuksia, joihin 
väestömäärältään pienessä ja harvaan asutussa mut
ta korkean teknologian maassa tartuttiin hanakas
ti. Suomen sisäiset etäisyydet supistuivat, kun verk
ko yhdisti. Jo 1980-luvun lopussa, ennen varsinaista 
internetiä, oli toiminnassa Datafobi-niminen ho
mojen ja lesbojen ”keskustelupurkki”. Sen toimintaa 
jatkoi vuonna 1992 perustettu HoLe ry, joka ylläpiti 
SlurpsI-keskustclupalvelua. Näiden ”purkkien” käyt
täjät olivat pääosin miehiä. Vuonna 1993 Suomessa 
aloitti Euroopan ensimmäinen lesbojen sähköposti- 
keskustclulista, Sapfo-lista. Internetin kansainväliset 
erityisryhmille tarkoitetut uutisryhmät, sähköposti- 
listat ja verkkosivut kutistivat maapallon. Kielitaitoi
set lesboäidit, karvaisista miehistä kiinnostuneet nal- 
lcmiehet, nahkahomot, keski-ikäiset lesbot ja muut 
löysivät hengenheimolaisia ja kcskustelukumppa- 
ncita valtamcrtcn takaa, enää maantieteellinen etäi
syys ei ollut erottava tekijä. Vilkkaimmat kotimai
set keskustelupalstat ovat tällä hetkellä Setafoorum 
ja ranneliike.net. Suomenruotsalaiset keskustelevat 
virtuaalisesti muun muassa Porta obliqua -sähköpos
tilistan avulla.

Internet on tarjonnut paitsi uusia tiedotuskana
via ja uuden tilan tavata kaltaisiaan myös tilaa poliit
tiselle järjestäytymiselle ja aktivismille. 2000-luvun 
puolivälissä Toivottulapsi.com-sivustolla on järjes
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tetty kaksi internet-kampanjaa: kampanja avaran 
hedelmöityshoitokin puolesta (2006) ja eduskunta- 
vaalikampanja niiden ehdokkaiden tukemiseksi, jot
ka kannattavat adoption avaamista samaa sukupuol
ta oleville pareille (2007). Sivuston takana on viiden 
aktivistin vapaamuotoinen ryhmä.

Lopuksi

Kun vuoteen 1971 asti homoseksuaalisuus oli Suo
messa rikosoikeudellisesti kokonaan kiellettyä, ja 
vuoteen 1999 asti vielä joiltain osin sanktioitua, 
kääntyi lainsäädäntö vuosituhannen vaihteessa päin
vastaiseen suuntaan. Suomessa, kuten jo aiemmin 
muissa Pohjoismaissa, alettiin säätää lakeja suoje
lemaan homoseksuaaleja syrjinnältä, joka perustuu 
seksuaaliseen suuntautumiseen.

Vuonna 1995 voimaan astunut uudistettu halli
tusmuoto ja vuoden 2000 perustuslaki korostavat ih
misten yhdenvertaisuutta. Vuonna 1995 voimaan as
tunut uudistettu rikoslaki ja vuonna 2001 voimaan 
tullut työsopimuslaki kieltävät syrjinnän työssä tai 
työhönotossa seksuaalisen suuntautumisen perus
teella. Laeissa käytetään vanhentunutta käsitettä su
kupuolinen suuntautuminen, mutta sillä tarkoitetaan 
homo-, bi- ja heteroseksuaalisuutta. Vuonna 2004  
voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki laajentaa ja te
rävöittää seksuaalivähemmistöjen syrjintäsuojaa ja 
edellyttää työnantajalta aktiivisempaa otetta syrjin
nän ehkäisyssä.37

Uusin homoseksuaaleja koskettava laki on laki 
hedelmöityshoidoista vuodelta 2006. Sen mukaan



lisääntymisapua hakevia naisia ci saa asettaa keske
nään eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautu
misen tai pcrhcmuodon perusteella, vaan palvelujen 
tulee olla avoimia myös sinkkunaisille ja naispareil
le. Laki astuu voimaan 1.9.2007.-58 Lain läpimcno 
oli kaikkea muuta kuin helppo. Lainsäädäntötyötä 
tehtiin yli 20 vuotta, mutta yhteisymmärrykseen oli 
vaikeaa päästä sinkkunaistcn ja naisparien pääsystä 
avustetun lisääntymisen palvelujen piiriin. Lainlaati
joiden ja lobbaajien kiistcllcssä Suomeen ehti muo
dostua käytäntö, jonka mukaan osalla yksityisistä 
lapsettomuusklinikoista palveltiin myös muita kuin 
hetcroparcja. Hyvin toimivia lääketieteellisiä käytän
töjä on vaikeaa jälkikäteen kriminalisoida, joten jo 
pitkään vallinnut käytäntö sai lain suojan pitkän po
liittisen kamppailun jälkeen.39

Jos tarkastellaan homoseksuaaleja koskevan lain
säädännön kehitystä pohjoismaisittain, Suomi on 
useimmiten kuulunut Pohjolan periferiaan yhdessä 
Islannin, Grönlannin ja Färsaarten kanssa, kun taas 
Tanska, Ruotsi ja Norja ovat olleet edelläkävijöitä 
lainsäädännön liberalisoimisessa ja homomyöntei- 
sessä politiikassa. Tämä politiikka on pyrkinyt integ
roimaan homoseksuaalit kansalaiset mukaan kansa
laisyhteiskunnan rakentamiseen ja tarjoamaan heille

hyvinvointiyhteiskunnan palveluja siinä missä muil
lekin kansalaisilleen.

Ei ole olemassa yhtenäistä ryhmää ”lesbot ja ho
mot”, vaan varsin kirjava joukko erilaisia identiteet
tejä ja ihmisiä, joita löyhästi yhdistää se, että he ei
vät ole heteroseksuaaleja. Mukaan lukeutuvat myös 
biseksuaalit. Lainsäädännön ja lainsäädäntöön vai
kuttamaan pyrkivän poliittisen liikkeen näkökulmis
ta asioita tarkasteltaessa on kuitenkin väistämättä 
puhuttava tietyistä selvärajaisista ihmisryhmistä joi
ta tietyt lait koskevat -  tai eivät koske. Lainsäädän
nön näkökulma on myös väistämättä normatiivinen, 
koska laki on aina normatiivista. Kyseessä on taistelu 
siitä, miten heteronormatiivista lainsäädäntö on, sul
keeko se ulkopuolelleen kaikki tai osan ci-hcterosek- 
suaalisista elämisen muodoista, kriminalisoiden tai 
asettaen ne lain ulkopuolelle, vai onko laki inklusii- 
vinen antaen mahdollisuuksia ja suojaa myös muun
laisille kuin hcteronormatiivisille elämäntavoille.

Osa tästä  artikkelista on ilm es tyn y t a iem m in  F in n -  
queer-verkk olehdessä  j a  H eSetan P r id e -s ivu illa . K ii
tän  läm pim ästi Joh a n n a  Pakkasta tekstin huolellisesta  j a  
kriittisestä  k om m en toim isesta  j a  korjaamisesta.
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Seksuaali-  ja sukupuolivähemmistöjen tunnuksia

Vaaleanpunainen ja musta kolmio

Ennen sateenkaarilippua poliittisen homo- ja lesboliikkeen tunnuksena käytettiin 
vaaleanpunaista kolmiota, joka oli peräisin natsi-Saksan keskitysleireiltä. Leireillä 
hom oseksuaalisuuden vuoksi vangitut miehet merkittiin vaaleanpunaisella kol
miolla. Kullakin vankiryhmällä oli oma värinsä ja merkkinsä. Saksan rikoslain ho- 
mopykälä ei koskenut naisia, siksi leireillä ei ollut omaa merkkiä lesboille. Lesbot 
joutuivat keskitysleireille ”epäsosiaalisuudesta” tuomittuina. He kantoivat vangin- 
puvussaan mustaa kolmiota, jota kantoivat myös muun muassa prostituoidut. 
1970-luvulla vaaleanpunainen kolmio otettiin homo- ja lesboliikkeen käyttöön sym 
boloimaan vastarintaa ja taistelua homoseksuaalien ihmisoikeuksien puolesta.

Lambda

1970- ja 80-luvuilla homo- ja lesboliikkeen tunnuksena käytettiin myös kreikan I- 
kirjainta lambdaa. Merkin alkuperästä on monta teoriaa. Se symboloi englannin 
sanaa liberation, vapautuminen. Fysiikassa lambda on energian ja aallonpituuden 
merkki. Kolmannen teorian mukaan se kuvaa liikkeen synergiaa, sitä että voimat 
yhdistämällä lesbo- ja homoliike on enemmän kuin vain osiensa summa.

Sukupuolisymbolit

Kaksi toisensa leikkaavaa m iessymbolia kuvaa miesten homoseksuaalisuutta, 
kaksi naissymbolia lesbisyyttä. Sukupuolta kuvaavat symbolit periytyvät Rooman

9? V



ajoilta, Mars-planeetan symboli, ylös oikealle osoittavalla nuolella varustettu ym 
pyrä, kuvaa urosta, Venus-planeetan symboli, jossa ympyrän alapuolessa on risti, 

edustaa naarasta.
Transihmistä kuvaamaan käytetään uroksen ja naaraan merkeistä yhdistettyä 

symbolia, yhteen ympyrään on liitetty urosta kuvaava nuoli ja naarasta kuvaava 
risti. Nykyään käytetään myös ympyrää jossa on uroksen, naaraan sekä näiden yh
distetty merkki.

tiin 1970-luvun feministien ihailem iin myyttisiin am atsoneihin, naissotureihin ja 
heidän käyttämiinsä aseisiin. Kaksoiskirveen kahden terän on sanottu sym boloi
van lesboihin kohdistuvaa kahtalaista syrjintää: syrjintää naisina ja syrjintää ho
moseksuaaleina.

1980-luvun alkupuolella Setassa otettiin käyttöön oma suomalainen tunnus: kuo
restaan ulos tuleva etana eli Setana. Etanatunnus ei kuitenkaan pärjännyt kilpai
lussa kansainvälisten symbolien kanssa, eikä ollut kovin pitkäikäinen. Tunnus liit
tyi "ulos kuoresta” -kampanjaan, jossa lesboja ja homoja kehotettiin tuomaan 
esiin seksuaalinen suuntautum isensa. Ulos kuoresta -iskulause oli suomalainen 
vastine kansainväliselle kehotukselle "tulla ulos kaapista”. Iskulauseessa kaapissa 
oleminen merkitsee oman homo- tai biseksuaalisuuden piilottamista ja ulostulo 
sen paljastamista.

Kaksoiskirves

Kaksoiskirves eli labrys on kansainvälinen lesbofeministinen symboli. Se yhdistet

Etana



Lepakko

Suom enkieliselle vaikeasti ääntyvä sana lesbo on saanut puhekielessä väännöksen 
lepakko. Lepakkoa käytetään nykyään Suomessa jonkin verran lesbokulttuurises- 
sa esineistössä. Lepakko assosioituu myös vampyyrielokuvan ja -kirjallisuuden ku
vastoon. Kansainvälisesti vampyyrielokuva on ollut juuri se laji, jossa naisten väli
nen erotiikka on saanut jo varhain näkyvyyttä.

Punainen nauha

Punaisen nauhan otti käyttöön taidealan ammattilaisten muodostama Visual A ID S  
-hyväntekeväisyysryhmä New Yorkissa vuonna 1991. Punaista nauhaa kantamalla 
osoitetaan kunnioitusta kaikille hiv-tartunnan kanssa eläville ja aidsiin menehty
neille. Nauhan käyttäminen osoittaa tukea myös tartunnan saaneiden läheisille. 
Lisäksi nauha symboloi toivoa tehokkaampien lääkkeiden ja hoitomenetelmien 
löytämiseksi. Suomessa punaista nauhaa jaetaan kaduilla muun muassa m aail
man aids-päivänä i.  joulukuuta.

Roosa nauha

Punainen nauha on antanut idean roosaan nauhaan, jota käytetään yleisesti sym 
bolina rintasyöpään liittyvässä aktivismissa. Rintasyöpä on lesbojen keskuudessa 
hyvin yleinen, sen arvellaan liittyvän siihen että lesbot ovat (ainakin aiemmin) syn
nyttäneet ja imettäneet lapsia heteronaisiin verrattuna keskimääräistä harvemmin. 
Imettämisen taas arvellaan suojaavan rintasyövältä.





Sukupuolten värit

Tyttöjen punaisen ja poikien sinisen lyhyt historia

Käytäntö pukea poikavauvat vaaleansiniseen ja tytöt vaaleanpunaiseen alkoi vakiin
tua vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sitä ennen niin vauvat kuin isommatkin 
lapset saivat satojen vuosien ajan tyytyä lähinnä valkoiseen tai harmaaseen, joskus 
tum mansiniseen. Ennen kuin varsinainen lastenmuoti 1900-luvun alussa kehittyi, 
tytöt ja pojat puettiin kuin pienet aikuiset ja värit määräytyivät sen mukaisesti.

Väreihin on kaikkina aikoina liitetty sym bolisia merkityksiä, jotka kumpuavat 
kulttuurista ja sosiaalisista käytännöistä, ei niinkään väreistä itsestään. Niinpä yh
dellä värillä on eri kulttuureissa jopa vastakkaisia merkityksiä.

Punainen ei aina ole ollut naisten väri. Sotilasasut olivat vielä parisataa vuotta 
sitten usein punaisia, kunnes ampuma-aseet tekivät silmiinpistävyydestä hengen
vaarallista. Jo Euroopan pakanallisissa kulttuureissa ja myöhemmin kristinuskos
sa punainen on liitetty ensisijaisesti m askuliinisuuteen.

Punaista pidetään yhä urheilullisuuden, miehisen voiman ja kiihkon värinä 
muun m uassa urheiluautoissa. Punainen herättää mielleyhtymän vereen ja sitä 
kautta elämään mutta myös marttyyrikuolemaan tai elämän uhraamiseen taiste
lussa. Myös antiikin Kreikassa punainen korosti miehistä aktiivisuutta; sininen oli 
"passiivinen" ja siis paremmin naisille sopiva.

Kun punainen laimenee vaaleanpunaiseksi, se kadottaa edellä mainitut omi- 
naisuutensa ja tulee pehmeyden ja hempeyden symboliksi. Koska vaaleanpunai
sen voi kuitenkin mieltää maskuliinisen punaisen muunnokseksi, sitä on joissakin 
m aissa pidetty sopivimpana värinä poikavauvoille. Vaaleansininen, Neitsyt Marian 
väri, taas sopi tyttöjen asusteisiin.

Tiede 7 /  2006. Väriopin lehtorin Harald Arnkilin (TaiK) vastaus lukija kysymykseen.



Veronica Pimenoff

M I N U N  S E T A N I  -  P U H E E N V U O R O  
S E T A N  3 0 - V U O T I S j U H L I S S A

Näihin juhliin puhujaksi lupautuessani ajattclin, että 
kolmekymmentäviisi vuotta sitten nämä olisivat olleet 
rikollisjärjestön juhlat ja kaksikymmentäviisi valot
ta sitten ne olisivat voineet olla potilasjärjestön juhlat. 
Nyt tämä on -  kuten vastaesitetty EU:n Rocco Horror 
Picturc show paavillisine taustamusiikkeineen1 sekä 
valtamerentakaisen Palavan Pensaan uudet lakitaulut2 
osoittivat — pelkkä syntisten kokous. Mutta syntiset 
ovat enemmistönä joka paikassa eikä heitä karsinoida 
erikseen, vain farisealaiset crottclevat itse itsensä.

Kertoessani omasta Setastani lähestyn sitä tässä 
maantieteellisesti kierrellen ja kaarrellen, tiedätte
hän, niin kuin entiseen D ontTell Mamaan ensi ker
taa mennessä monelle ensin tuli tutuksi vastapäisen 
huonekaluliikkeen näyteikkuna.

Muutin vuonna 1967 Hampuriin ja yliopiston 
ruokasalissa minulta pyydettiin nimeä adressiin, jos
sa vaadittiin sikäläisen § 175 poistamista rikoslaista. 
Nimen pistäminen oli minulle vaaratonta, sillä vain 
miesten keskeinen seksuaalinen kanssakäyminen oli 
rikollista, naisista ei poliisilaitoksella pidetty vaalean
punaisia kortistoja.

Opin, että järjestäytynyt kampanjointi § 175:n  
poistamiseksi oli vanhaa perua. Jo keisarivallan aika
na 1890-luvulla Magnus Hirschfeld oli perustanut 
W issenschaftlich hum anitäres K om itee  -nimisen järjes
tön, joLla parhaimpina aikoina oli homoseksuaalisuu
den rangaistavuudesta huolimatta 500 julkijäsentä, 
aktiivisia paikallisjärjestöjä ulkomaita myöten ja oma 
lehti. Hirschfeld itse matkusti ympäri Saksaa ja Eu
rooppaa ja keräsi csitelmätilaisuuksiinsa tuhatpäisiä 
kuulijajoukkoja. Hän kirjoitti, julkaisi monella kie
lellä, teki elokuvia ja lobbasi poliitikkoja. 1919  -  siis 
Weimarin tasavallan aikana — hän perusti Berliiniin 
seksuaaliticteellisen laitoksen, jonne tulva tutkimaan 
ja tutkittaviksi ihmisiä, jotka olivat seksuaalisesti 
omaan sukupuoleen suuntautuneita ja joista joitakin 
Elirschfeld nimitti kolmanneksi sukupuoleksi, trans
vestiiteiksi ja transseksuaaleiksi. Instituutti oli legen
da jo toimiessaan eikä mikään tylsä paikka jossa ei 
olisi bailattu. Rosa von Praunheimin Hirschfcldiä 
kuvaavassa 1999 valmistuneessa elokuvassa D er E in
stein  des Sex Hirschfeld suorittaa laitoksessa suku- 
puolenkorjausleikkauksenkin, mikä tuntuu sopivan,
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vaikka ci perustu historialliseen totuuteen.
Toukokuussa 1933 Hirschfeld oli kumppanin

sa kanssa luentomatkalla Pariisissa ja näki elokuva
teatterissa uutisfilmin, jossa natsit tunkeutuivat 
hänen instituuttiinsa, heittivät arkistot ja kirjat ka
dulle ja polttivat ne. Scksuaaliticteen laitoksen tuho, 
maanpako ja kuolema katkaisivat Hirschfcldin tien 
ja kun uudet Saksat sodan jälkeen perustettiin, ho
moseksuaalisuus pysyi kriminalisoituna. Se merkitsi 
kiristyksen vaaraa, salailua ja pelkoa kylillä ja suur
kaupungeissa joissa jo 20-luvulla oli ollut — ja tieten
kin edelleen oli -  monipuolinen homokulttuuri. Oli
han ihmisillä neuvokkuutensa, selviytymiskeinonsa, 
piirinsä, kansainväliset yhteytensä ja intoa ja kykyä 
kansalaisaktiviteettiin.

Tapasin Saksan liittotasavallassa myös vanhempia 
miehiä, jotka olivat olleet keskitysleirillä vaaleanpu
nainen kolmio raitatakissa. Homot eivät olleet olleet 
vain syrjitty vaan myös vainottu vähemmistö, josta 
osa oli tapettu keskitysleirillä seksuaalisen suuntau
tumisensa vuoksi.

Mainitsemani Hirschfeld oli juutalainen ja homo. 
Hänen seksuaalitieteellincn laitoksensa tuhottiin 
eikä hän voinut palata Saksaan vainon vuoksi. Histo
riasta kiinnostuneena lääketieteen opiskelijana opin, 
että natsit tuhosivat Euroopassa uraauurtavan saksa
laisen seksuaalitieteen. Vasta hiljalleen ruvettiin ky
symään, vainotuinko itse tieteenalaa vai sen harjoit
tajia. Merkittävimmät tutkijat olivat homoja ja tai 
juutalaisia ja tai internationalisteja. Siinä oli riittävät 
sw t heidän tuhoamisekseen. Mutta tarkasti tutkies-

j  J

sa havaitsi, että näillä vainotuilla ja heidän vainoo
jillaan oli paljon yhteistä. Vaikka Hirschfcldin kir-
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jät poltettiin toukokuussa 1933, niin saman vuoden 
heinäkuussa saatettiin voimaan laki perimäsairaan 
jälkikasvun ehkäisemiseksi, mikä tarkoitti pakkoste- 
rilointia tai avioliitto kieltoa mustalaisille, kulkureil
le ja mielisairaille, päihteidenkäyttäjille, vaja a ky kyi
sille ja kaatumatautisillc, lättä- ja kampurajaikaisille, 
suulakilvalkioisille ja riisitautisille. Homoja ei laitet
tu listalle, kun eivät kuitenkaan lisääntyneet eivätkä 
avioituneet. Tämä eugeniikka pohjautui seksuaalitie
teen suurten eri maista kotoisin olevien nimien, ku
ten August Fordin ja Iwan Blochin, väestöticteclli- 
siin ajatuksiin ja suunnitelmiin. Hirschfeld oli 1930 
muotoillut olettamuksen, että tällainen oikein ym
märretty eugeniikka kerran muodostaisi seksuaa
litieteen keskipisteen, jonka ympärille sen silloiset 
vastustajatkin voisivat kerääntyä toimimaan yhdessä 
ihmisjalostukscn hyväksi. Pian osoittautui, että hän 
oli oikeassa. Tutkimusta itseään ei siis vainottu, sen 
ideoita toteutettiin. Jouduin oppimaan, ettei itse vai
nottuna oleminen estä olemasta myös vainoaja. Että 
on jatkuvasti oltava valppaana, että on jatkuvasti 
kieltäydyttävä erottelemasta ihmisiä sellaisiin, jotka 
on karsinoitava toisista erilleen, koska he elävät vää
rin ja häiritsevät niitä jotka elävät oikein.

Homoseksuaalisuus poistettiin Saksassa ja Suo
messa samoihin aikoihin rikoslaista. Kun palasin 
Suomeen 1970-luvun lopulla, oli Seta perustettu. 
Psykiatrian erikoistumiskoulutuksessa jouduin huo
maamaan, että sen piirissä ci ollut hajuakaan min
käänlaisesta seksuaalitietcestä. Oppikirjassa tosin 
luki muun muassa, että homoseksuaalisuuden oli il
moitettu olevan harvinaista Nigeriassa. Vuoteen 
1981 astihan oli kysymys taudista. Ei sen ehkäisyä,



tunnistamista ja hoitamista taidettu missään oikeasti 
opettaa, mutta entiset ajatukset sairaudesta piileksi
vät edelleen koteloituneina putkahtaaksecn tilaisuu
den tullen uudelleen esille.

Lesbot ja homot olivat Suomessa kuitenkin mel
kein kokonaan päässeet rikoslain pykälistä ja tauti
luokituksesta eroon. Transsukupuoliset puolestaan 
halusivat erillislain tai ainakin oikeudellisia järjeste
lyjä ja olivat juuri päässeet tautiluokitukseen, mikä 
helpotti hoitojen vaatimista ja ennakoi Trasckin 
myöhempää muuttumista potilasjärjestöksi.

Kapeasti psykiatrin vinkkelistä tähyillcssä näytti 
siltä, että lesbot ja homot ja bit eivät halunneet lää
ketieteellisiä hoito-ohjelmia, kun taas transsukupuo
liset halusivat hoito-ohjelmia. Kaikki ryhmät alkoi
vat saada huomiota televisio-ohjelmissa.

Kontaktini Setaan alkoivat 80-90-luvulla am
matillisissa merkeissä välttämättömyyden sanele
mana. Ohjasin kaikenikäisiä terveitä ihmisiä Setan 
suuntaan, kun he tulivat vastaanotolle kertomaan sek
suaalisen suuntautumisensa ongelmista. Toiset tarvit
sivat mielestäni Setan kautta löytyvää yhteisöä, toiset 
tarvitsivat neuvontaa, tukipalveluja, vertaiskontakte- 
ja, ihmisoikeusasioitakin oli.

Tämän ohjauksen tarve lakkasi myöhemmin, 
enää ei kenenkään tarvinnut psykiatrilta kuulla, että 
on olemassa Seta ja sen paikallisjärjestöjä. Kollegat 
kuitenkin sanoivat vielä tuolloin, että ei heidän po
tilaistaan kukaan ole homo, lesbo tai bi. Arvelin, että 
jos ei esimerkiksi omalla erikoisalallani psykiatriassa 
osastolla, yksilöterapiassa tai vaikkapa pariterapiassa 
osattu ottaa huomioon potilaan seksuaalista suun
tautuneisuutta, tai korostettiin sitä silloin kun se ei

ollut tähdellinen ongelman tai häiriön kannalta, oli 
ryhdyttävä terveydenhoitohenkilökunnan koulutta
miseen. Alkusysäykseen apua löytyi Setan asiantun
tijapalvelusta: sain hyvän luennoitsijan ja täyden sa
lin, kun kaikki halusivat nähdä ilmielävän homon, 
jonkamoista useimmat eivät koskaan olleet potilait
tensa joukossa havainneet.

Seta on kiteyttänyt tavoitteen iskulauseenomaisesti 
muotoon "hetero-olettamuksesta moninaisuuteen”3 ja 
on sittemmin tehnyt merkittävää koulutus-, muokka
us- ja jopa sertifiointityötä muun muassa terveyden
huollon alalla. Hämmennys ja ahdistunut neuvotto
muus eivät enää ole työntekijän ainoita ensireaktioita 
hänen kohdatessaan seksuaalista tai sukupuolista 
moninaisuutta. Näin Seta on edistänyt paitsi omaa 
asiaansa, kuten jokaisen järjestön pitää tehdä, myös 
terveyden-, sosiaalihuollon ja koulutuksen kenttää. 
Minulla ei ole näiden hallinnonalojen valtuuksia siitä 
kiittää, mutta sanonpa niitten omalla pyhä llä  k ielellä , 
että Setan koulutus- ja julkaisutoiminta on tehosta 
nu t niitten työtä, nopeu ttanu t asiakkaan asian hoitoa, 
tehnyt siitä tuloksellisempaa  ja säästänyt euroissa mi- 
tattavasti rahaa.

Setan ammatillisesta asiantuntijapalvelusta mi
nulla on henkilökohtaisesti syytä kiittää ja teen sen 
iloiten. Kun noin viisitoista vuotta sitten aloitin 
transsukupuolisuudcn oireiden vuoksi terveyden
huoltoon hakeutuvien henkilöiden tutkimisen ja 
hoitamisen -  varusteinani kirjoista ja ulkomaisista 
yksiköistä hankkimani oppi sekä Berliinin yöelämän 
kokemus -  ei Suomen julkisessa terveydenhuollossa 
ollut juuri nimeksikään osaamista. Sen saivat tutkit
tavat tuta. Tätä ammatillista polkua kulkiessani koin
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paljon vastustusta. Setasta sain jo alussa merkittävän 
y h te i s työ kumppanin.

Olen kokenut Setan monipuolisena toimijana, 
selkeänä ja luotettavana yhteistyökumppanina, am
mattitaitoa ja järjestelykykyä sekä rempausvalmiut- 
ta osoittavana järjestönä. Tietenkin Setassa on omat 
sisäiset hankauksensa kuten kaikissa puljuissa, mut
ta miksi minä niistä pihtaisin! Yhteisiä asioita ei ole 
ollut paljon, mutta ne ovat aina hoituneet. Tämä on 
ollut työlleni julkisessa terveydenhuollossa ratkaise
van tärkeää: potilaitten asiat ovat kohentuneet, kun 
heille on pystytty tarjoamaan hyvällä ammattitaidol
la oheispalveluja -  peräti tiettyjä heidän ongelmansa 
selvittämiseen ja hoitamiseen liittyviä peruspalvelu
jakin — joihin terveydenhuollon organisaatiolla ei ole 
ollut halua tai kykyä tai ei kumpaakaan.

Juuri nyt en toimi terveydenhuollossa, mutta olen 
kysellyt Setalta kansainvälisiä linkkejä selvittäessäni 
sukupuoleltaan ja suuntautumiseltaan erilaisten ih
misten asemaa Euroopan neuvoston yli neljänkym
menen jäsenmaan vankiloissa, voidakseni huomioi
da asian tarkastusmatkoilla, joihin osallistun. Lisäksi 
koetan käyttää Setan verkostoja etsiessäni tutkittavia 
transsukupuolistcn hoitokäytäntöjen suomalaiseen 
seurantatutkimukseeni.

Erotatte aivan oikein itsekeskeisen näkökulman 
puheessani. Olkoon se otsikon oikeuttama. Myön
nän myös, etten ole osoittanut erityistä aktiviteettia 

joissakin erityisissä Setan ajamissa tasavertaisuusky- 
symyksissä. Se johtuu siitä, että haluaisin henkilö
kohtaisten näkemysteni vuoksi ratkaista jotkin tasa- 
vertaisuusasiat toisentyyppisellä otteella, kuin mihin 
Setan tapainen järjestö voi tähdätä, sillä tietenkin
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Seta ajaa syrjintäkiellon toteuttamista kaikilla alueil
la.

Tasavertaisuuden vaatimuksesta tinkimättä en 
esittäisi homoja ja lesboja papeiksi, mutta en pääs
täisi heteroltakaan papin virkaan. Armeijan suhteen 
sama juttu: ei homoja ja lesboja sinne ja heterotkin 
ulos ja äkkiä.

Parisuhteen virallistamisasioita en omakohtaisesti 
oikein myöskään ymmärrä. Mutta käsitänhän minä, 
että kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet välillä 
tehdä myös elämänsä virheitä: ruveta papiksi, mennä 
armeijaan tai virallistaa parisuhteen. Näen myös, että 
monella on kirkossa, armeijassa ja virallistetussa suh
teessa hyvä olla eikä kaikilla ihmisillä ole niin paljon 
taivaallista ja maallista järjestyksenpitoa vastaan kuin 
minulla.

Sen sijaan puollan ponnekkaasti kaikkien ihmis
ten oikeutta vanhemmuuteen. Jo ennen kuin minul
la oli oma lehmä ojassa ja olin selvinnyt kuoliaaksi 
kivittämättömänä ensimmäisen lapsen maailmaan 
saattamisesta, olin sitä mieltä, että kaikilla on oikeus 
vanhemmuuteen, mutta kenelläkään ci ole velvolli
suutta luopua halustaan ja aiheestaan vanhemmuu
teen. Siihen aikaan kun Jahve Abrahamille jälkeläiset 
lupasi, lapset syntyivät tai jäivät syntymättä luonnon 
armoilla. Nyt lapsia syntyy myös tekniikan armos
ta ja lapseksi ottamista on aina ollut, eikä tätäkään 
saa rajata sen vuoksi, että joissakin kodeissa särmikäs 
prisma taittaa valon sateenkaareksi. Vanhemmuus 
onnistuu tai epäonnistuu, enemmän tai vähemmän, 
ihan muista syistä.

Useat tekijät ovat myötävaikuttaneet siihen, että 
Seta on kolmen vuosikymmenen aikana saavuttanut



paljon. Saavutukset ovat täällä tänään esillä ja niiden 
pitääkin olla.

Pari vuotta sitten seisoin kadunvarrella Berlii
nissä keskitysleirin kokeneen vanhusystäväni kanssa 
katsomassa Christopher S treet s D aynA paraatihulinaa. 
Kun Berliinin homojen ja lesbojen poliisien auto ajoi 
kulkueessa ohi, hän sai sanottua, ettei milloinkaan 
olisi uskonut, että jokin tällainen voisi joskus olla 
mahdollista. Vanhus ennätti kuolla ennen kuin kau
punkivaltion johtoon tuli julkihomo pormestari.5

Voisiko Seta sitten joskus tulla tarpeettomaksi, 
saavuttaa tavoitteensa ja lakkauttaa itsensä? En usko. 
Elämme yhteiskunnissa, jotka yhdenmukaistavat ja 
harjoittavat ankaraa erilaisten karsintaa. Ylcistrendi 
on se, että jotta lampaat voisivat olla hyviä, vuohet 
poistetaan niitten laitumelta, ja mieluiten jo ennen 
viimeistä tuomiota. Erilaiset fundamentalistit liittou
tuvat jatkuvasti syrjäyttääksecn ja painaakseen unoh
duksiin vähemmistöjä. Tätä vastaan ja tätä unohdus
ta vastaan on toimittava. Omassa tilassa täytyy saada 
elää kontrollitta. Julkista tilaa on vallattava, se on säi
lytettävä rinnakkainelon kenttänä.

Minä tarvitsen Setaa jotta elämäni olisi turvalli
sempaa ja siedettävämpää. Jos homoseksuaalit, trans- 
ja intersukupuoliset eivät ole turvassa ja tasavertaisia, 
en ole minäkään. Jos he eivät saa elää rauhassa, en voi 
minäkään. Enkä tarkoita mitään sisäisen rauhani häi
riintymistä, en sitä, että jos jotakuta muuta kohtaa 
uhka niin se askarruttaa minua ja päivittelen ja kärsin. 
En tarkoita mitään korkean tason sisäistä jalostettua 
kärsimystä, jota voisin kokea aamiaisen jälkeen lehden 
lukemisen lomassa. Tarkoitan oikeaa konkreettista tur
vallisuuttani kotona ja naapurustossa ja kaupungilla.

Jos yhteiskunnassa on meneillään puhdistuksia 
-  hienovaraisiakin kuten pieni syrjintä työelämäs
sä silloin tällöin -  kukaan ei ole turvassa eikä vapaa 
liikkumaan. Niin kauan kuin joitakin ihmisiä pide
tään vääränlaisina tai uskotellaan heidän elävän vää
rin, kuka hyvänsä voi yhtäkkiä joutua vaiennetuksi 
tai luopumaan elämästään.

Vaikka homoseksuaalisuus on poistettu tautiluo
kituksesta, sen syytä ci kumma kyllä ole lakattu lää
ketieteellisin keinoin etsimästä. 1990-luvun alussa 
uutinen homoseksuaalisuuden periytymisestä X-kro- 
mosomiin sijoittuvan geenin kautta ylitti tiede-, ai
kakaus- ja päivälehtien uutiskynnyksen.Tutkimuksen 
surkeista ja epäkelvoista menetelmistä piittaamatta 
sekä tiedeyhteisön että suuren yleisön joukosta kuu
lui runsaasti tyytyväisiä ääniä, jotka vakuuttivat, että 
pian pystyttäisiin ehkäisemään homoseksuaalisuus 
sikiödiagnoosilla ja selektiivisellä abortilla. Homo
seksuaalisuuttako ei siis pidetä sairautena, homoja
ko ei vainota tai mieluiten tapettaisi? Siinä rytäkässä 
ci ehditty surra sitä, ettei vielä ollut päästy lcsbouden 
jäljille. Ei se ehkä ole niin tärkeää: lesboillahan joka 
tapauksessa on kromosomivirhe, jonka vuoksi maa
ilmassa tehdään eniten selektiivisiä abortteja, nimit
täin konstellaatio 46,XX.6

Transsukupuoliset ovat vähemmistö, jonka pi
tää koossa muun muassa vaatimus oikeudellisista ja 
lääketieteellisistä toimenpiteistä. Monelle se on vain 
transitorinen vähemmistö, josta hän päämääräänsä 
päästyään erkanee ja sulautuu enemmistöön tavalli
sena miehenä tai naisena.

Homojen ja lesbojen ryhmää lääketieteeltä ja eri- 
tyislaeilta välttymisen vaatimus pitää vain hyvin mar

Johdatukset 47



ginaalisesti koossa. Homot ja lesbot vetävät yksilöinä 
toisiaan puoleensa. Toisin kuin rodullisten, kansallis
ten, kielellisten ja osin uskonnollisten vähemmistöjen 
kohdalla uudet jäsenet eivät rekrytoidu omista lap
sista, vaan valtaväestöstä erotutaan hakemalla kump
pania sukupuolirajaa ylittämättä. Se miten vahvasti 
muodostetaan alakulttuuria, vaihtelee yksilöllisesti.

Setan edustamat vähemmistöt ovat sellaisia, et
tei niitä voi valjastaa heimoaatteeseen ja verikostoon 
pohjautuviin ja turvautuviin ryhmiin, jotka jatkuvasti 
aiheuttavat sisällissotia vallalla olevan kansallisvaltio- 
mallin puitteissa. Setan edustamien vähemmistöjen 
vainoaminen on yhteiskunnalle kuitenkin kaikkein 
tuhoisinta laatua siinä mielessä, että vainon ytimes
sä on sen estäminen, että transihmiset voivat helpot
taa vaikeaa identiteettiristiriitaansa ja kaikki ihmiset 
pääsevät omasta halustaan lihallisesti toistensa luo. 
Kun yhteys ja kohtaaminen yksittäisten ihmisten vä
lillä kielletään ja tukahdutetaan, valmistellaan kata
strofia. Ilman kohtaamista ja sen konfliktia ihminen 
kuolee pystyyn. Jos kontaktit hajotetaan, hajotetaan 
kokemus itsestä ja toisesta ja ihmiset ajetaan kellari- 
loukkoon sisintään vaalimaan. Yhteisö, jossa voi sel
vitä vain kellarissa, ei ole hyvä kenellekään.

Samaisena kuumana C hristopher S treet s D ayna  
ohi lipui autolastillisia metelöivää juhlakansaa mel
kein ilkosillaan tai suurella huolella valmisteltuihin 
paraatinaamiaispukuihin sonnustautuneena. Suu
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rin osa tuhansista osallistujista oli alle viisikymppisiä 
riehakkaita miehiä ja naisia, siis sodan jälkeen synty
neitä. Vanhustuttavani vieressä seisten vierastin vä
lillä tuota pullistelevaa kadun haltuunottoa, jotenkin 
tuli sellainen ajatus, että ”ne eivät vain tiedä” ja että 
”tämähän on kuin ihan mikä tahansa riemukulkue”. 
Vanhus ei kummastellut riekkumista eikä elekään 
kielinyt siitä, että hän olisi halunnut hillitä sitä, vaik
kapa omista kokemuksistaan muistuttaakseen. Hä
nestä huokui, että näinhän sen juuri pitikin olla. M i
näkin ymmärsin. Uhoavat, liioittelevat, yllytyshullut, 
riehakkaat, överiksi panevat, provosoivat, yltiöpäiset, 
hulluttelevat, keikistelevät, haastavat, riemukkaat, 
menosta ja aineista päihtyneet olivat juuri niin kuin 
pitikin: pelottomia ja itsevarmoja, vailla epäilystä ole
massaolonsa oikeutuksesta. Heillä oli nyt bileet. Ja 
bileitten riemu on itsetarkoitus, jota ei pistetä järjes
tykseen.

Seta on rekisteröity yhdistys, joka osaa pitää bi
leitä: raivata itselleen tilaa ja päästää ilon valloilleen. 
Kaikki puheeni neuvonnasta, tukipalveluista ja kou
lutuksesta kalpenevat, kun totean, että Seta toimii 
ihmisyyden ydinalueella varsinaisena elinvoiman ai
ruena. Tärkeintä minulle on, että Seta toimii yhtei
sönä, joka hävittää pelkoa ja päästää ilon irti.

Setan 30-vuotisjub lasem inaarinpuheenvuoro 27.11.2004.



K irjeeksi

Olen jo unohtanut rakkauteni nimen, lesbouteni,

en ole koskaan kieltänyt, niin vain on

että sen unohtaa mitä ei voi erottaa itsestään.

Niin olisi voinut elääkin elämänsä 

kenenkään siitä järkkymättä, 

ellei olisi syntynyt pimeään aikaan, 

joka ei vieläkään ole valjennut.

Minä tiedän millaista oli lainsuojattomana

4 0 - ja 50-luvulla, vielä 60-luvullakin, vaikka tiesi,

että laki on helpommin muutettavissa

kuin yleinen mielipide, moni väistävä suhtautuminen

boikotti, saa yhä voimansa siitä, eikä se useinkaan

tunnustaudu suvaitsemattomuudeksi, ei tietenkään,

jonkin muun syyn se kyllä löytää, jonka varjolla

se voi toimia niin että moni tuntee

olevansa varjostettu yhä.
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Joku on kysynyt, miksi en ole puhunut tästä,

minä olen puhunut, mutta hän ei ole kysynyt minulta.

Tämän tietoisuuden läpi olen kirjoittanut

niin ettei hetkeäkään vangitsisi se,

mikä oli vangita minut, sillä elämä on annettu

elettäväksi, ei-toivotut pitävät toivoa yllä

kieltämällä kielletyt löytävät myönteisyyden,

ja myönteisyytensä takaa sen keskeisen,

joka antaa tilaa, 360 astetta, enemmän,

eikä tämä ole liiottelua, vaikka enempää en sano.

Poistyönnetyt tarvitsevat maailman, ja maailma 

tarvitsee heidät. Kaukaisesta ajasta tulee läheinen.

Ja nyt kuulostaa siltä kuin joku 

kirjoittaisi tulevaisuudesta ja muistaisi sinut.

Mirkka Rekola

antologiassa Gun Gustafsson 8c ai. (toim.) Ä äriviivasi ihollani: naisten rakkausrunoja 

Tiaisista (Meikänainen 1991)







Malla Suhonen

T R A N S S U K U P U O L I S U U D E N  N Ä K Y M Ä T Ö N  H I S T O R I A

Nykyiset sukupuolen moninaisuutta ja seksuaalista 
suuntautumista koskevat termit ja käsitteet ovat iäl
tään nuoria. Vielä 1800-luvulla sellaisia ilmiöitä kuin 
transsukupuolisuus, transvestisuus ja homoseksuaali
suus ci ymmärretty erillisiksi, vaan niistä keskustel
tiin samana ilmiönä. Puhuttiin fyysisestä tai psyykki
sestä kaksineuvoisuudesta tai hermafrodiittisuudesta. 
Suomalainen Fritz W etterhoff kirjoitti:

homoseksuaalit e iv ä t  o le v a in  "psyykkisiä", va an  m yös 
bio logisia  herm a frod iitteja , solukoostumukseltaan to isen 
laisia kuin ta va llise t m ieh et j a  na iset.1

1800-luvun lopun ja vuosisadan vaihteen seksuaali - 
psykiatrian diagnooseihin ja scksologisiin teorioihin 
omaksuttiin käsitykset kaksineuvoisuudesta. 2 Sak
salainen psykiatri Karl Westphal oh vuonna 1869  
määritellyt diagnoosin ”vastakkainen sukupuolitun- 
ne” tai ”vastakkainen scksuaalitunne”.3 Suomalainen 
lääkäri Johan Backman määritteli vuonna 1882 vas
takkaisen sukupuolitunteen tarkoittamaan ilmiötä, 
jossa ”henkilö [---- ] sisimmissään katsoo kuuluvansa

vastakkaiseen sukupuoleen sekä usein käytöksellään 
ja olemuksellaan ilmaisee tätä vääristynyttä mielen
laatua”.4

Käsitteen transsukupuolisuus syntymiseen vaikut
ti myös lääketieteen kehitys: 1920-luvulla, ehkäpä jo 
1910-luvulla, Euroopassa hoidettiin ihmisiä kirurgi
sesti ja hormonaalisesti. Hoito oli kuitenkin kokeel
lista, eivätkä kaikki hoidettavat ilmeisesti selvinneet 
hoidoista hengissä.

Ensimmäisenä transsukupuolisuus-tcrmiä käyt
ti saksalainen lääkäri, seksuaalisuuden tutkimuksen 
pioneeri ja ihmisoikeustaistelija Magnus Hirschfcld 
vuonna 1923.3 Hän oli julkaissut vuonna 1910  teok
sen transvestisuudesta ja kolmetoista vuotta myö
hemmin hän erotti käsitteen transsukupuolisuus 
transvestisuudesta. Hän my'ös suositti, että transsu- 
kupuolisia hoidettaisiin hormonien ja kirurgian avul
la. Hirschfeldin mukaan henkilö on transsukupuoli- 
nen, jos hän kokee syntyneensä väärään sukupuoleen 
ja omaksuu ”vastakkaisen” sukupuolen roolin. Vaikka 
Hirschfeldin määritelmässä onkin nykynäkökulmas- 
ta toivomisen varaa, voidaan sanoa, että hän muovasi
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Sukupuolirajan ylittäjiä oli joka suuntaan. Stockholms- 
Fröken Pietarsaaresta 1900-luvun alusta oli naisten 
vaatteita käyttänyt mies. Hän elätti itsensä myymällä 
kalsonginnappeja käsivarrellaan kantamastaan korista. 
Ristiinpukeutujia kohdeltiin kylähulluina, ei rikollisina. 
Suomalainen kansanperinne tietää kertoa monesta ”vää 
rän” sukupuolen vaatteita käyttäneestä kyläoriginellista. 
Kuva Verner Jokela. Pietarsaaren kaupunginmuseo.
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nykyisen käsityksen transsukupuolisuudesta. On toki 
kysyttävä, kuinka paljon Hirschfeldin potilaat vai
kuttivat käsitteen syntyyn.

Englanninkielisessä kirjallisuudessa termi trans- 
sukupuolisuus esiintyi ilmeisesti ensimmäistä kertaa 
vuonna 1948 Alfred Kinseyn tutkimuksissa, mut
ta silloin sitä käytettiin homoseksuaalisuuden syno
nyyminä.6 Harry Benjamin käytti transsukupuoli- 
suutta vuonna 1953 omana itsenäisenä käsitteenään 
tarkoittamaan ilmiötä, josta me nykyäänkin käytäm
me sanaa transsukupuolisuus.7 Yleensä Benjaminia 
pidetäänkin käsitteen transsukupuolisuus ”isänä”, 
mikä perustunee kuitenkin siihen, että hän loi pe
rustan nykyisille transsukupuolisuuden hoitolinjoille. 
Benjaminin ajatteluun kuitenkin vaikutti saksalainen 
ajattelu ”kaksineuvoisuudesta”.8

Suomessa transsukupuolisuudesta puhuttiin pit
kään käyttäen termiä transseksuaalisuus. Kyse on 
käännösvirheestä, tai pikemminkin kääntämättä jät
tämisestä. Yleensä alkuperäisteksti oli englantia, jossa 
termin transsexual loppuosa sexual kääntyy suomeksi 
joko seksuaalisuudeksi tai sukupuoleksi, tilanteesta 
riippuen.9 Transsukupuolisuus on kuitenkin selkeäs
ti sukupuoleen liittymä ilmiö, joten transseksuaalisuus 
on terminä käännösvirhe. Siksi en käytä sitä edes 
kirjoittaessani ajasta, jolloin termi oli laajasti käytös
sä, paitsi jos termin transseksuaali käyttöön on jokin 
erityinen tarve tai syy.

Samoin en puhu sukupuolen ”vaihtamisesta” vaan 
sukupuolen ”korjaamisesta”. Sukupuolen korjaajan 
näkökulmasta sukupuoli ei vaihdu, vaan sitä korja
taan vastaamaan henkilön omaa kokemusta. Tässä 
ei kyse kuitenkaan ole käännösvirheestä vaan ajat-



Norjalainen valokuvaaja Marie Hoeg (1866-1949) ja 
hänen ystävänsä leikittelivät sukupuolirooleilla. Marie 
Hoeg perusti Tammisaaren ensimmäisen valokuvaamon 
ja vaikutti Tammisaaressa vuosina 1890-1895.
Kuva Berg & Hoeg. Preus museum, Norja.

tclun muutoksesta, siitä, että nykyisin transpuheessa 
otetaan vakavasti transihmisten itseymmärrys. Myös 
muilla kielillä on aikaisemmin puhuttu sukupuolen 
vaihtamisesta. Kuitenkin Euroopan neuvoston vuon
na 1989 antamassa suosituksessa puhutaan ruumiin 
korjaamisesta.10 Suositus edellytti Euroopan neuvos
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toon kuuluvia maita toteuttamaan transsukupuolis- 
ten ihmisoikeudet. Suositukseen liittyvässä muisti
ossa kirjoitetaan, että sukupuolen korjaushoito ei luo 
uutta vaan tekee näkyväksi jo olemassa olevan suku
puoli-identiteetin.11

Näkymättömyyden historiaa

Sukupuolen moninaisuus on vähän tutkittu aihe. 
Suomesta puuttuu perustutkimus sukupuolen moni
naisuuden historiasta. Tätä kirjoittaessa suomen kie
lellä on olemassa kaksi transsukupuolisuutta koske
vaa väitöskirjaa12 ja noin viisi transsukupuolisuutta 
koskevaa pro gradu -tutkielmaa. Lisäksi aihetta on 
käsitelty muutamissa teoksissa yksittäisissä artikke
leissa tai luvuissa.

Yksi syy sukupuolen moninaisuuden näkymät
tömyyteen liittyy vastakkaisen sukupuolitunteen ka
tegoriaan: se käytännössä sisälsi sekä homoseksuaa
lisuuden että sukupuolen moninaisuuden. Toisaalta 
sukupuolen moninaisuuden ja homoseksuaalisuuden 
historiat ovat myös kulkeneet käsi kädessä. Samaan 
aikaan kuin homoseksuaalisuus on ollut kriminalisoi
tua, monien kaupunkien järjestyssäännöissä pukeu
tuminen toisen sukupuolen vaatteisiin on ollut kiel
lettyä naamioitumisena. Myös homokulttuurissa on 
ollut sukupuolen moninaisuutta esiin tuovia käytän
töjä. Esimerkiksi 1940- ja 50-lukujen homokulttuu
rissa oli tavallista, että homomiehet kutsuivat toisiaan 
siskoiksi ja käyttivät toisistaan lempiniminä naisten 
nimiä.12 Sukupuoleltaan moninaiset ja homot myös 
toimivat yhdessä. Esimerkiksi jo Setaa edeltävän



Kadetit mustalaisina vuonna 1890. 
Kuva Museovirasto.

Psyke ry:n toiminnassa oli mukana transihmisiä.
Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen mo

ninaisuus niputetiin pitkään saman diagnoosin alle. 
Homovapautusliike halusi eroon sairausdiagnoosis- 
ta ja siksi korosti ajatusta, että homot ovat normaa

leja miehiä ja lesbot normaaleja naisia. Osa transsu- 
kupuolisuutccn liittyvästä tiedosta onkin sekoittunut 
lesbo- ja homokeskusteluun ja jäänyt vaille omaa 
näkyvyyttä. Homo- ja lcsbotutkimus on myös ol
lut usein kyvytön näkemään transsukupuolisuutecn
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Kyläläiset ovat kertoneet Saarasta vuonna 
1921:
”Kolarissa Saara, miesmäinen nainen, 
tekee miehen töitä, kulkee miehen takki 
päällä ja lakkireuhka päässä, polttaa piip
pua ja puhuu karkealla äänellä kuin mies. 
Saaraa on aina pietty, ettei sillä ole lintua 
olemassakaan. Lauttoja Saara vei Tornioon 
miesten kanssa ja siitä saarnasi: 'Meit' oli 
miehiä toistakymmentä ja kolme Orajär- 
ven vaimoa, eikä ollut muita silmänte- 
keviä kuin mieja Houvin-Nimu'. Mutta 
tuli Saara kerran sen näköiseksi, että saa 
lapsia. Sanoi joku kuulleensa , että Saara 
on raskaana. Saara potkaisi vain ja sanoi; 
'Katto tästä'. Saikin Saara lapsen, mutta 
pian se kuoli.”
"Saara, miesnainen trenkinä oli paljon ja 
sai trengin palkan. Hakkasi halkoja sylen 
päivässä. Miehen housut Saaralla oli aina 
jalassa, vaikka hame oli päällä. Tukka 
oli lyhyeksi leikattuna. Piippua poltti ja 
puri tupakkaa ja syleskeli kuin mies ja oli 
häjynkurinen. Monesti tappeli talon toisen 
trengin kanssa, jota haukuttiin Osman 
pashaksi, ja Saaraa sanottiin Kurkoksi. 
Osasi Saara kirotakin täyvellä suulla, eikä 
hän koskaan naisten kanssa seurustellut. 
Eikä tehnyt muita naisten töitä kuin pojan. 
Joku kulkumies sen sille laittoi.”

Kuvan taakse on ilmeisesti Samuli Pau
laharju kirjoittanut "hamehomo, vanha 
miesnainen”. Sana homo tuskin viittaa 
tässä nykymerkitykseensä, vaan on ehkä 
merkinnyt sukupuolirajan rikkojaa.
Kuva Samuli Paulaharju, 1929. 
Museovirasto.
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Kirves-Kaisa Murtomäeltä teki koko ikänsä miesten töitä 
ja käytti aina miesten vaatteita. Kuva on julkaistu Suomen 
Kuvalehdessä 44/1930. Kuva Otavan kuva-arkisto.

liittyviä aiheita omina itsenäisinä kysymyksinään. 
Homoseksuaalisuuden tutkimus on käsitellyt suku
puolen moninaisuutta usein niin, että sukupuolen 
moninaisuutta ei ole tunnistettu, vaan se on tulkit
tu osaksi homo- tai lesbohistoriaa. Voi väittää, että 
idea ”vastakkaisesta sukupuolitunteesta” toistuu näin
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homo- ja lesbotutkimuksessa: sukupuolen moninai
suus tulkitaan usein homoseksuaalisuudeksi.

Esimerkiksi teoksessaan Varjoelämää j a  ju lk isia  
salaisuuksia Tuula Juvonen yhtäältä nostaa esiin ta
pauksen ”naisesta, joka oli mies” ja näin kirjoittaa 
palan suomalaista transhistoriaa. Toisaalta Juvonen 
kuitenkin jättää huomiotta vähemmän ilmeisen su
kupuolen moninaisuuden ja tulkitsee sen lesboudeksi 
tai homoudeksi. Hän kirjoittaa, että ”homoseksuaa
lisuus näyttää [...] tarjoavan yhden mahdollisen se
lityksen 'väärään sukupuoleen syntymiseen'” vaikka 
myöntääkin, että kaikkea transsukupuolisuutta ei voi 
palauttaa seksuaaliseen suuntautumiseen.14 Lisäk
si Juvonen kirjoittaa 1950-luvun ilmiöstä ”transsu- 
kupuolisuus” ilman, että hän pitäisi kyseisen termin 
käyttöä ongelmallisena. Sen sijaan hän on huolelli
nen siinä, ettei puhu 1950-luvun homoseksuaalisuu
desta, vaan homoseksuaalisesti tuntevasti naisista ja 
miehistä. Juvosen tekstissä transsukupuolisuus näyt
täytyy historiattomana kategoriana; ehkä juuri siksi 
se ei tule tunnistetuksi eikä tunnustetuksi.

”Nainen, joka oli mies”, oli moottoripyöräilijä, 
jonka Tampereen poliisit pysäyttivät kesällä 1957. 
Hän oli hakeutunut hoitoihin Ruotsiin ja sai sikä
läisen lääkärin määräämiä hormonipistoksia ja toivoi 
sukupuolen korjauskirurgiaa. Hänellä oli ongelmia 
läpimenevyyden kanssa: hänen henkilöllisyytensä 
miehenä kyseenalaistettiin, mikä merkitsi myös oi
keudetonta asemaa. Tästä kärsi myös hänen työuran
sa ja taloudellinen tilanteensa. ”Suomessa ei tuohon 
aikaan yleisesti tunnistettu ja tunnustettu transsuku
puolisuutta”, kirjoittaa Juvonen.1'1

Juvonen kertoo, että osa hänen haastattelemis



taan ”naisista” kertoi kokeneensa, että on syntynyt 
väärään sukupuoleen. Juvonen tulkitsee tätä siten, 
että he eivät osanneet ajatella kuin kahta vaihtoeh
toa, heteroseksuaalisen miehen ja heteroseksuaalisen 
naisen. Juvosen mukaan siksi ”nämä poikamaiset ja 
naisista kiinnostuneet naiset olisivat aikoinaan mie
lellään valinneet miehen osan”.16 Juvonen kirjoittaa, 
että itsensä ajatteleminen väärään sukupuoleen syn
tyneeksi oli homoseksuaalisesti tunteville naisille 
tapa pyrkiä toistamaan ”heteroseksuaalista kaavaa”, 
kun ei ollut olemassa lcsbokuvia oman tarinansa ker
tomiseksi.1' Hän ei pohdi sitä, että 1950-luvun Tam
pereella ei ollut tarjoLla kuvia transmiehen elämästä. 
Katsoessaan asioita lesbisin silmälasein Juvonen pii
lottaa haastateltujen kokemuksen sukupuolen moni
naisuudesta; näin historia näyttää lesbisyytcnsä, mut
ta tutkija aktiivisesti ohittaa ja piilottaa kokemuksen 
sukupuolen moninaisuudesta. Juvosen ajattelua voi 
kuvata lesbonormatiiviscksi hänen tulkitessaan suku
puolen moninaisuuden lesbouden ilmentymäksi.18

Näkymättömyys ja olemattomat hoidot

Näkymättömyys merkitsee muun muassa sitä, että 
transihmisillä ei ole ollut sanoja, joilla kuvata itseään. 
Tällöin myöskään ei ole ollut kovin helppoa ym
märtää itseä, eikä tietää, kuka on. Tämä on yhtääl
tä vaikeuttanut itsensä tunnistamista, toisaalta teh
nyt itsensä tunnistamisen pelottavaksi. Tämä on yhä 
2000-luvulla totta, vaikka tilanne onkin helpottunut.

Transsukupuolisuus tuli suomalaisten tietoisuu
teen ensimmäinen kerran, kun Sewra-lehti kertoi

2 1 .1 .19 5 3  julkisuutta saaneesta ”tapaus Jörgcnse- 
nistä”. Christine Jörgcnsen oli tanskalaistaustainen 
mutta yhdysvaltalainen geneettinen mies, joka haki 
ja saikin hoitoja Tanskassa.19 Jutussa puhutaan suku
puolen vaihtamisesta.

Jörgenscnin hoidot liittyvät transsukupuolisuu- 
den ja homoseksuaalisuuden yhteiseen historiaan. 
Dave Kingin mukaan Jörgenseniä ci suinkaan hoi
dettu transsukupuolisuuden -  tai transvestisuuden 
— vuoksi, vaan siksi, että hän kärsi homoseksuaali
suudestaan. Ilmeisesti Jörgcnsen hyväksyi ilmaisun 
”sukupuolen vaihto” vasta kirurgisten toimenpiteiden 
ja laajan julkisuuden jälkeen.20

Stv/ra-lehti kertoi myös vuonna 1959 transsuku- 
puolisesta, mutta tällä kertaa kyseessä oli suomalai
nen henkilö. Hän oli ensimmäisiä suomalaisia, joille 
tehtiin Suomessa sukupuolen korjausleikkaus; tämä 
tapahtui vuonna 1958.21 Jutussa hän kertoi olcvansa 
nyt naisena ensimmäistä kertaa elämässään onnelli
nen. Kuitenkin häntä kiusattiin ja hän toivoi lehtiju
tun tuovan ymmärrystä ja sitä myöten hyväksyntää. 
Ilmeisesti näin ei kuitenkaan käynyt. Myöhemmin, 
1990-luvulla julkisuuteen tuli tietoja, että hän katuu 
hoitoja ja elää jälleen miehenä.

1960-luvulla neljä transsukupuolista henkilöä 
haki lääkintöhallituksesta lupaa kastraatioon. Kaikki 
hakemukset hylättiin eikä päätöksistä voinut valit
taa.22 Jotkut yksittäiset transsukupuoliset saivat psy
kiatrista ja kirurgista hoitoa Hyksissä, mutta yleisesti 
ottaen hoitohenkilökunta lääkärit mukaan lukien ci 
tiennyt transsukupuolisuudesta juuri mitään; niin
pä useat transsukupuoliset eivät tienneet, mistä oli
sivat voineet saada apua.2’ Jotkut transsukupuoliset
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hakeutuivat ulkomaille sukupuolen korjausleikkauk
siin ja muutama transnainen kastroi itse itsensä.24

1950-luvulta asti transsukupuolisiin on ol
lut mahdollista soveltaa kastraatiolakia.23 He haki
vat Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) 
kastraatiolautakunnalta kastraatiolupaa päästäk
seen korjausleikkaukseen. Merkittävä osa päätöksis
tä oli kielteisiä, vaikka hakija itse halusi kastraatiota 
ja vaikka hänellä oli asiantuntevan psykiatrin kirjoit
tama kastraatiota puoltava lausunto. Päätöksiä ei pe
rusteltu, mutta kastraatiolupaa oli mahdollista hakea 
uudestaan. TEO:ta alettiin transyhteisössä kutsua 
yleisesti ”Terveydenhuollon oikeusmurhakeskuk- 
seksi”.

1980-luvulla sekä etunimen vahvistaminen että 
henkilötunnuksen vaihtaminen tulivat mahdollisek
si. Tämä oli käytännössä yhden transnaisen ansio
ta: käytyään ulkomailla leikkauksessa hän ensin sai 
muutettua nimensä vuonna 1986. Elän vei kysym yk
sen henkilötunnuksen vaihtamisesta oikeuteen ja 
vuonna 1988 voitti jutun korkeimmassa hallinto-oi
keudessa.26 Käytännössä kaikesta hoitoihin liittyväs
tä jouduttiin menemään oikeuteen: milloin kyse oli 
hoitojen korvattavuudesta, milloin oikeudesta saada 
ylioppilastodistus uudella nimellä ja sosiaaliturvatun
nuksella.

Päätökset nimen ja henkilötunnuksen vaihta
misesta tehtiin kuitenkin yksittäisissä maistraateis
sa, joten käytäntö oli vaihteleva. Yleensä valistunut 
ja aktiivinen sukupuolen korjaaja onnistui, tosin ei 
välttämättä ensimmäisellä yrityksellä. Avioliitossa 
olevien oli kuitenkin pakko erota saadakseen uuden 
henkilötunnuksen.
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Toukokuussa 1987 Ilta lehd en  lööpissä komei
li kaksi hunnutettua morsianta, jotka oli juuri vi
hitty avioliittoon. Toinen naisista oli sukupuolen 
korjauksen läpikäynyt transnainen, jonka henkilö
tunnusta viranomaiset eivät olleet suostuneet muut
tamaan. Hän oli juridisesti edelleen mies ja saattoi 
solmia avioliiton toisen naisen kanssa. Tuohon ai
kaan Suomessa ei vielä edes keskusteltu samaa suku
puolta olevien parisuhteiden virallistamisesta, joten 
uutinen kahden naisen avioliitosta Suomessa oli var
sin hätkähdyttävä. Tempauksella pyrittiin nostamaan 
transsukupuolisten kestämätön juridinen tilanne jul
kisuuteen sekä kiinnittämään viranomaisten ja ylei
sön huomio yksilönvapautta ja ihmisoikeuksia louk- 
kaavaan viranomaismielivaltaan henkilötunnusten 
muuttamisessa.

Vaikka juridinen tilanne alkoi 1980-luvulla pa
rantua, ruumiillisia hoitoja oli edelleen vaikeaa saada. 
&EZJ4-lehdessä olleessa jutussa väitettiin lääkintöhal
lituksen tehneen epävirallisen päätöksen, ettei trans
sukupuolisten kastraatioanomuksiin suostuta. On 
vaikea arvioida väitteen todenperäisyyttä. Kuitenkin 
ainakin yksi itsensä kastroinut transsukupuolinen 
kuoli 1980-luvulla kastraation jälkiseurauksena tul
leeseen tulehdukseen.2' 1980- ja 1990-lukujen vaih
teessa ne, joilla oli rahaa, menivät korjausleikkauk
seen Lontooseen, ja ne, joilla oli vähemmän rahaa, 
menivät Viroon, jossa tehtyjen leikkausten jälki ei 
kuitenkaan ollut tasoltaan hyvää.

Diagnooseja ja hoitopäätöksiä tehtiin kirjavalla 
laadulla eri psykiatrisissa yksiköissä. Paras hoitoyksik
kö oli Joensuussa toiminut Veronica Pimenoffin joh
tama transyksikkö. Lisäksi yksittäiset lääkärit auttoivat



transsukupuolisia. Esimerkiksi Turussa toimi transyh- 
teisössä legendaarisen maineen saanut gynekologi, 
joka kirjoitti hormonireseptejä kaikille niitä toivoville 
asiakkaille. Terveydenhuollossa hänen linjaansa kriti
soitiin ja pidettiin vastuuttomana, mutta transyhtei- 
sössä monet kokivat hänen pelastavan ihmishenkiä. 
1990-luvulla sukupuolen korjausleikkauksia keskitet
tiin Tampereen yliopistolliseen keskussairaalaan. On
gelmana oli, että vaikka kyse oli uudesta kirurgian 
muodosta, leikkaava kirurgi ei saanut siihen kunnol
lista perehdytystä; niinpä leikkausten laatu oli kehno.

Käytännössä kaikki transsukupuoliset joutuivat 
ponnistelemaan erittäin aktiivisesti saadakseen hoitoa. 
Osa heistä nosti oikeusjuttuja, osa valitti asianomai
selle viranomaiselle. Tämä näkyi myös vuonna 1994 
perustetun Setan Transtukipistccn toiminnassa: kast
raatiokin aikana suuri osa Transtukipisteen toimin
nasta oli asiakkaiden auttamista hoitojen saamisessa.

Oma ääni

Transseksuaalien yhdistys Trasek ry28 perustettiin 
1984 Naantalissa. Trasekilla oli alusta lähtien kaksi 
päätavoitetta: auttaa transsukupuolisia saavuttamaan 
tasapainoinen elämä sekä tuoda transsukupuolisuus 
ja transsukupuolisten ongelmat ja tarpeet yleiseen 
tietoisuuteen.29

Koska transsukupuolisten kokemukset terveyden
huollosta olivat useimmiten erittäin huonoja, epä
luottamus hoitojärjestelmää ja siinä toimivia ihmi
siä kohtaan oli suuri. Epäluottamuksella oli -  ja on 
yhä -  suuri vaikutus paitsi yksittäisiin ihmisiin myös

transyhteisöön. Yhtäältä epäluottamus lisäsi uhriutu- 
mista ja vahvisti käsitystä transsukupuolisista yhteis
kunnan uhreina, toisaalta epäkohdat ja huono kohte
lu aiheuttivat vihaa ja turhautumista, joka kuitenkin 
purkautui positiivisesti aktiivisena toimintana. 1990- 
luvun alussa eräät transsukupuoliset alkoivat toimia 
Helsingin seudun Setassa, mikä lisäsi setalaisten tie
toisuutta transsukupuolisuudesta ja transsukupuolis
ten kohtaamista ongelmista. Trasek myös liittyi Se
tan jäsenjärjestöksi. Ensimmäinen TransHelsinki 
tapahtuma järjestettiin vuonna 1993. Tämän jälkeen 
t ra n s to i m i n ta akti vo i tui.

Vuonna 1992 Stakesin tutkija Merja Rastas jul
kaisi tutkimuksen Oikeus om an id en titeetin  mukaiseen 
eläm ään?  Tutkimus transseksuaalien eläm ästä j a  ase
masta Suotaessa. Tutkimus oli huomattavan tärkeä osa 
suomalaista keskustelua: ensimmäistä kertaa se toi 
esiin suomalaisten transsukupuolisten oman äänen, 
heidän vaikean ja joskus mahdottoman elämäntilan
teensa. Esimerkiksi sen, että useat transsukupuoliset 
näkivät itsemurhan ainoaksi ratkaisuksi.

Muun muassa tieto transsukupuolisten itsemur
hista herätti halun hoitaa transsukupuolisten asiat 
kuntoon. Stakes perusti 1992 työryhmän pohtimaan 
transsukupuolisten hoito- ja tukipalvelujen kehittä
mistä. Työryhmään kuuluivat myös edustajat Trasckis- 
taja Setasta.

Samoihin aikoihin Setan sosiaalisihteeri huoma
si, että noin kolmasosa puheluista tuli transihmisiltä; 
hän myös koki, ettei hänellä ollut riittävää tietämystä 
transihmisten kysymyksistä. Seta aloitti aluksi kol
mivuotiseksi suunnitellun transsukupuolisten tuki
toiminnan kehittämisprojektin. Vuonna 1994 Raha-
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automaattiyhdistys antoi projektille avustuksen ja 
Seta perusti Transtukipisteen.30

Stakesin työryhmän muistio valmistui 1994. Se 
sisälsi ehdotukset lääketieteellisestä hoidosta ja so
siaalisesta tuesta. Muistion ehdotukset ovat pitkäl
ti toteutuneet. Poikkeuksena on, että työryhmä kat
soi, että ”vastuu transseksuaalien sosiaalisten tuki- ja 
kuntoutuspalvelujen järjestämisestä kuuluu kunnan 
sosiaalitoimelle”. Tätä kunnat eivät ole toteuttaneet. 
Muistiossa huomioitiin Transtukipiste tärkeänä sosi
aalisen tuen ja tiedon tuottajana.31

Vuoden 1997 lopussa Raha-automaattiyhdistys 
kuitenkin aikoi lopettaa Transtukipisteen rahoittami
sen. Tämä aiheutti epävarmuutta paitsi Transtukipis
teen työntekijälle myös asiakkaille.32 Sekä Stakesissa 
että RAY:n päätökset vahvistavassa ministerineuvos
tossa kuitenkin vastustettiin rahoituksen lopettamista. 
Transtukipisteen toiminta päinvastoin vakiinnutettiin 
ja vuonna 1999 Transtukipisteelle palkattiin koulutus
sihteeri.33

Translaki

Laki ”transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta” 
hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2002 ja se tuli 
voimaan vuoden 2003 alusta. Samassa yhteydessä 
kastraatiolaki kumottiin.

Laissa asetettiin neljä kriteeriä sukupuolen juridiselle 
vahvistamiselle. Henkilö
1) esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän 

pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen suku
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puoleen ja että hän elää tämän mukaisessa suku
puoliroolissa sekä siitä, että hänet on steriloitu tai 
että hän muusta syystä on lisääntymiskyvytön;

2) on täysi-ikäinen;
3) ei ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa; ja
4) on Suomen kansalainen tai hänellä on asuinpaik

ka Suomessa.

Jos sukupuolen korjaaja on avioliitossa tai rekiste
röidyssä parisuhteessa, sukupuolen juridinen vahvis
taminen onnistuu, mikäli puoliso suostuu siihen, että 
avioliitto muuttuu rekisteröidyksi parisuhteeksi tai 
rekisteröity parisuhde avioliitoksi.

Lain säätämisen yhteydessä annettiin hoitoase- 
tus, jonka tavoitteena oli yhtenäistää hoitokäytäntöjä 
ja mahdollistaa riittävän asiantuntemuksen kehitty
minen yksilöille, joilla on hoitovastuu, sekä ratkais
ta potilaiden hoitoon pääsyn ja hoidon saamisen on
gelmat. Asetuksen mukaan diagnostiikka keskitetään 
Tampereen ja Helsingin yliopistollisten sairaaloiden 
yhteyteen ja korjausleikkaukset Helsingin Töölön 
plastiikkakirurgiseen sairaalaan. Samalla kuitenkin 
lakkautettiin Suomen laadukkain hoitoyksikkö Poh- 
jois-Karjalan keskussairaalassa. Se oli ainut paikka, 
johon oli jo luotu kansainväliset standardit täyttävät 
hoitokäytännöt. Lisäksi nuoret jätettiin lain ja hoito
jen ulkopuolelle.

Translain positiiviset merkitykset ulottuivat lain 
kirjainta kauemmaksi. Lain valmisteluprosessilla oli 
merkitystä transyhteisölle yleensä ja Trasekille eri
tyisesti: ensimmäistä kertaa transsukupuoliset saivat 
oman äänensä kuuluviin ja pääsivät Suomessa itse 
vaikuttamaan heidän elämänsä kannalta ratkaisevaan



päätöksentekoon. Tällä oli selkeä voimaannuttava 
merkitys. Lainvalmistcluprosessissa Trasekin oma 
identiteetti potilasjärjestönä vahvistui.3-1 Erityisesti 
nuoret transsukupuoliset pyrkivät vaikuttamaan kan
sanedustajien käsityksiin ja toimintaan esimerkiksi 
lähettämällä sähköposteja.

Lain voimaantulo vaikutti myös Transtukipistecn 
toimintaan: ennen lakia suurin osa työstä oli asiak
kaiden auttamista hoitojen hankkimisessa. Lain ja 
paremman hoitoon pääsyn myötä työote muuttui ja 
asiakasprosessit syvenivät. Tuli tilaa uusille kysymyk
sille, joita ei aikaisemmin ollut mahdollista käsitellä: 
tunteille, kasvukokemuksillc, identiteetille, itsesyrjin- 
nälle ja traumoihin liittyvälle kysymyksille.

Kun tietoisuus transkysymyksistä lisääntyi, Trans- 
tukipistcelle tuli myös asiakasryhmä, joka tarvitsi 
apua juuri tietoisuuteen nousemassa olevan transko- 
kemuksensa työstämiseen. Myös nuorten asiakkaiden 
määrä alkoi lisääntyä. Heidän auttamisekseen sosiaa
lityöntekijä alkoi kehittää identiteettityöksi kutsuttua 
työmenetelmää. Vuonna 2004 Transtukipisteelle pal
kattiin perhetyöntekijä. Tällöin tulivat näkyvimmiksi 
myös läheisten kysymykset ja tuen tarpeet sekä trans- 
ihmisten vanhemmuuden kokemukset. Uutena asia
kasryhmänä olivat sukupuolensa epätavallisesti koke
vat lapset vanhempineen ja transvanhempien lapset.

Sukupolvia

Kaikille transihmisille yhteinen kysymys -  ja pelko 
-  on, tuleeko ihminen hyväksytyksi ja rakastetuksi 
sellaisena kuin hän on. Eri transsukupolvet ovat toi
mineet eri tavoin ja edellyttäneet eri asioita: nuorem

milla sukupolvilla on yleensä vähemmän salaisuuksia 
ja he edellyttävät, että heidät hyväksytään niin per
heissään kuin kouluissa tai työpaikoilla.

Suomalaisten transsukupuolistcn historian voi 
sanoa olevan osa suomalaista kärsimyksen historiaa. 
Yhtäältä transsukupuoliset eivät aina ole saaneet tar
vitsemaansa hoitoa, toisaalta heitä on suljettu psy
kiatrisiin sairaaloihin. Kolmanneksi he ovat pitkälti 
joutuneet olemaan yksin kysymystensä kanssa. Li
säksi kokemus transsukupuolisuudesta on aina jos
sain määrin traumatisoiva — ainakin nykyisessä kult
tuurissamme. Näiden seikkojen aiheuttamat traumat 
elävät paitsi joissakin yksilöissä myös transyhteisöis- 
sä. Tosin muutosta on näkyvissä: nuoremmilla tun
tuu olevan vähemmän traumoja kuin vanhemmilla ja 
tätä kautta myös yhteisöjen traumatisoituminen vä
henee. Kuitenkin ne nuoret, joiden perheet eivät hy
väksy nuorensa sukupuolen moninaisuutta, yhä trau- 
matisoituvat siinä missä vanhemmatkin.

Sukupolvien vaihtuessa myös ideat hyväs
tä transvestiitista tai hyvästä transsukupuoliscsta 
muuttuvat. Kun ennen transpuheessa painotettiin 
kärsimystä, nykyisin painotetaan normaaliutta. Nor
maaliuden ajatuksesta seuraa, että ihmisen on on
nistuttava samanaikaisesti monissa eri asioissa, ku
ten vaikkapa työuran luomisessa -  mikä on samaan 
aikaan vaikeutunut. Lisäksi, vaikka syrjinnästä on 
tullut laissa määriteltyä tuomittavaa toimintaa, myös 
syrjinnän kohteena oleminen saatetaan tulkita epä
onnistumiseksi. Tällöin syrjityksi tuleminen voidaan 
tulkita henkilökohtaiseksi epäonnistumiseksi ja syr
jinnän rakenteiden vaikutus jätetään huomiotta.

Keskeinen kysymys, jolla on suuri merkitys eri
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transsukupolville, on läpimenevyys. Osa transihmi- 
sistä haluaa kuitenkin korostaa sukupuolensa moni
naisuutta, kuten esimerkiksi transgenderit. He saat
tavat kokea asian toisin: kun oma sukupuoli ei ole 
selkeästi naisen tai miehen, voi olla vastenmielistä 
mennä läpi naisena tai miehenä sen sijaan, että muut 
kykenisivät näkemään ja kunnioittamaan transgen- 
deriyttä tai vaikkapa kaksisukupuolisuutta. Voidaan 
ehkä puhua eräänlaisesta queerkapinasta. Myös trans- 
pride, ylpeys transihmisyydestä, on pikkuhiljaa saa
massa kannatusta.

Nykyisin transihmiset ovatkin usein avoimem
pia, salaavat vähemmän ja uskaltavat useammin kertoa 
omasta transihmisyydestään. Ehkä sukupuolittavat nor
mit ovat jossain määrin heikentyneet tai muuttuneet.

Uuteen aikaan

Näyttää siltä, että vihdoin myös lääketieteessä on ta
pahtumassa muutos, jossa transsukupuolisuutta ei 
nähdä patologisena tilana tai psyykkisenä sairautena. 
Sikäli tilanne on muuttunut vuosikymmenien saatos
sa, että itseään arvostavien transihmisten määrä näyt
tää koko ajan lisääntyvän. Niinpä transihmiset ovat
kin alkaneet vaatia ihmisoikeuksiensa toteutumista.

Sukupuolen korjaajan itsemääräämisoikeus on ra
joitettu. Esimerkiksi translakiinkin kirjattiin lisään- 
tymiskielto. Myös intersukupuolisten henkilöiden it
semääräämisoikeutta loukataan jatkuvasti, erityinen 
esimerkki tästä on pikkulapsille tehtävät sukupuoli
elinten leikkaukset. Intersukupuolisiin suhtaudutaan 
yhä pitkälti siten, että heidän kaksinapaiseen suku-
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puoliajattelun sopimaton ruumiinsa olisi itse asiassa 
sairas. Tätä kuvastaa se, että osaa intersukupuolisis- 
ta ”hoidetaan” hormonein ja kirurgisin leikkauksin, 
vaikka näillä hoidoilla ei olisi mitään lääketieteellistä 
perustetta.

Kansainvälisessä lääketieteellisessä keskuste
lussa näyttää olevan menossa paradigman muutos. 
Tämä näkyy myös siinä, että monialaisen transsu- 
kupuolisten kanssa työskentelevän järjestön nimes
tä on poistettu ilmaus häiriö (engl. g en d e r  dysphorid) 
ja sen tilalla korostetaan transihmisten terveyttä.35 
Muutoksessa näkyy, että ammatillisessa keskustelus
sa on alettu huomioida transihmisten itseymmärrys 
ja transjärjestöjen painotukset.

Transsukupuolisuuden kanssa töitä tekevien am
mattilaisten kulttuurissa onkin tapahtumassa muutos: 
kirjallisuus on muuttumassa transsensitiivisempään 
suuntaan. Esimerkiksi transihmisten kokemukset 
psykoterapiasta aletaan ottaa psykologian puolella 
vakavammin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin trans- 
naisista puhuttiin miehinä ja transmiehistä naisina; 
nykyisessä kulttuurissa ihmisten identiteetteihin suh
taudutaan kunnioittavammin ja puhe lähenee ihmis
ten itseymmärrystä.

Tampereen yliopistosairaalassa tehtiin vuon
na 2004 historiaa: tuolloin Suomessa tehtiin ensim
mäinen niin kutsuttu transgender -diagnoosi. Myös 
tämä heijastaa sitä, että transihmisten itseymmär
rystä on alettu kunnioittamaan enemmän. Kysei
sellä henkilöllä oli tarve sukupuolen korjaushoitoi- 
hin, mutta hän ei pitänyt itseään transsukupuolisena. 
Tätä kirjoittaessa samanlaisen diagnoosin on saanut 
useampi henkilö, mutta ongelmana on, että trans-



gendereiden hoitokäytännöt ovat selkiytymättömät.
Transhoitojen saatavuuteen vaikuttaa kuitenkin 

yhä hoitavien tahojen huoli hoitojen mahdollisista 
negatiivisista vaikutuksista. Siksi seurantatutkimusten 
kiinnostus kohdistuu niihin henkilöihin, jotka katuvat 
hoitojaan. Tosin tässä yhteydessä ei yleensä keskustel
la siitä, miksi katujat katuvat. Se, mitä hoitamatta jät
täminen aiheuttaa, ei tunnu aiheuttavan samanlaista 
huolta. Olisikin ehkä syytä tehdä seurantatutkimus
ta myös siitä, miten voivat he, joilta hoidot on evätty. 
Onko esimerkiksi heidän kuolleisuutensa suurempi 
kuin väestön — tai diagnoosin ja hoidot saaneiden — 
yleensä? Vaikuttaa kuitenkin siltä, että portinvartija- 
asenne olisi vähenemässä. Transihmiset ovat jatkuvas
ti vaikuttaneet itse hoitoihin. Nykyisin transihmiset 
vaativat hyvää hoitoa eivätkä tyydy huonoon. Niinpä 
tasoltaan huono hoito on vähentynyt.

Kiitokset: Haluan kiittää Transtukipisteen jo h ta v a a  so
siaalityöntek ijää M aarit Hauskaa keskusteluista j a  kä
sik irjoitusta koskevista kommenteista. H änen tran s- 
tietäm yksensä on täm än artikkelin pää lähd e enkä olisi 
kyennyt k irjoittam aan artikkelia ilm an hänen  apuaan.

Lisäksi haluan kiittää Johanna  Pakkasta j a  K ati 
M ustolaa käsikirjoitusta koskevista kommenteista. Lisäksi 
olen k iitollinen M inna Uimoselle mahdollisuudesta lukea 
j a  käyttää kahta hänen ju lkaisem aton ta käsikirjoitustaan.

Vastuu tekstissä m ahdollisesti o lev ista  v irh e is tä  on 
kuitenkin ainoastaan m inun.

Kuparilevylle maalatun miniatyyrin naisen kasvot muistut
tavat Ruotsin kuningatar Kristiinaa. Miniatyyriin kuuluu 13 
erilaista marienlasille eli kiillelevylle maalattua vaihtopäähi- 
nettä, joilla naisen voi muuttaa myös mieheksi. Kyseessä ei 
ollut lasten lelu vaan aikuisille tarkoitettu ajanviete. Minia
tyyri on noin vuodelta 1650, todennäköisesti Ranskasta. 
Kuva Nordiska Museet. Reprokuvaus Pekka J. Heiska
nen, teoksesta Sigrid Metken: Geschnittenes Papier. Eine 
Geschichte des Ausschneidens in Europa von 7500 bis heute. 
Munchen 1978, s. 164.
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Kati Mustola

S E K S U A A L I S U U D E N  JA S U K U P U O L E N  
R A JA V A R T IJO IT A  JA RAJAN Y L IT T Ä JIÄ

Seksuaalisuudella ja sukupuolella on tarkoin var
tioidut rajat. Rajat tulevat helpommin näkyviksi kun 
niiden siirtymiä ja rajaneuvotteluja tarkastellaan his
toriallisesti.

Euroopassa saa nykyään ylittää heteronormin rajan 
eli laillisesti harjoittaa seksiä samaa sukupuolta olevan 
kanssa. Useissa Euroopan maissa voi virallistaa pari- 
suhteensa, kaikkein edistyksellisimmissä jopa mennä 
naimisiin samaa sukupuolta olevan kumppanin kans
sa ja adoptoida lapsia. Yli kolmanneksessa maailman 
maista aikuisten välinen homoseksi on edelleen laissa 
kielletty, ja yhdeksässä maassa siitä rangaistaan kuo
lemantuomiolla. Seksi ”väärää” eli samaa sukupuolta 
olevan kanssa voi olla hengenvaarallista.

Suomessakin miestenkeskeinen seksi oli hen
genvaarallista 1600-luvulla. Taivassalon kirkkoher
ran kaksi renkiä tuomittiin vuonna 1665 mestatta
viksi kirveellä ja ruumiit sen jälkeen poltettaviksi.1 
Kuolemantuomioita seksistä samaa sukupuolta ole
van kanssa on Suomessa langetettu todennäköises
ti enemmän kuin tämä Taivassalon pappilanrenkien 
tapaus, mutta osa Suomen historiaa paloi kirjaimel

lisesti Turun palossa vuonna 1827, kun Turun raas
tuvanoikeuden ja hovioikeuden arkistot tuhoutuivat. 
Ainoastaan tapauksista, joista valitettiin korkeim
paan oikeuteen eli kuninkaalle, on jäänyt dokument
teja, koska pöytäkirjojen kopiot liitettiin valitukseen 
ja ne ovat tallella Tukholman arkistoissa.

Sukupuolirajan ylittäjiä

Myös sukupuolirajan yli loikkaaminen oli tuohon ai
kaan hengenvaarallista. 1500-, 1600- ja 1700-luvuil- 
la Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, myös Ruotsi- 
Suomessa tuomittiin naisia siitä, että he esiintyivät 
miehen vaatteissa.2 Tuon ajan ylin lakikirja oli Raa
mattu ja Vanhan testamentin Mooseksen laki. Su
kupuolenmukaisesta pukeutumisesta siellä sanotaan: 
”Nainen ei saa pitää yllään mitään miehen asuun 
kuuluvaa, eikä mies saa pukeutua naisen vaatteisiin. 
Jokainen, joka niin tekee, on iljetys Herralle, teidän 
Jumalallenne.” (5 Moos. 22:5).

Ruotsalainen historiantutkija Jonas Liliequist on
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löytänyt Ruotsi-Suomen ajalta tiedot hieman yli kym
menestä naisesta, jotka tuomittiin miehen vaatteissa 
esiintymisestä. Kolme heistä oli Suomen alueelta.3

Perusteellisimmat oikeudenkäyntiasiakirjat löy
tyvät Anna Yrjänäntyttärestä, joka pestautui Suuren 
Pohjan sodan aikaan vuonna 1711  armeijaan nimellä 
Johan Harittu. Hänen tarinansa on kiehtonut koh
ta 300 vuotta. Vuonna 1958 Usko Kemppi julkaisi 
Annan/Jussin tarinaan perustuvan nuortenromaanin 
Sissittä la inavaa tteissa ,4

Tuon ajan yhteiskuntajärjestys ja sukupuolijär- 
jestys olivat — kuten nykyisetkin — hierarkkisia. Kun 
mies pukeutui naisen vaatteisiin sitä pidettiin nauret
tavana, koska mies astui yhteiskuntahierarkian por
tailla alaspäin. Naisen pukeutuminen miehen vaat
teisiin puolestaan oli sellaisen paikan ottamista, joka 
ei naiselle kuulunut, ja se oli siten Jumalan luomis
järjestyksen vastaista.

Tukholman konsistori totesi lausunnossaan kor
keimmalle oikeusasteelle eli kuninkaalle Anna Yrjä-

Karoliinisotilas kattomaalauksessa Sarvilahden kartanossa.
Anna Yrjänäntytär värväytyi armeijaan ja osallistui sotatoimiin usean vuoden ajan Turun läänin jalkaväkirykmentin henki- 
komppanian sotilaana nimellä johan Harittu. Helmikuussa 1712 Turun suomalaisen seurakunnan kappalainen vihki Johan 
Haritun ja Maria Kihlin. Avioliitto oli järjestetty, Johanin suostutteli siihen turkulainen majatalonemäntä, jonka piikana 
raskaana oleva morsian oli.

Syksyllä 1713 ruotsalais-suomalaisen armeijan pahoin kärsineet joukot koottiin Etelä-Pohjanmaalle, jossa ne lepäsivät 
joulun ja uudenvuoden yli. Tässä vaiheessa nousi esiin kenttäoikeudenkäyntiin vähitellen johtanut asia -  Johanin sukupuo
len epäselvyys. Eräs sotilastoveri oli kerran sattumalta nähnyt Johanin rinnat, mistä hän ei kuitenkaan pitkään aikaan mai
ninnut kenellekään. Kun havainto kuitenkin lopulta päätyi kenttäoikeuden puitavaksi, pohdittiin ensin, oliko Johan kenties 
ruumiiltaan hermafrodiitti, kaksineuvoinen. Ruumiintarkastuksessa todettiin kiistattomasti että Johan on "täysin nainen".

Sotilastoverit hierarkian kaikilla tasoilla korostivat hämmästystään. He pitivät Harittua kelpo sotamiehenä, jonka käy
tös, toiminta ja olemus eivät olleet koskaan antaneet viitettä mistään epämiehekkäästä. Kuva ei esitä Anna Yrjänäntytärtä 
mutta samantapaiseen asuun hän on pukeutunut sotilaana.
Kuva Den äldre Carl Johan Creutzes gamla dragoner. Museovirasto.

3)en öf6r« C a r f  IJoJjan C re u tjts  gamta 'Dragoner.
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näntyttärcn tapauksesta, että sukupuolenmukainen 
pukeutuminen ja sukupuolenmukainen työnjako ovat 
Kaikkivaltiaan Luojan säätämiä, eikä ihminen saa 
niitä rikkoa. Konsistori oli kirkollinen elin, eräänlai
nen luterilainen kardinaalien kokous. Sillä oli yhtä 
suuri auktoriteetti kuin Svean hovioikeudella, jossa 
maalliset tuomarit istuivat. Myös Svean hovioikeus 
perusti lausuntonsa Mooseksen lakiin, joten Raama
tusta sielläkin perustelut haettiin.

Vaikka mieheksi pukeutunut naissotilas, ku
ten Anna/Johan oli taistellut urhoollisesti ja palvel
lut isänmaan asiaa, se ci painanut oikeusprosesseissa. 
Naissotilaiden katsottiin pikemminkin häpäisevän 
armeijan kunniaa.

Kuuluvatko miehiksi pukeutuneet naiset lesbo- 
historiaan vai transhistoriaan? Voiko näitä erottaa 
toisistaan? Jonas Lilicquistin mukaan aikalaiset kiin
nittivät hyvin vähän huomiota naistenväliseen sek
suaaliseen haluun, vaikka itse aineistoista toisinaan 
löytyy viitteitä siihen, varsinkin toisen suomalais
naisen, Ahvenanmaalta kotoisin olevan Maria Juha- 
nantyttären tapauksessa. Hän muutti Tukholmaan, 
missä hän työskenteli renkinä, pelimannina sekä 
suutarina ja käytti nimeä Magnus Johansson. Omien 
sanojensa mukaan hän ”rakasti kauniita tyttöjä”. A i
kalaiset tunsivat kyllä naistenvälisen halun, se ilme
nee samoihin aikoihin käydyistä kunnianloukkauk
sia koskevista oikeudenkäynneistä. Mutta naisten 
ristiinpukeutumista koskevissa oikeudenkäynneissä 
aikalaisten huomio kiinnittyi sukupuolirajan ylitys
ten valvomiseen.5 Aikalaisten tavoin minäkin olen 
enemmän kiinnostunut sukupuolirajan ylittämises
tä näissä oikeustapauksissa, en niinkään yrityksestä
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Ratsastusasuihin pukeutunut polttariseurue 1880-luvulta. 
Kuvassa kaikki ovat naisia, "drag kingejä" 120 vuoden 
takaa. Kuva Charles Riis. Museovirasto.

todistaa että naisten ristiinpukeutumisella olisi ollut 
samansukupuolisia eroottis-seksuaalisia motiiveja.

Sukupuolirajan rikkomisesta voitiin antaa kuo
lemanrangaistus. Käytännössä naisten kuoleman
tuomioita oli Ruotsi-Suomessa hyvin vähän, Anna 
Yrjänäntytärkin selvisi ankaralla piiskaamiscl- 
la, kirkkorangaistuksella ja pakkotyövankcudclla. 
Pakkotyörangaistus annettiin tarkemmin määrit
telemättömäksi ajaksi, mutta hänet vapautettiin 
puolen vuoden jälkeen, koska hän oli käyttäytynyt 
vankeudessa hyvin. Miesten päitä sen sijaan putoili, 
mutta syynä oli sodomia eli seksi samaa sukupuolta 
olevan kanssa, kuten Taivassalon pappilanrenkien ta
pauksessa.



Ei liene sattumaa, että kaikki kolme kiinni jäänyt
tä miehen vaatteissa esiintynyttä suomalaisnaista ovat 
samalta ajalta, 1700-luvun kolmelta ensimmäisel
tä vuosikymmeneltä. Tuolloin käytiin Suurta Pohjan- 
sotaa, Suomi oli sotatantereena ja pahimmillaan, 
isonvihan aikaan, Oulua myöten venäläisten mie
hittämä. Olot olivat äärimmäisen epävakaat ja poik
keukselliset. Poikkeusolot tuottavat poikkeuksellisia 
ratkaisuja helpommin kuin niin sanotut normaaliolot.

Karnevaalit, naamiaiset, polttarit, erilaiset juh
lat, teatteri ja ooppera ovat tarjonneet kautta aikain 
mahdollisuuden rikkoa pukeutumisnormeja myös 
sellaisina aikoina, kun sama puku arkena olisi johta
nut oikeudenkäyntiin. Ankarat pukeutumissäännöt 
eivät näytä sitoneen kuningashuonetta. 1600-luvul- 
la Ruotsi-Suomea hallinnut Kuningatar Kristiina sai 
aikakautensa pojan kasvatuksen, ja useissa maalauk
sissa hänet on hallitsijana ollessaan kuvattu kunin
kaan vaatteissa.

1800-luvun kuluessa oikeusajattelu muuttui, ja 
myös sukupuolen ja seksuaalisuuden rajavartioin ti 
muutti muotoaan. Mooseksen pukeutumissääntöä ci 
valvottu enää samalla ankaruudella.

1800-luvulla alkoi uusi projekti, johon Suomes
takin osallistuttiin innokkaasti. Kyse oli seksuaali
suuden rajojen uudelleenmäärittelystä. 1500 vuoden 
ajan sallitun ja kielletyn seksin rajoja olivat vartioi
neet pääasiassa papit ja tuomarit sama Mooseksen 
laki ohjenuoranaan. Nyt näyttämölle astui uusi ra
javartijoiden ammattikunta, lääkärit, jotka alkoivat 
vaatia asiantuntijan paikkaa seksuaalisuuksia mää
riteltäessä. Pleidän mielestään oikeuslaitos on aivan 
väärä instanssi seksuaalisuuden rajojen valvojana.

X.Y.Z. oli nimeltään Hilda Blom (1858-1927). Hänestä 
voidaan laskea alkavaksi suomalainen kirjoitettu lesbo
jen tai transmiesten historia, koska Hildan seksuaalisesta 
"vinoviettisyydestä” ja sukupuoli-identiteetin häiriöstä oli 
kirjoitettu oikein lääkärintodistus. Kuva on Hilda Blomin 
valmistujaiskuva Kupittaan puutarhakoulusta 1880-luvun 
lopusta. Kuva Georg Nyblin. Museovirasto.
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Seksuaalirajan rikkomisessa oli kyse taudista jota piti 
hoitaa, sairaudesta ei pitäisi rangaista.6

Helsingin Lapinlahden mielisairaalan apulaislää
käri Johan Alarik Backman julkaisi Suomalaisen lää- 
käriseuran lehdessä vuonna 1882 tapauskuvauksen 
X.Y.Ztksi nimeämästään naispotilaasta joka sairasti 
konträr sexualkänsla, käänteinen sukupuolittanne -ni
mistä uutta tautia. Taudin oireita olivat potilaan jat
kuva naisiin ihastuminen, naisten töiden vieroksunta 
ja pyrkimys olla ”vastakkaisen, kuvitellun, sukupuo
len kaltainen”.7

Vaikka pukeutumisen sukupuolinormistoa ei val
vottu enää poliisivoimin 18 0 0 -ja 1900-luvuilla, hou
sut olivat 1950-luvulle asti sosiaalisesti sallittuja ai
noastaan miehille. Vuosi 1918 oli poikkeusvuosi, ja 
Suomessa taas sota, tällä kertaa sisällissota. Punais
ten puolella myös naiset osallistuivat aseelliseen tais
teluun. Monet heistä pukeutuivat housuihin ja sik
si naiskaartilaisia usein kutsuminkin huvittuneesi 
housukaartilaisiksi. Nainen housuasussa oli aikalais
ten mielestä aivan tavatonta.8

Kun punaiset sotilaat häviön jälkeen pakenivat, 
monet yrittivät piiloutua siviilien joukkoon. Nais
sotilaille se oli helppoa: hame päälle eikä heitä erot
tanut pakenevista siviileistä. Oli kuitenkin punaisia 
naissotilaita, jotka kieltäytyivät vaihtamasta hametta 
päälleen. Heidät tapettiin kiinni jäätyään, kun kiinni 
saadut miessotilaat useimmiten otettiin vangiksi.9

Voidaan sanoa, että housuihin pukeutumises
ta nainen saattoi saada kuolemantuomion Suomes
sa vuonna 1918. Valkoisten raivo kohdistui siihen, 
etteivät naiset olleet pysyneet roolissaan vaan olivat 
tarttuneet aseeseen, ehdottoman maskuliiniseen esi
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neeseen. Housut naisen jalassa symboloivat keväällä 
1918 pyhää maskuliinisuuden aluetta, jolle naisella ei 
ollut valkoisten mielestä asiaa: aseelliseen taisteluun.

Rikoslaki

Seksi samaa sukupuolta olevan kanssa oli Suo
messa rikollista siitä alkaen, kun kristinusko vakiintui 
Suomeen ja Mooseksen lakia alettiin soveltaa. Tämä 
sinetöitiin Kuningas Kristofferin maanlaissa, joka vi
rallistettiin vuonna 1608 koko valtakunnan yhteiseksi 
laiksi. Kristofferin maanlaki salli ainoastaan 
avioliitossa tapahtuvan, lasten hankkimiseen 
tähtäävän seksin, kaikki muunlainen seksi oli syntiä 
ja ankarasti rangaistavaa. Tosin naistenvälisestä 
seksistä Kristofferin maanlaki ei puhunut mitään, 
samaa sukupuolta olevien keskinäisestä seksistä 
ainoastaan miesten välinen seksi oli laissa mainittu. 
Lakia valmisteltaessa oli esillä ehdotus, jonka 
mukaan myös naisten keskeisen ”luonnonvastaisen 
haureuden harjoittamisen” tulisi olla rangaistavaa, 
mutta laiksi asti tämä ehdotus ei päätynyt. Ilmeisesti 
ei haluttu levittää tietoa, että naisetkin voivat kyseis
tä siveettömyyttä harjoittaa.10

Vaikenemisen politiikka otettiin ohjenuoraksi, 
kun Ruotsi-Suomeen säädettiin seuraavaa, vuoden 
1734 lakia. Siinä ei mainittu enää miestenkeskeistä 
seksiä, ainoastaan eläimeen sekaantuminen pysyi la
kiin kirjattuna kiellettynä ”luonnonvastaisena hau
reutena”. Lain valmisteluasiakirjojen mukaan mui
ta ”Sodoman syntejä” ei haluttu kirjata lakiin, koska 
”niistä säätäminen ei näytä suotavalta, vaan vaiet-



Naiskaartilaisille housut olivat hametta käytännöllisempi 
asu. Kuva Sotamuseo.

takoon niistä tietämättömän tavoin, ja on rangaistuk
sensa kyllä löytyvä, jos niin pahasti sattuu, että niihin 
joku syyllistyy”.11

1800-luvulla ci vaikenemisen politiikkaa voi
tu enää soveltaa: tuolloin valtasi alaa moderni oi
keusajattelu, jonka mukaan ketään ei voida tuomita 
teosta, jota ei ole laissa selkeästi määritelty rangais
tavaksi. Vuonna 1889 Suomen Suuriruhtinaanmaa
han säädettiin rikoslaki, jonka homoseksuaalisuutta 
koskeva pykälä kuului: ”Jos joku harjoittaa haureut
ta toisen samaa sukupuolta olevan kanssa; rangais
takoon kumpikin vankeudella korkeintaan kahdek
si vuodeksi.” Laki koski molempia sukupuolia ja oli 
voimassa vuoteen 1971 asti.

Sen perusteella tuomittiin rangaistuksiin yhteen
sä 1026 miestä ja 51 naista. Määrällisesti tuomioi
ta luettiin eniten 1950-luvulla. Tuolloin myös mo
nissa muissa maissa homotuomioiden määrät olivat 
suuria. Maissa, joissa homoseksuaalisuus ei enää ol
lut rikos, kuten Ruotsissa (siellä rikoslain homopy- 
kälä oli kumottu vuonna 1944) puitiin julkisuudessa 
homoskandaaleja.12 Yhtenä syynä 1950-luvun ho- 
mohysteriaan saattoi olla sota-aika, jolloin sekä sek
suaalisuuden että sukupuolen rajavartiointi hölleni 
poikkeusolojen vuoksi.

Sota ja homoseksuaalisuus

Sodissa taistellaan valtioiden maantieteellisistä rajois
ta ja niiden siirtämisestä. Sodissa siirtyvät myös mo
raaliset rajat. Sota vinksauttaa asioita uusille ja eri
laisille raiteiLle ja siirtää paitsi ihmisiä myös normeja
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Viihdytyskiertue elokuun alussa 1943. ”Rusina Serraton" 
esitys. Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.

72 Sateenkaari-Suomi

■b
S

V
\V

 ’ 
' 

"J
 'A

>

erilaisiin asentoihin. Tavanomaiset kontrollimekanis
mit muuttuvat ja avaavat mahdollisuuksien ikkunoita.

Sota järjesti niin miehiä kuin naisiakin suurik
si samansukupuolisiksi ryhmiksi ja asutti heidät ah
taasti telttoihin, korsuihin ja parakkeihin. Laivoilla, 
vankiloissa, tukkikämpillä, armeijoissa -  kaikkial
la, missä joukko miehiä on paikassa, jossa on vähän 
tai ci lainkaan mahdollisuuksia heteroseksuaaliseen 
seksiin, osa miehistä alkaa käyttäytyä homoseksuaa
lisesti. Homoseksuaalisesti suuntautuneille miehille 
sodan luoma tilanne oli tältä osin varsin mieluinen. 
Myös homoseksuaalisille naisille sota toi enemmän 
tilaisuuksia tavata sielunsisaria kuin rauhanajan pai
koillaan pysyttelevä yhteiskunta- ja sukupuolijärjes- 
tys.13

Kuoleman läheisyys toi miestenkeskeisyyteen 
oman erikoislaatuisuutensa. Pelko sai miehet taker
tumaan toisiinsa. 19-vuotiaana jatkosotaan joutunut 
homoveteraani Paavo kertoo: ”Pelotti niin, kaikki 
halus pitää kiinni jostain, olla lähellä.”14 ”Olin nuo
rin ja pehmeä ottaa syliin, jonkinlainen naisen korvi
ke. Ajattelen näin sen takia, että niissä tilanteissa oli 
niin paljon hellyyttä -  paljon halausta ja pussailua. 
Aina ei menty alapäähän saakka.”1'’

Paavolla ja monilla muilla miehillä oli rintamalla 
miessuhteita -  niistä vain ci sodan jälkeen ollut sove
liasta puhua. Toki rintamalla oli myös homovihaa ja 
homonhakkaamista, myös siitä kertovat jotkut aika
laistodistajat.16

Pommitusten vuoksi pimennetyt kaupungit kai
kissa sotaakäyvissä maissa muuttuivat homomiesten 
tapaamispaikoiksi. Touko Laaksonen, myöhemmin 
taiteilijanimcllään Tom o f Finland maailmanmai-



Eräs rintamateatteri esitti oopperan nimeltä "Rakkaus ja 
kuolema". Sen ohjasi luutnantti Sola. Ooppera on vanha 
ja esitettiin ensi kerran Uppsalassa osakuntajuhlassa 
vuonna 1865. Kyseessä on balettikohtaus, jossa kaikki 
esiintyjät ovat miehiä.
Kuva Puolustusvoimien Kuvakeskus.

nceseen noussut piirtäjä, kertoo sota-ajan Helsingin 
ilta- ja yöelämästä. Hänen mukaansa homoseksuaa
lisuuden kontrolli tiukkeni sodan jälkeen,

mutta sota-aika oli ihan p ä in va s to in , sillo in  o li isom 
p ia  ongelm ia  j a  sillo in  e i homoista vä li te t ty  oikeastaan 
mitään, se o li h y v in  vapaam ielistä  aikaa. R uotsa la i
sen tea tterin  takana oli p yö reä  pöm peli, jok a  oli jok a ilta 
täynnä homoja. Kaikki h etero t tiesi sen, ette i s in n e p id ä  
m ennä kuselle, että  siellä on k ym menen kättä h eti kiinni. 
H eterot m en i pu istoon  j a  kusi puun juurelle, koska se oli

tu rva llisem paa  kun m ennä  s in n e pöm peliin . Kaupunk i
la iset tied osti sen, että  to i on hom ojen  paikka, m utta  e i 
kukaan tehn y m itään, e i  mikään p o liis i käyny koskaan 
p itäm ässä  ra tsioita ta i m uuta .1'

Rintamadrag

Sota avasi myös sukupuolirajan ylittämiselle uusia 
mahdollisuuksia. Naiset tarttuivat kotirintamalla 
miesten töihin ja saivat ”oikeuden” pukeutua pitkiin 
housuihin. Sodan aikaisilla rintamaviihdekiertucilla 
miehet miehittivät näytelmien, oopperoiden ja ba
lettien naisroolit. Puolustusvoimien kuvakeskuksen 
drag-aarteiden äärellä ei voi kuin ihailla antaumusta 
jolla osa miehistä on naisrooliin heittäytynyt. Nais- 
näyttelijöiden ja tanssijoiden puute loi sallitun tilai
suuden esiintyä naisena. Tilaisuuteen lienevät tart
tuneet innokkaasti sellaiset miehet, joilla on ollut 
siihen halua. Joidenkin miesten ilmeistä taas paistaa 
läpi vaivautuneisuus dragissa kameralle poseeraami
sesta.

Vanhoja ja uusia rajavartijoita

Kun homoseksuaalisuus poistettiin rikoslaista vuon
na 1971 ja sairausluokitukscsta vuonna 1981, poliisin 
ja lääkärin pestit lakkasivat homoseksuaalisuuden ra
javartijoina. Sukupuolirajan vartijoina lääkärit ahke
roivat edelleen.

Modernin kirurgian ja synteettisten hormonien 
kehityksen myötä transsukupuolisillc on tullut mah-
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elolliseksi korjata sukupuoltaan lääketieteen keinoin. 
Myös lainsäätäjä on tullut perässä, eli Suomessa on 
suhteellisen säällinen translaki säätelemässä toimin
taa. Koska on kyse lääketieteellisistä toimenpiteis
tä, lääkärien onkin suotavaa toimia tässä kohden 
rajavartijoina. Heidän vallankäyttöään portinvarti
joina on kritisoitu, sillä lääkärit voivat olla huonoja 
kuuntelemaan ja kunnioittamaan asiakkaan toiveita. 
Suomalainen transyhteisö lienee pääosin kuitenkin 
tyytyväinen sukupuolenkorjauksen nykytilaan ja lää
kärien rooliin siinä.

Leikkausten suhteen vallitsee paradoksi: transsu- 
kupuolisten on toisinaan vaikeaa päästä leikkauksiin, 
mutta intersukupuolisia lääkärit sen sijaan leikkelevät 
heiltä itseltään mitään kysymättä. Kun syntyy lapsi, 
jonka sukupuoli on epäselvä, mitataan se elin, jonka 
pitäisi olla joko klitoris tai penis. Jos mitta on alle 7 
mm, päätetään että lapsi on tyttö, jos yli 2 cm, pääte
tään että lapsi on poika. Jos mittaustulos jää tälle vä
lille, lapsen sukupuolielimet silvotaan. ”Liian lyhyt” 
penis katkaistaan, ja lapsi määritellään tytöksi täysin 
riippumatta siitä, mikä hänen oma tuntemuksensa 
omasta sukupuolestaan on. Sitähän ei voida vauval
ta kysyä vaan pitäisi odottaa kunnes lapsi tai nuori 
on kykenevä asian ilmaisemaan. Intersukupuolisten 
vauvojen sukuelinten silpominen on julma ihmisoi
keusloukkaus, jollaisia suoritetaan kaksijakoisen su- 
kupuolijärjestykscn ylläpitämiseksi maassa, joka on 
kriminalisoinut lasten sukuelinten silpomisen -  sil
loin kun sitä tekevät ”muut” eli lähinnä afrikkalais- 
taustaiset Suomessa asuvat ihmiset.

Sekä ulkomailla että Suomessa jotkut silvotuista 
intersukupuolisista ovat nostaneet oikeusjuttuja hei
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dät vauvoina silponeita lääkäreitä vastaan. Koska ju
ristit eivät ole lääketieteen asiantuntijoita, heidän on 
kysyttävä asiantuntijalausuntoa lääkäreiltä. Lopputu
los on useimmiten se, että on tehty lääketieteellisesti 
katsoen oikein, koska on tehty lääketieteellisesti kat
soen oikein. Suomessa käynnissä olevan oikeuspro
sessin ensimmäisessä vaiheessa kävi juuri näin, mutta 
kyseinen henkilö on valmis taistelemaan ylemmissä 
oikeusasteissa. Hänen itsensä kohdallahan vahinko 
on jo tapahtunut, mutta hänenkaltaisiaan taistelijoita 
tarvitaan, jotta tämä julma rajavartiokäytäntö saatai
siin muutettua.

Rajavartijan toimeen on ilmestynyt myös aivan 
uusia ammattikuntia. Sähköisten henkilökorttien ai
kakaudella tarkkaileva katse kohdistuu ihmisen su
kupuoleen kaikenlaisissa paikoissa missä ei pitäisi. 
Uimahallien kassoille on ilmestynyt sähköisiä luku
laitteita. Kassahenkilö ei enää ojenna punaista tai si
nistä avainlenkkiä sen mukaan mitä hän silmillään 
päättelee asiakkaan sukupuolesta. Sähköinen tunnis
tus toimii henkilötunnuksen mukaan, ja sukupuolen- 
korjausprosessissa oleva henkilö jää kiinni sukupuolen 
rajatarkastuksessa, jos hän ei ole vielä voinut muuttaa 
henkilötunnustaan. Helsingissä liikennelaitoksen li
puntarkastaja hihkaisi koko ratikan kuullen transnai- 
selle: ”Hei, suliahan on miehen henkilötunnus!”

Meidän kulttuurissamme pitää olla jompaakum
paa sukupuolta, ei saa olla sekä että, siltä väliltä tai 
jotain sukupuolijaon ulkopuolelta. Seksuaalisuuden 
ja sukupuolen rajoja vartioiva valta on koko ajan läs
nä, ajallisesti se muuttaa muotoaan. Tehtävämme on 
tutkia ja paljastaa muuttuvia kontrollin muotoja, ja 
pyrkiä purkamaan niitä.



Eeva-Kaisa ja Helga Leinonen 

T R A N S V E S T I S U U S

Helgan tarina

E nsim m äin en  m u iston i k iinnostuksesta kauniisiin  
vaa tteisiin  on v iis ik ym m en lu vun  lopulta, kun noin  n e 
livu otiaana  istuin sukulaistädin sylissä j a  ihailin  hänen  
pitsik irja iltua  puseroaan . Sanoin että  isona m inäk in  
kyllä haluan ju u r i  tuo lla isen ! Aikuiset t ie ty s ti k iireh ti
v ä t  närkästyneinä selittäm ään, että  e ivä th än  p o ja t  käy
tä pitsipuseroita , n e o v a t ty ttö jen  vaa tteita . Tästä opin  
p ia n  läksyni enkä enää pu hunu t asiasta ääneen , va ik 
ka en ym m ä rtä n y t miksi kaikki kauniit va a tte e t  o liv a t  
lu va llisia  va in  tytöille. S ov itte lin  n ä ttejä  pu sero ita  ta i 
mekkoja sitten  om issa oloissani, ta i kun leikeissä joskus 
oli tilaisuus näytellä  A ?nerikan-tätiä ta i m uuta hassua 
naishahmoa, olin a ina vapaa eh to in en  näih in  tä tiroo le i-  
hin.

Olin kateellinen tytöille, jo tk a  sa iva t j o  sillo in  käyt
tää housuja, j o s  risu t o lis iva t m etsässä raap in eet p a lja ita  
sääriä ta i kun oli kylmä, j a  taas nä ttiä  mekkoa ju h la p ä i
v in ä  j a  kesäkuumalla, kun p itkä t housut o liv a t  tukalat.

Joskus te in i-iä ssä  kokeilin puk eutua m uk avan tun - 
tu isiin  ty ttö jen  va a tte is iin  alusasuista läh tien , vaikka

oli t ie ty s ti va ik ea saada kokoon sop ivaa  vaatekertaa sa
tunnaisista  ullakolle k ertyneistä  vaatekappaleista.

Asuessani m yöhem m in  op in to jen  takia toisella paik 
kakunnalla säästin  vä h ite llen  opin torahoista  j a  kesä- 
ansio ista  rahaa j a  hankin m ielestän i nättejä  ty ttö jen  
asusteita, pu seron , a lu svaa tteita , sukkia j a  muita. En
sim m äisen  ham een i om pelin  itse, ä it in i kaava-arkkien 
opastuksella!

T u leva lle v a im o llen i k iinnostukseni pa lja stu i v a 
hingossa, vaikka lapsena op ittuun  tapaan y r i t in  p itä ä  
kiinnostukseni mekkoihin salassa. K esk enäm m e asiaa 
s e lv ite is sä m m e jo u d u in  itsekin en sim m äisen  kerran tar
kemm in poh tim aan , m istä tässä on kysymys. Siihen a i
kaan tran svestisuud esta  e i Suomessa o llu t paljoakaan  
t ie toa  saatavissa , j a  kesti p itkään  että  m inullakaan ei 
"harrastuksellen i"ollut m itään  n im eä.

Aluksi asia o li m eille  m o lem m ille  va ik ea hyväksyä. 
Olihan m inuak in j o  n e livu o tia a s ta  opastettu  puk eutu 
m isessa m ieh ille  sa llitu lle h y v in  kaidalle j a  ra ja tu lle t ie l
le, jo t e n  p id in  t ie ty s ti mekkoilua m ieh elle sop im a ttom a
na j a  h ä v e t tä v ä n ä  ju ttu n a .

P ääsim m e kuitenkin vä h ite l len  asiasta y h te is ym 
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m ärryk seen , j a  kun huom asim m e, ette i mekko tod ella 
kaan m iestä  pahenna , tran svestisuu s to i p erh e-e läm ään  
va rm a sti en em m än  hu v ia  kuin haittaa.

P ian a lo im m e etsiä  yh teyk siä  m u ih in  tra n sv e s t i i t -  
teih in  j a  varsink in  pa reih in , koska ha lusim m e va ih taa  
kokemuksia, saada verta istuk ea j a  oppia ym m ärtäm ään  
asiasta en em m än . Vuosien va rre lla  olem mek in saaneet 
tu tustua luk em attom iin  ihan iin  ihm isiin  näissä tran s- 
v e s t  Utti p iir e is sä , o lem m e n ähneet yh d essä  m aailm aa  
sekä mekko pää llä  että  housut ja lassa .

Samalla on syn tyn y t lukuisia kestäviä ys tä vyy ssu h 
teita n iih in  ihm isiin, jo id en  kanssa on löy tyn y t muutakin 
yh teistä  kuin sama maku vaa tteid en  suhteen.

Transvestisuus-käsitteen syntyminen ja aihetta 
käsittelevä tutkimus

Kuva transvestisuutta käsittelevästä tutkimuksesta 
on pirstaleinen. Tutkimusten tarkastelunäkökulmat 
ja -tavat sekä tulokset poikkeavat toisistaan paljon, 
eikä niiden välillä ole juuri vuoropuhelua. Eri ajan
jaksoista on kuitenkin selvästi löydettävissä erilaisia 
trendejä.

Transsukupuolisuustutkimuksen alkukohta on 
se, kun transvestisuus ja transseksuaalisuus aletaan 
1910-luvulla määritelmällisesti nähdä eri ilmiöi
nä kuin homoseksuaalisuus.1 Seuraava askel tulee 
1950-luvulla, kun transvestisuus ja transseksuaali
suus erotetaan toisistaan diagnostisin kriteerein.2 
Psykoanalyyttisesti orientoitunut gendertutkimus saa 
1960-luvulta lähtien runsaasti alaa.1

Kolmas tärkeä käänne on se, kun 1970-luvulta
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Hieman epätavanomaiset heterohäät, joissa sulhanenkin 
pukeutuu mekkoon: Kaisan ja Helgan hääonnea.
Kuva Helgan yksityiskokoelma.

lähtien tutkimuksissa aletaan irrottautua psykologi
sista ja sosiaalisista tulkintakehyksistä ja yhä useam
min otetaan lähtökohdaksi se, että transvestisuus ei 
ole sen enempää psykiatrinen sairaus kuin seksuaali
suuden motivoima perversiokaan.4



Neljäntenä vaiheena voidaan nähdä se, kun trans- 
vestisuus ja transvestinen fetisistisyys alkavat 1980- 
luvulla tutkimuksissa eriytyä selkeämmin.5 Sen 
jälkeen transvestisuuden tutkimisessa on ollut hiljai
sempi vaihe, kun transilmiöistä kiinnostunut tutki
mus on 1990-luvulla yhä enemmän alkanut keskittyä 
transsukupuolisuuteen. 1990-luvultakin löytyy kyllä 
yksi varsin mittava nimenomaan transvestisuuteen 
keskittyvät väitöskirjatutkimus.6

Transvestisuuden käsitteen sisällöt ja merkitykset 
ovat siis koko 1900-luvun kehittyneet ja tarkentu
neet. Osa transvestisuutta käsittelevästä tutkimukses
ta on tehty keskenään verkostoituneiden transvestiit
tien eli niin sanottujen tyttökerholaisten keskuudessa 
ja osa mielenterveyspalveluihin hakeutuneiden trans
vestiittien parissa. Kumpikin näkökulma kuvaa koh
deryhmää vain osittain, ja siksi useimpien tutki
musten yleistäminen koskemaan koko ryhmää on 
kyseenalaista. Aiempien tutkimusten analysoinnin 
vaikeuksia syntyy myös siitä, että transvestiitin käsit
teeseen on eri tutkimuksissa sisällytetty eri asioita.

Historia ja kulttuurintutkimus tuntevat suku
puolia sekoittavia elämäntapoja. Länsimaisissa kult
tuureissa transvestiitiksi määrittyvät ovat pääasiassa 
miehiä ja seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero- 
tai biseksuaalisia. Kun nainen pukeutuu mieheksi, se 
ei välttämättä ole ongelma hänelle itselleen tai hänen 
ympäristölleen, toisin kuin miehen pukeutuessa nai
seksi. Naisten ristiinpukeutuminen voidaan helpom
min ymmärtää vapaaksi itseilmaisuksi tai poliittiseksi 
teoksi. Miehen ristiinpukeutuminen käsitetään psy
kologiseksi tilaksi.

Suomalainen tutkimus on käsitellyt transvesti

suutta niukanlaisesti. Pääasiassa transvestisuutta kos
keva uusi tieto on syntynyt transsukupuolisuuden tai 
sukupuolen tutkimisen ohessa.

Transvestisuuden määrittely

Kuten edellä olevasta voidaan päätellä, transvestisuu
den määritteleminen ei ole mikään yksinkertainen 
juttu, vähän sama kuin jos yrittäisi kuvata millainen 
väri on vihreä — paraskin määritelmä pelkistää, yk
sinkertaistaa, jättää ulkopuolelle paljon tärkeää.

Transvestiitti-sanalla viitataan henkilöihin, jotka 
pukeutuvat mielellään vaatteisiin, joita ei ole totuttu 
pitämään tavanomaisina hänen sukupuolensa edus
tajilla. Transvestiitin kiinnostus toisen sukupuolen il
mentämistä kohtaan ulottuu kuitenkin laajemmalle 
ja syvemmälle kuin pelkkiin vaatteisiin ja ylipäätään 
ulkoiseen. Transvestiitilla tarkoitetaan ihmistä, joka 
biologisen sukupuolensa lisäksi tunnistaa omakseen 
myös vastakkaista sukupuolta siinä määrin, että tah
too ajoittain ilmentää itseään mahdollisimman mo
nipuolisesti myös tälle toiselle sukupuolelle tunnus
omaisiksi määrittyvillä tavoilla.

Transvestisuuden strategiset positiot syntyvät 
suhteessa sukupuoleen, ei seksuaalisuuteen. Trans- 
vestisuudessa on kyse sukupuolen ilmenemismuodos
ta, joka näyttää usein olevan pysyvä.

Suomessa transvestisuus käsitetään edelleen jos
sain määrin alitajunnan lipsahdukseksi, koska se 
löytyy voimassa olevasta psykiatrian tautiluokituk
sesta (ICD -10). Se nimeää kaksoisrooliscn vastak
kaiseksi sukupuoleksi pukeutumisen halun (F.65.1)
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sukupuolenvaihtohaluun liittymättömäksi nuoruus
ikäisen tai aikuisen sukupuoli-identiteettihäiriök- 
si. Sen ymmärretään olevan vastakkaisen sukupuo
len vaatteiden käyttämistä joissakin elämänvaiheissa 
tarkoituksena nauttia vastakkaisen sukupuolen vä
liaikaisesta jäsenyydestä. Tähän käyttäytymiseen ei 
liity toivetta pysyvämmästä sukupuolen muutok
sesta kirurgisine käsittelyilleen. Lisäksi ICD-10:ssä 
todetaan, että pukeutuminen ei aiheuta sukupuolis
ta kiihotusta, mikä erottaa transvestisuuden esine- 
kohtaisesta vastakkaiseksi sukupuoleksi pukeutumi
sen halusta. Esimerkiksi Tanskassa transvestisuus on 
poistettu psyykkisten häiriöiden luokituksesta vuon
na 1994.

Diagnosoinnin kääntöpuolena on sen patolo- 
gisoivuus. Kuitenkin se, mikä määritellään kehitys
häiriöksi tai sairaudeksi on riippuvainen yhteiskun
nan jatkuvasti muuttuvista normaalisuuskäsityksistä.

Sukupuolen käsitteellistyessä kaksinapaisek
si transvestisuus asettuu kahden sukupuolen vä
limaastoihin jäämällä mieheyden ja naiseuden 
väliselle raja-alueelle. Rajalla olemisen tematiik
ka toistuu rakkauden kohteen polariteetissa: kun 
transvestiitti olemassaolollaan kiistää mieheyden ja 
naiseuden toisensa pois sulkevan kaksikategorisen 
gendermallin, hän hämärtää myös samaan tai eri 
sukupuoleen kohdistuvan rakkauden välistä eroa 
voimatta loppujen lopuksi yksiselitteisesti määrit- 
täytyä sen enempää homoseksuaaliksi kuin hetero
seksuaaliksikaan.

Tämä pois suljetuksi tuleminen sekä sukupuolen 
(mies/nainen) että parisuhderakkauden (homosek- 
suaali/heteroseksuaali) kahdesta valmiista ja toisensa
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poissulkevasta vaihtoehdosta on varmasti merkittävä 
transvestisen ihmisen identiteetin muodostumisessa, 
vaikka se harvoin asettuu sanoiksi tai tiedostetuiksi 
tunteiksi. Rajalla olemisen vaikeutta tosin kompen
soi se rikkaus, että on tuntuma molempiin puoliin.

Joku transvestiitti voisi itse kuvata ”tilaansa” toi
veena olla kaunis mies, ei niinkään mies joka haluaa 
näyttää naiselta.

Ristiinpukeutumisen sisällöt

Naiseuteen eläytyvät ja pukeutuvat transvestiitit ku
vaavat ristiinpukeutumisen kautta kokemaansa mie
lihyvää luonteeltaan varsin kokonaisvaltaiseksi; se ku
vautuu stressinhallintatekniikaksi, rentoutumiseksi, 
hauskanpidoksi ja levoksi maskuliinisen roolin pai
neista. Se koetaan metafyysisen olemisen sijaan toi
minnan, tekojen ja tunteiden kautta. Ristiinpukeu- 
tumalla transvestiitti voi ilmaista itsestään jotain 
todella oleelliseksi kokemaansa ja se on monin ta
voin palkitsevaa. Voidessaan tuoda ”sisäistä naistaan” 
itsestään esiin transvestiittimies tuntee suurempaa 
sopusointua itsessään.

Silloin kun mahdollisuutta identiteetin turval
liseen tarkasteluun läheisen ihmisen, vertaisen tai 
ammattiauttajan kanssa ei ole, paine voi kasvaa sie
tämättömäksi. Salaiseksi, häpeälliseksi tai itsellekin 
tuntemattomaksi koetun asian kanssa yksin jäämi
nen voi horjuttaa itsetuntoa ja mielen hyvinvointia, 
kriisiyttää ihmissuhteita ja ääritilanteessa saada epäi
lemään koko olemassaolon mieltä ajaen itsetuhoisiin 
ajatuksiin tai tekoihin.



Lesbokulttuurin iltapukupukeutumisella leikittelevät gla
mour-bileet ovat myös transvestiiteille jokavuotinen näyt
täytymisen paikka. Kuva Helgan yksityiskokoelma.

Transvestiitti ci koe vastakkaisen sukupuolen 
roolia ja crossgcnder-idcntiteettiään intensiivises
ti vain ollessaan pukeutuneena, vaan transvestisuus 
merkitsee mahdollisuutta kokea mieheyttä ja naise
utta itsessä yhtäaikaisesti läsnäoleviksi riippumat
ta siitä, mitä näistä kulloinkin heijastuu ulos; trans
vestisuus on sisäisesti olemassa koko ajan eikä vain 
näkyessään räikeästi pinnalla. Erot itsen kokemises
sa eri ulkomuotoisena voidaan ymmärtää samaan 
tapaan kuin naisilla, joiden kokemus itsestä on eri
lainen riippuen siitä, onko päällä verryttelyasu, jak
kupuku vai pikkumusta. Useimmille miestransvestii- 
teille transvestisuus on osa miehenä olemista, ei sen 
vaihtoehto. Monille heistä transvestisuus merkitsee 
naiseuden yhä syvempää kokemista, mutta joillekin 
transvestisuus voi tarkoittaa myös mieheyden merki- 
tyksellisty mistä.

Transvestisuuden esiintyvyyden selvittäminen on 
vaikeaa, koska ilmiö on niin moniselitteinen ja niin 
monin eri tavoin koettu, tiedostettu ja eletty. Kan
sainvälisten tutkimusten mukaan transvestiitteja on 
väestössä prosentin verran. Suomessa se tarkoittaisi 
viittäkymmentätuhatta transvestiittimiestä.

Transvestisuuden syytä ei tunneta. Poikkeavien 
kromosomien tai sukupuolielinten ei ole voitu osoit
taa olevan sidoksissa transvestisuuteen. Myöskään 
psykopatologista tekijää ei ole jäljitetty.

Ulostuloprosessi

Transvestiittien valinnat ja tarinat ovat yksilöllisiä. 
Ulostuloprosessin tasolla tarinoista voidaan kuiten-
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kin hahmottaa yhteinen juoni, vaikka ajan ja kult
tuurin muuttuessa myös ulostuloprosessin polut 
näyttäytyvät yhä uudenlaisina.

Ensimmäinen aavistus itsessä olevasta transves- 
tisuudesta saadaan yleensä lapsuudessa, mutta mies- 
transvestiittien lapsuusmuistoista ei useinkaan tule 
esiin epäselvyyttä omasta pojan sukupuolesta. Äidin 
ja siskojen vaatteita kokeillaan muitten nähden ilman 
häpeää. Kokeilut tehdään tietämättöminä niiden ta
buja ja sovinnaisia tapoja rikkovasta luonteesta.

Käsitys sukupuolinormeista synty}' sittemmin no
peasti, ja nuoruusvuosien aikana ristiinpukeutumisis- 
ta tulee salaisia ja yksityisiä. Nuoruuskokcmuksissa 
eroottisten kokemusten yhteys ristiinpukeutumiseen 
voi joidenkin transvestiittien kohdalla olla hyvin
kin selkeä. Nuoruusvuosina ristiinpukeutuminen on 
usein käytännön syistä osittaista.

Murrosiän jälkeen irtautuminen vanhemmista li
sää riippumattomuutta ja yksityisyyttä. Mahdollisuus 
osittaisen ristiinpukeutumisen laajentamiseen ko
konaiseksi peruukkeineen, meikkeineen kaikkineen 
kasvaa. Ensimmäinen kokonainen ristiinpukeutumi
nen on merkkipaalu ja uudenlaisen transvestisuuden 
vaiheen alku. Suhtautuminen omaan transvestisuu- 
teen voi silti vielä useiden vuosien ajan olla erittäin 
kaksijakoista.

Ristiinpukeutumisen muuttuminen osittaisesta 
kokonaiseksi avaa mahdollisuuden transvestisuuden 
tuomiselle sosiaalisiin kontakteihin. Tämä on mer
kittävää sosiaaliselle vahvistumiselle ja itsetunnolle. 
Nykyään transvestiitit ottavat ensimmäiset kontak
tinsa muihin transvestiitteihin usein nimettömänä 
internetin kautta. ”Tyttökerhoon” tulo näyttää ajan-
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Anne moottorihommissa. 
Kuva Annen yksityiskokoelma.

kohtaistuvan tavallisimmin kriisien jälkeen nelissä- 
kymmenissä, kun itsensä hyväksyminen tekee sen 
mahdolliseksi. Moni transvestiitti nimeää juuri yh
teyden löytämisen toisiin transvestiitteihin yhdeksi 
transvestiittikarriäärin tärkeimmistä käännekohdista.

Merkityksellistä transvestisuuden haltuunottami- 
sen prosessissa on myös transvestisuus-sanan löytä
minen. Nimi saattaa löytyä määrätietoisesti etsimällä



tai sattumalta, kun lehtiartikkelista tai televisio-oh
jelmasta silmiin osuu jotain tuttua. Nykyään se on 
mahdollista jo nuoruusvuosien aikana. Nimityksen 
löytäminen omalle ominaislaadulle rinnastuu siihen, 
mitä sairaat kokevat saadessaan oireilleen diagnoo
sin. Joidenkin kohdalla diagnoosi kuvautuu helpo
tuksena, koska se on ratkaisu epävarmaan tilantee
seen. Lisäksi nimen saaminen mahdollistaa tiedon 
etsimisen ja vertaisten löytymisen.

Mitä parempaan tasapainoon transvestiitti pääsee 
transvestisuutensa kanssa, sitä vähemmän kiinnijää
misten pelko syö energiaa ja sitä sujuvampaa itsensä 
toteuttaminen ja itsenään eläminen on. Transvestiit- 
tiyhteisön lisäksi kenties myös perhe- ja ystäväpiiris
sä transvestisuus alkaa lomittua aiempien salaisten 
kokemusten sijaan yhä enemmän ihmissuhdeverkos
toihin. Tämä heijastuu usein lisääntyneenä hyvin- 
vointina.

Salatako vai kertoa?

Transvestiittien keskeiset vaikeudet liittyvät transves- 
tisuuden hyväksymiseen ja huoleen ympäristön suh
tautumisesta. Tällöin salaaminen voi tuntua ainoalta 
mahdollisuudelta. Salaamisen seuralainen on syylli
syys läheisten ihmisten ”pettämisestä” sillä, ettei ole 
kertonut ”totuutta” itsestään. Kaksoiselämä on stres- 
saavaa, mutta kierrettä on vaikea katkaista.

Koska kyseessä on tabuinen itseilmaisun muoto, 
transvestisten ominaisuuksien myöntäminen itses
sään saattaa aikaansaada kriisin, jossa transvestiitti 
kyseenalaistaa itsensä ihmisenä ylipäätään, erityisesti

miehenä, kumppanina ja isänä. Yksi tapa yrittää rat
kaista transvestisuuteen liittyvää häpeän ongelmaa on 
koettaa eliminoida transvestisuus itsestään ja elämäs
tään. Tällöin transvestiitti usein myy tai muuten hä
vittää peruukit, vaatteet ja muut tarvikkeet toiveenaan 
hävittää varusteiden myötä myös niiden käyttämisen 
halu ja tarve. Transvcstisuudcn eliminointi tapahtuu 
usein paineen alla, esimerkiksi kun puoliso asettaa 
”parantumisen” ehdoksi parisuhteen jatkamiselle, tai 
transvestiitti pelkää näin käyvän.

Salaaminen ja voimakas häpeä saattavat kestää 
vuosia, jopa vuosikymmeniä. Kertoessaan toiselle ih
miselle transvestisuudestaan transvestiitti näyttää it
sestään jotain erittäin merkittävää ja syvästi koettua, 
ja asettuu alttiiksi haavoittumiselle. Siksi transvesti- 
suudesta kertominen on usein varsin valikoivaa.

Transvestiitin kannalta asian salaamiseen läheisiltä 
liittyy'' paradoksi: mitä paremmin salaa, sitä varmem
min jää paitsi tuesta ja hyväksynnästä, joita tarvitsi
si uskaltaakseen olla salaamatta. Tämä koskee myös 
transvestiittien perheenjäseniä, joiden voi olla vaikea 
löytää sellaisia ihmissuhteita, joissa transvcstisuudcn 
voisi luontevasti ja turvallisesti ottaa puheeksi. Trans
vestisuuteen liittyvän salaisuuden avaaminen perheen 
sisällä näyttää toisinaan kuitenkin vähentävän per
heenjäsenten ahdistusta ja vähitellen murtavan salai
suuden sitovaa voimaa; salassa pidetyn asian tullessa 
julki sen vaarallisuus ohenee.

Transvestisuuteen liittyvän häpeän ja asiallisen 
tiedon puutteen vuoksi transvestisuuden salaaminen 
on tavallinen selviytymisstrategia niin transvestiiteil
la kuin heidän perheenjäsenilläänkin. Paine ratkaista 
transvestisuuden ongelma eliminoimalla se elämästään
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on kovin tuttu myös transvestiittien perheenjäsenille. 
Avoimuutta asettaa kyseenalaiseksi transvestisuuteen 
liittyvä sairausleima ja asiallisen tiedon puute. Näistä 
syntyy helposti kokemus vääristyneitä käsityksiä vas
taan taistelemisesta.

Siis salatako vai kertoa? Ehkä kysymys voitaisiin 
asettaa toisin ja tarkastella ennemminkin salaami
sen tai kertomisen motivoitumista ja taustaa. Tärkeä 
kulminaatiokohta on siinä, onko kyseessä salaami
nen vai yksityisyyden suojan ylläpito. Silloin kun sa
laisuuksia päädytään avaamaan, tunteiden käsittely ja 
sisällön avaaminen on tärkeää.

Perhe

Transvestisuus koskettaa monia muitakin kuin trans
vestiitteja itseään, etupäässä heidän puolisoitaan, 
lapsiaan, vanhempiaan ja muita läheisiään. Transves- 
tisuuden kohtaaminen omassa tai läheisen elämässä 
vaatii usein paljon selvittelyä. Suurimpien pulmien 
aiheuttaja ei niinkään ole transvestisuus vaan trans- 
vestisuuden ja yhteiskunnan asenteiden törmäämi
nen.

Sukupuolisensitiivisen, riittävän turvalliseksi ja 
etenkin pienillä paikkakunnilla salassapidon suh
teen luotettavaksi koetun tukifoorumin löytäminen 
tuntuu vaikealta. Transvestisuuden leimaavuuden 
vuoksi avoimuus asian suhteen ei avaudu ensi sijas
sa terveyspalveluiden suuntaan eivätkä perheenjäse
net sosiaali- ja terveyspalvelulta käyttäessään tule tä
män ominaisuuden kautta näkyviksi. Näin ollen ei 
voida olettaa perheenjäsenen ottavan transvestisuutta
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puheeksi esimerkiksi neuvolassa. Kun apua haetaan 
esimerkiksi perhekriisiin, transvestisuus jää usein sil
loinkin vaietuksi riippumatta siitä, onko se avun pii
riin hakeutumisen taustalla vaiko ei.

Transvestiittien ja heidän perheenjäsentensä pro
sessi transvestisuuden kanssa elämään opettelemisessa 
on usein pitkä, ja se on vaarassa kariutua monessakin 
kohdassa. Transvestiittiperheen erottaa ”tavallisesta” 
perheestä sukupuolieron monisäikeisyyden lisäksi sa
laisuuden kanssa eläminen, avoimuusstrategiat sekä 
transvestisuudesta kertomisen myötä mahdollisesti 
muuttuva sosiaalinen status kulttuurissamme, joka on 
heteroseksistinen ja tranvestiittifobinen.

Parisuhde

Suuri osa transvestiittimiehistä ei kerro puolisolleen 
olevansa transvestiitti. Vaimolla saattaa olla aavistuk
sia, mutta asiaa ei oteta puheeksi. Suurin puolisol
le kertomisen este lienee hylätyksi tulemisen pelko. 
Kuitenkin paitsi kertomattomuus myös kertominen 
saattaa palautua luottamusteemaan: transvestisuu
desta kertominen voi puolisosta pitkän päälle tuntua 
luottamuksen osoitukselta ja siten vahvistaa suhdetta.

Ennen transvestisuuden puheeksi ottamista puo
lisolla voi olla epäily toisesta naisesta. Myös uskomus, 
että transvestiitit ovat homoseksuaaleja, voi osoittau
tua vaikeaksi murtaa. Tai ulostulon jälkeen naisen ko
kemuksessa puoliso ei ehkä enää tunnukaan tutulta 
tai hän saattaa kokea menettävänsä omaa naiseuttaan. 
Puolison voi myös yksinkertaisesti olla vaikea tavoit
taa transvestisuuden sisältöjä.



Suomalaisen transvestiittiyhteisön Grand Old Ladyt Helga 
(vas.) ja BB Setan 25-vuotisjuhlissa Vanhalla ylioppilasta
lolla Helsingissä. Lars Svartström eli BB oli yksi Psyke ry:n 
perustajajäsenistä vuonna 1967, vuonna 1971 hän perusti 
Jasmine Club-transvestiittikerhon Helsinkiin. Helga puo
lestaan on ollut ja on edelleen Dreamwear Clubin voima
hahmo. Kuva Helgan yksityiskokoelma.

Jos transvestiitti pelkää, että puoliso transvcsti- 
suudcn puheeksi ottamisen seurauksena ääritilan
teessa voisi viedä suhteen eroon, uhkakuvien jouk
koon liittyy myös pelko puolison taholta leimatuksi 
tulemisesta sukulaisten ja tuttavien silmissä. Trans- 
vestisuudcsta puolisolle kertomista mutkistavat myös 
lapset ja vanhemmuuden vaarantumisen uhka: jos 
puoliso saisi tietää, menisikö tieto myös lapsille, ja 
mitä sitten tapahtuisi?

Lapset

Kun läheskään kaikki puolisot eivät tiedä miehensä 
transvestisuudesta, voidaan päätellä isänsä transvesti- 
suudesta tietäviä lapsia olevan varsin vähän. Omasta 
transvestisuudesta lapselle kertomisen haluja hillitsee 
sekä huoli tiedon vaikutuksesta lapsen kehitykseen 
että pelko hylätyksi tulemisesta. Lapsen ajatellaan 
kenties kokevan tiedon salaiseksi ja sitä kautta taa
kaksi. Lapselle kerrottaessa pitää varautua myös sii
hen, että lapsen myötä muutkin saavat tietää. Huo
lena on myös riski lapsen joutumisesta kiusatuksi 
kaveripiirissä tai koulussa isän transvestisuuden ju l
kitulon myötä. Monen lapsen ensimmäinen kontakti 
isän transvestisuuteen ei olekaan asian aukipuhumi- 
nen vaan sen päättely erilaisten vinkkien perusteella.

Lapsen psyykkisen ymmärryksen prosessissa isän 
transvestisuutta koskien alleviivautuu vuorovaikutus, 
mahdollisuus tutustua asiaan turvallisesti ja rakentaa 
ymmärrystä prosessina eikä yksittäisenä tapahtu
mana. Tieto siitä, että transvestisuus on ollut isässä 
aina, voi helpottaa asian hyväksymistä. Sitä mukaa
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kuin isän transvestisuus tulee lapselle tutummaksi, 
se voi vakaammin ottaa paikkansa yhtenä isän omi
naisuutena monien muiden joukossa. Kertomisen 
ajankohtaa tärkeämpää näyttää olevan se, että lapsi 
saa yksi asia kerrallaan astua sisään isän transvesti- 
suuteen.

Tyttären kohdalla oman naiseuden rakentamises
sa isältä saatu taustatuki voi tuntua tärkeältä ja kan
nustaa tytärtä etsimään omaa tapaansa elää omaa 
persoonaa ja sukupuolta sekä lähentää heidän suh
dettaan. Pojalla isän transvestisuus voi olla vaikeam
min käsiteltävissä kuin tyttärellä; poika kenties kokee 
tämän helpommin häntä ja isää erottavana asiana, 
kun taas tytär voi nähdä siinä heitä yhdistäviä puolia.

Isän transvestisuuden integrointi lapsen omaan 
aikuisiän perheeseen ei aina ole ongelmatonta. Sil
loinkin, kun transvestiitin aikuinen lapsi suhtautuu 
myönteisesti isänsä transvestisuuteen, omalle lapsel
le vaarin transvestisuuden näkyväksi ja sanoitetuksi 
tekemisen ajankohta ja tavat voivat tuntua vaikeasti 
ratkaistavilta. Myös lapsen puolisolla asiaa koskevan 
ymmärryksen luominen vaatii aikansa.

Vanhemmat

Transvestiitin ulostulo vanhemmilleen ei ole ko
vin tavanomaista. Kertomiseen ei tunnu ehkä ole
van erityistä syytä, ja siihen sisältyy paljon riskejä. 
Jonkinasteinen käsitys transvestiittien vanhemmil
la silti saattaa asiasta olla; transvestiittien tarinoissa 
toistuvat lapsuuden ja nuoruuden ”kiinni jäämiset”. 
Nämä tapaukset jäävät usein puhumattomiksi. Ker-
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tomattomuuden taustalla on oletus, että tieto tuot
taisi vanhemmille tuskaa. Kertomisen riski on kui
tenkin joskus helpompi ottaa kuin kantaa jatkuvaa 
pelkoa kiinni jäämisestä. Tieto luulojen korvaajana 
voi myös olla vanhemmille jopa helpotus ja alku- 
hämmennyksen jälkeen asia jotensakin asettuu uo
miinsa; havainto lapsen säilymisestä samana vaik
ka vanhemman häntä koskeva tieto on muuttunut, 
rauhoittaa.

Transvestiittijärjestöjä Suomessa

Suomessa on ollut yksittäisten transvestiittien jär
jestämää pienimuotoista keskinäistä yhteistoimintaa 
ja kokoontumisia 1970-1980  -luvuilla ainakin Hel
singissä ja Turussa. Helsingissä toimi Jasmine-Club 
vuodesta 1971 alkaen. Mallina on ollut muun muassa 
Amerikassa ja Pohjoismaissakin toiminut transves- 
tiittijärjestö FPE (Frecdom of Personality Exprcs- 
sion, perustettu 1966) ja jotain toimintaa Suomessa 
lienee ollut myös Setan piirissä ainakin satunnaisesti.

Dreamwear Club aloitti toimintansa vuonna 
1990 aluksi epävirallisesti yksittäisten transvestiittien 
kirjeenvaihdon ja yhteydenpidon merkeissä. Yhteisiä 
viikonlopputapaamisia on järjestetty vuodesta 1991 
alkaen, ensin suljetussa piirissä yksityistilaisuuksina, 
mutta varsin pian siirryttiin julkisempiin esiintymi
siin teatterimatkojen ja muiden harrastusten myötä. 
Jo alkuvaiheista lähtien toimintaan kuului erilaisia 
kursseja ja opastusta kauneudenhoidossa, mutta tär
kein anti osallistujille on ollut vertaistuki ja tiedon
välitys. Erona moniin muihin vastaaviin järjestöihin



maailmalla on se, että puolisot ovat olleet muka
na toiminnassa alusta alkaen eikä yhdistyksestä ole 
muodostunut piilossa toimivaa salaseuraa. Vuosien 
varrella yhdistyksen jäsenet ovat esiintyneet aktii
visesti lehdistössä ja jopa televisiossa levittääkseen 
transvestisuudesta asiallista tietoa. Tietämättömyys 
aiheuttaa sekaannuksia, väärinkäsityksiä ja turhaa 
häpeilyä myös transvestiittien omassa keskuudessa.

Yhteydenpito Setaan on ollut alusta lähtien tii
vistä, TransHelsinki-tapahtumat aloitettiin yhdessä 
Setan transaktiivien kanssa vuonna 1993 ja Dream- 
wearin edustajat ovat olleet mukana Transtuki- 
pisteen toiminnassa sen avaamisesta lähtien 1994. 
Drcamwear Club ry rekisteröitiin vuonna 1996 ja se 
liittyi samalla Setan jäsenjärjestöksi. Dreamwearin 
edustajia on toiminut myös Setan hallituksessa use
aan otteeseen. Vuodesta 1993 alkaen Drcamwear on 
julkaissut säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ilmes
tyvää noin 20-sivuista jäscnlehteä, jossa kerrotaan 
järjestön toiminnasta, yhteisistä riennoista ja muis
ta transvestiitteja kiinnostavista asioista. Lehteen on 
laadittu esimerkiksi sanomalehtikatsausta maailmalla 
ilmestyneistä transvestisuutta sivuavista julkaisuista 
ja artikkeleista.

Myös tukipuhelinlinja on ollut 90-luvun alusta 
lähtien. Nykyään puhelinlinjoja on kaksikin, toinen 
transvestiiteille ja toinen heidän läheisilleen, mutta 
pääosa tukitoiminnasta tapahtuu netin kautta. Järjes
tö ylläpitää laajaa nettisivustoa, josta on tullut vilkas 
yhteydenpitokanava ja tietolähde transvestiiteille ja

Hääjuhlan juontaja, drag-artisti Sirkka Tälli korjailee ”sul
hon" meikkiä. Kuva Helgan yksityiskokoelma.

muille asiasta kiinnostuneille. Tärkeä transvestiittien 
sosiaalisen tuen toimintamuoto ovat jo vuosia järjes
tetyt viikonlopputapaamiset, nykyisin säännöllisesti 
kaksi kertaa vuodessa.

Jäsenmäärä on vakiintunut heti alkuvuosista läh
tien noin sataan, mutta vuosien varrella jäsenistöä 
on vaihtunut, vanhoja jää pois ja uusia tulee mukaan 
joka vuosi. Suomen kymmenistätuhansista transves
tiiteista siis vain pieni osa on aktiivisesti mukana toi
minnassa, suurin osa seuraa asioita hiljaa sivusta ja 
pitää transvestisuutensa omana tietonaan.

Edelleenkin transvestisuudesta elää vanhoja käsi
tyksiä seksuaalisena taipumuksensa, joten yhdistys
toimintaa, tiedonlevitystä ja vertaistukea tarvitaan 
vastakin.
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Vierge Möderne

En minä ole nainen. Olen neutri.

Olen lapsi, hovipoika ja rohkea päätös, 

olen naurava häive helakanpunaista aurinkoa...

Olen kaikkien ahnaitten kalojen verkko, 

olen malja kaikkien naisten kunniaksi, 

olen askel kohti sattumaa ja perikatoa,

8 6  olen hyppy vapauteen ja omaan itseen...

Olen veren kuiske miehen korvassa, 

olen sielun vilu, lihan kaipuu ja kielto, 

olen uusien paratiisien portinkilpi.

Olen liekki, etsivä ja röyhkeä,

olen vesi, syvä mutta uskalias, polviin saakka.

olen tulija vesi rehellisessä yhteydessä,

ilman ehtoja.

Edith Södergran: Tulevaisuuden varjo. Otava 1976/1916. 

Suom. Pentti Saaritsa.



Pauli Löija

H O M O J E N  H A U S K A N P I D O S T A  A M M A T T I M A I S E K S I  T O I M I N N A K S I  
-  S U O M A L A I S E N  D R A G  S H O W N  H I S T O R I A A

Kukaan ei tiedä, milloin suomalaismiehet ovat en
simmäisen kerran pukeneet mekkoja ylleen esiinty- 
äkseen niissä julkisesti. Se tiedetään, että sodan ai
kaisilla rintamaviihdekiertueilla miehet pukeutuivat 
naisiksi eli dragiin, kun naisrooleihin ei ollut nais- 
näyttelijöitä tai tanssijoita tarjolla. Näitä rintama- 
viihde-esityksiä voidaan hyvällä syyllä pitää drag 
shown varhaisena ilmentymänä.

Sodan jälkeen kansakunta laitettiin kuriin ja jär
jestykseen, ja hullutteluun ja sukupuolimerkeillä lei
kittelyyn ei annettu mahdollisuuksia kuin valko
kankaan välityksellä. Välirauhan aikana suomalaiset 
saattoivat nähdä miehen pukeutuvan naisen asuun 
elokuvassa A atamin pu vu ssa  j a  vähän  E evankin  
(1940) ja Pekka ja Pätkäkin mekkoilivat 1950-luvul- 
la jossakin elokuvassaan.

Naamiaiset lienevät olleet teatteri- ja oopperala
vojen sekä valkokankaiden ohella ainoita tilaisuuk
sia, jossa on ollut mahdollista rikkoa sukupuolirajoja. 
1970-luvulla ilmapiiri alkoi taas lämmetä sukupuo
lirajan hulluttelevaan ylittämiseen. Merkittävänä ra
japyykkinä vapautumisen tiellä myös drag shown

osalla on ollut homoseksuaalisuuden poistaminen ri
koslaista 1971.

Suomalaisen drag shown sikiöaika

Kun Tukholmassa perustettiin After Dark -ryhmä, 
elettiin vuotta 1976. Seuraavan vuoden tammikuus
sa Pär Lundin alkoi vetää keskiviikkoiltaisin homo- 
tansseja helsinkiläisessä ravintola Gambrinissa Club 
Dianan nimellä. Saman vuoden keväällä -  1977 
-  Karhulassa pidetyssä yksityistilaisuudcssa esiintyi
vät Aki ja Jorkka dragissa. Gambrinissa ensimmäi
nen dragesitys oli kahta vuotta myöhemmin, kevääl
lä 1979, jolloin yleisö sai nähdäkseen yhden hengen 
Edith Piaf -shown, jonka esiintyjä lienee jo vaihta
nut plyyminsä taivaallisempiin höyheniin.

Ranskalainen H ullu jen  häkki -elokuva tuli hel
sinkiläisiin elokuvateattereihin helmikuussa 1979. 
Elokuvassa homopariskunnan toinen osapuoli esiin
tyi hulvattomana dragina paitsi estradilla myös yksi
tyiselämässään. Nykyinen sukupolvi tuntee tarinan
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paremmin myöhemmin Hollywoodissa tehtynä 
uudelleenfilmauksena (L ainahöyhen issä , 1996). Ke
säkuussa alkoivat tiputanssit ravintola Redwayssa. 
Suomalaisen drag shown synnytystuskat olivat koit
taneet!

Happy Gays ja Hot Stuff-  ensimmäiset drag 
showt

Rolle Paukun ohjaama Happy Gays -show sai ensi- 
iltansa 11.8 .1979 ravintola Gambrinissa. Mukana 
showssa olivat Rolle, Jorkka, Mummo, Janne, Ma- 
nolo, Kenneth, Jolanda, Keijo, Aimo ja Kaisa. Elo
ja syyskuun aikana tunnin mittainen show nähtiin 
Gambrinissa yhteensä neljä kertaa. Ja totutusta poi
keten kaikki ohjelmanumerot eivät olleet playback- 
esityksiä: klassinen Richard Wagnerin ooppera-aaria 
Isolden lemmenkuolo oopperasta Tristan ja Isolde 
oli kuultavissa Jolandan itse laulamana -  korkeal
ta ja kovaa! Ruotsalainen After Dark lienee kopioi
nut idean kyseisen kappaleen esittämisestä omassa 
showssaan -  tosin playbackina -  juuri Happy Gays 
-showsta, jonka he kävivät varta vasten katsomassa.

Lokakuun 20. päivänä sai ensi-iltansa uudistet
tu show: Hot Stuff. Mukana olivat ainakin Rolle, 
Jorkka, Johnny, Kaisa, Mummo ja Janne. Seuraava- 
na iltana olikin Mummon oma show ravintola Red
wayssa. Halukkaita esiintyjiä olisi kuulemma ollut 
vaikka jonoksi asti. Osa ensimmäisen shown esiin
tyjistä jättäytyi pois, koska uudesta showsta tiedo
tettiin hyvin laajalla rintamalla, ja siitä myös kirjoi
tettiin paljon. Samasta syystä useimmat esiintyjistä
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Kenneth Marilyn Monroena. 
Kuva Jolandan yksityiskokoelma.



välttivät esiintymistä julkisuudessa omilla niinil
lään.

H opeapeilin  kansikuvassa 24 .10 .1979  hymyi
lee viekoittelevasti kaunis nuori nainen — tai niin
hän sitä luulisi. Teksti alla kertoo: ”Hän on kaunis. 
Hän on lumoava. Hän on showtähti. Hän on poi
ka.” Meikkien takana piiloilee Jorkka. Itse juttu al
kaa: ”Maailmalla riehuva drag-kuume on ehtinyt 
nyt Suomeen. Uusi shovv-idea, parodinen hupaelma, 
missä miehet matkivat kuuluisia naisia. Näemme 
Marilyn Monroen, Marlene Dietrichin, Amandan, 
Liza Minnekin.”

Seuraavana vuonna Rolle Paukun show kiersi 
Rcdvvayssa, Gambrinissa ja Alibissa. Lehtihaastat
teluissa Rolle Paukku totesi drag showsta: ”Siinä ta
pahtuu kaikkea hullua, ci missään tapauksessa por
noa... Miehet esiintyvät naisina ja naiset miehinä. 
Esiintyjät imitoivat tunnettuja laulajia ja paljctit ki
maltavat.”

Hot Stuff kiersi myös muualla Suomessa. H el
s in g in  Sanom ien  mukaan shown komiikka puri jopa 
Pohjanmaalla: ”Komiikkaa alusta loppuun. Sen usko 
pohojalaanen nuorisojengikin joka oli varustautunut 
kettingeillä pieksääkseen ennen showta homoiksi 
luokitellut esiintyjät. Shown jälkeen nyrkkisankarit 
tulivat paiskaamaan kättä ja totesivat: 'Soon huumo
ria. Saatiin nauraa.’”

Ilta -Sanom issa  määriteltiin drag showta uudel
la sanalla ja tavalla: ”Drag- eli lumppushown paras 
puoli on siinä, että estottomasti saa kurkkia mitä nä
ky)'. Ja kuinka se sinne on laitettuja saatu pysymään.” 
Joissakin lehtijutuissa puhuttiin myös rättishowsta 
tai jopa rättisouvista.

Mummo drag shown tähtenä

Shown tähdeksi kohosi jo ensimmäisistä esiintymi
sistä lähtien Mummo. P lop cap eilin  jutussa showsta 
-  ja Mummosta -  kirjoitettiin hellyttävästi: ”Siinä 
esiintyvät mm. Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, 
Minä sekä kertaheitolla tähdeksi sinkoutunut pullea 
vaaleaverikkö, joka lauloi Pikku pikku bikinissä sekä 
laulun sateenpisaroista kerta kaikkiaan unohtumat
tomalla kiihkolla.”

Marraskuussa 1979 I lta -S an om a t  luonnehtii 
Mummoa: ”Mies on pieni, paksu ja hänen rintakar
vansa oli peitetty kiilteellä. Pyöreä olutmaha hyt
kyi hauskasti.” lehdessä sanottiin, että showssa 
on mukana ”riemastuttava olutvatsainen lihakaupan 
myyjä, joka esittää Shirley Basscyn kappaleen Gold- 
finger”. Mummo näkyä usein myös lehtikuvissa.

Mummo oli ahkera esiintyjä, sillä jo heinäkuussa 
1980 hän esiintyi sadannen kerran dragina -  tuolla 
kertaa ravintola Kaisaniemessä. Vähitellen Adummo 
uskaltautui julkisuuteen myös omalla nimellään, li
hakauppias Raimo Liukkosena.

H elsin gin  Sanom at kirjoitti huhtikuussa 1981: 
”Näinä päivinä joku verovirkailija saa luettavakseen 
lihakauppias Raimo Liukkosen ilmoituksen kuit- 
tisclvityksinecn. Ne eivät voi jättää virkailijaa kyl
mäksi. Peruukkeja, topatut rintaliivit, 7 paria rem- 
mikenkiä, 10 paria mustia verkkosukkia, luomiväriä, 
kultalamccpuku, höyhenpuuhka, jättiläis-supcrpak- 
kaukset puuteria, huulipunaa, peiteväriä, Kuokka
sen irtoripsiä, paljctteja.” Drag show oli esiintvjillcen 
harrastus, josta sai pieniä palkkioita, kun se samalla 
nieli melkoisesti varoja.
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Mummo eli Raimo Liukkonen esittämässä Shirley Basseyn 
kappaletta "Goldfinger".
Kuva Jolandan yksityiskokoelma.
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K ym en  Sanom at uutisoi Mummon uudenvuo
den toiveen vuoden 1982 viimeisenä päivänä. Hänen 
mielessään kangasteli uusi, eho drag show. Tiedossa 
tuolloin oli myös keikka Tukholmaan Rolle Paukun 
kanssa. Vuosia myöhemmin Mummo nähtiin Korpi- 
lammella Kankaanpään nuorisoseuran kanssa yhtei
sessä showssa. Shown ohjaaja oli -  kukapa muukaan 
— Rolle Paukku. Fluhtikuussa 1988 Mummo esiintyi 
viimeisen kerran Gambrinissa MSC-Finlandin bi
leissä. Pian tämän jälkeen vietettiin Raimo Liukko
sen hautajaisia.

Suosio huipussaan

Elokuussa 1980 drag show vietti yksivuotisjuhliaan 
ravintola Redwayssa. Tuolloin lavalla keimailivat 
Mummo, Arto, Janne, Jolanda ja Hantta Krause 
— myöhemmin W ilm a Schlizewski. Rolle Pauk
ku ei tuolloin ollut lavalla. Jolanda kajautti ensim
mäisen kerran Margareetan jalokiviaarian Charles 
Gounod’n oopperasta Faust nyyhkyttäen jokaisella 
sävelellä (kaikkihan Tinttejä lukeneet tuntevat tuon 
"aah ma nauran" -aarian). Suomalaiseen drag shown 
esityskäytäntöön onkin alusta asti kuulunut esiintyji
en itse laulamat numerot, joskin poikkeuksia ne oli
vat vielä 1980-luvulla.

Lisää vauhtia drag-kuume sai ruotsalaisen Af- 
ter Dark -ryhmän vierailusta ravintola Kaivohuo
neella tammikuussa 1981. Ruotsalaisten visiitti suo
malaisella lavalla myös televisioitiin vajaata kolmea 
kuukautta myöhemmin. Kahta päivää myöhem
min Kaisaniemessä nähtiin Rolle Paukun uusi show



Caligula. Se nähtiin Club Cabarctin avajaisissa, eikä 
kertaakaan sen koommin. Tuossa showssa esiintyi
vät Hantta ja Johan Krause, Rolle, Mummo ja Arto. 
Myöhemmin keväällä lehdet kirjoittivat Rolle Pau
kun uudesta showsta. Otsikoiden mukaan se raivasi 
tilaa naurulle. Ilta -Sanom issa  toimittaja pohtii esityk
sen perverssiyttä: ”Jos joku odottaa showlta jotakin 
perverssiä saa mennä vessan peilistä etsimään.”

Suora tv-lähetys

Paitsi ruotsalaisten show myös suomalaisten toteut
tama drag show päästettiin televisioon marraskuus
sa 1981. Tuolloin suomalaiset rättisouvarit olivat 
kiertäneet jo viidelläkymmenellä paikkakunnalla ja 
esiintyneet yhteensä 170 kertaa — ainakin lehtitie
tojen mukaan. Show lähetettiin suorana lähetyksenä 
hämeenlinnalaisesta ravintola Aulangosta. Tv-kuu- 
luttaja puhui ohjelmaa sisään juontaessaan ”aidosta 
suomalaisesta draagsousta”. Kameramiehet tuntuivat 
olevan hyvin kiinnostuneita siitä, mitä tapahtui ku
lisseissa miesten meikatessa ja vaihtaessa asujaan.

Samaisen vuoden kesänä oh ollut tarkoitus jär
jestää Idelsingin Liuskasaaressa Tätien sota -show, 
mutta se peruuntui jo ennen alkamistaan järjestäjien 
ongelmiin. Seuraavana vuonna Rolle Paukun drag 
show nähtiin Linnanmäellä kauden päättäjäisjuhlis- 
sa, missä yleisöä oli paikalla tuhansia. Drag show oli 
selkeästi ylittänyt kynnyksen homoravintoloista val- 
tavirtaviihteen puolelle, vaikka showt toteutettiinkin 
edelleen lähinnä harrastuspohjalta, laadusta kuiten
kaan tinkimättä.

Myöhemmin samana syksynä Rolle Paukun 
ryhmä sai ensimmäisen varteenotettavan kilpaili
jansa kotimaasta. Tamperelainen Star Sisters -show 
esiintyi Kaisaniemessä joulukuussa 1982. Muka
na tuossa showssa oli muiden muassa Sylvester 
Lindarvv. Llänen uransa drag-artistina oli alkanut, 
kun hän oli pyytänyt saada esittää yhden numeron 
omalla koreografiallaan Rolle Paukun showssa syk
syllä 1979.

Rolle Paukun porukka jatkoi ja piti vielä 4- ja 5- 
vuotisshown. Viimeksi mainitussa kuultiin viimeisen 
kerran miss Jolandan itse laulamana tuo jo mainit
tu Gounod’n Jalokiviaaria. 1980-luvun loppupuolel
la kohu drag shown ympärillä hiipui, ja samaa tahtia 
taisi suosiokin laantua, mutta koko ajan jotakin ta
pahtui.

Uusia yrittäjiä, konkareita ja ulottuvuuksia

Drag showt alkoivat kiinnostaa 1990-luvulla enem
män ja ryhmiä syntyi vuosikymmenen kuluessa usei
ta kysynnän kasvun myötä. Esiintymispaikkoja tuli 
lisää, kun uusia homoravintoloita perustettiin suu
rimpiin kaupunkeihin. Samoihin aikoihin television 
viihdeohjelmissa kansaa hauskuutti Vesa-Matti Loi
rin Tyyne-hahmo, jota drag-artistit jopa kritisoivat 
todellisten drag shown tekijöiden halveksimisena.

Star Sisters oli ensimmäinen uusi yrittäjä drag 
shown vaativalla areenalla. Tamperelainen ryhmä 
oli perustettu jo 1979. Ryhmän kokoonpano pysyi 
1990-luvun lopuille saakka lähes alkuperäisenä, aivan 
kuten myös monet sen ohjelmanumeroista säilyivät
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Jolanda Margareetan Jalokiviaarian asussaan. Jolanda esiintyi showssa harvoin, eikä tullut julkisuuteen omalla nimellään. 
Hän lauloi kappaleensa itse. Kuva Jolandan yksityiskokoelma.
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samoina kestosuosikkeina, erityisesti kotimaiset hah
mot Paula Koivuniemi, Anita Hirvonen ja Katri He
lena ilahduttivat drag-hahmoina yleisöä.

1991 estradeille ilmaantui Rcvue Apres Rasage 
vetäjällään Madame Isadora Forstén. Yhdeksän vuo
den jälkeen Jari Isadora Forstén Vihincn päätti heit
täytyä sooloartistiksi ja alkaa myös itse laulamaan; 
playbackina esiintyminen ei enää riittänyt. Yli kak
sikymmenhenkiseksi paisuneesta Rcvue Aprés Rasa
ge -ryhmästä loikkasi 1993 omaksi ryhmäkseen Les 
Femmes, keulakuvanaan Morgan Deveraux, jota titu
leerattiin 1995 Suomi-dragin kruunatuksi kuningata
reksi. Läpimurtoaan etsivästä Les Femmes -ryhmästä 
nähtiin myös tv-dokumentti vuonna 1995, jonka oh
jasi Markku Heikkinen.

Yhden tuolloin lavoille ilmestyneen ryhmän ni
menä oli Army o f Sisters, jossa mukana oli sittem
min yksinään uraa luonut Pola Ivanka, joka on itse 
ilmoittanut vicrastavansa drag queen -nimitystä. 
Mielestään hän on drag-taiteilija. Muutenkin yk
sittäisten drag-artistien nousu alkoi 1990-luvun  
puolivälistä, jolloin kansaa ryhtyi ilahduttamaan 
omaa linjaansa kulkenut Sirkka Tälli. Flänestä su- 
keutuikin monipuolinen media-hahmo, joka juon
si tilaisuuksia, tv-ohjelmia ja piti omaa palstaansa 
Z-lchdessä. Myös Markku Arokanto on yllättänyt 
yleisönsä vuosien varrella useilla erilaisilla drag- 
hahmoilla.

Samoihin aikoihin 1990-luvun puolivälissä est
radit valloitti myös Les Boys, joka lauloi viehkeästi 
kuin metrotytöt aikoinaan, vain oktaavia heitä alem
paa. Koreografiatkin olivat loppuunsa saakka hiot
tuja. Les Boys esiintyi ainakin 1995, 1997 ja 1998

Setan vapautuspäivillä ja vuoden 1996 vastaanotta- 
jaisbileissä Kaapelitehtaalla. Laulavaan drag-trioon 
kuuluivat altcr ego -hahmot Victoria Anossis, Gun
vor Fingerborg ja Lisbeth Persson. Trion esiintymi
set olivat musiikillisesti kunnianhimoisesti toteutet
tuja, mitä yleisö myös arvosti. Ryhmä oli piristävä 
poikkeus drag shown alalla laulamalla ohjelmistonsa 
itse.

Turussa, Helsingissä ja Tampereella esiintyi 1996 
lähtien ei yksinomaan ravintoloissa, vaan myös teat
tereissa Supcrdames -show, jossa Markku Nenonen, 
Velimatti Ranta ja Mikko Rasila pynttäytyivät dra
giin. Showsta tehtiin kakkosversio Supcrdames 2 -  
World Tour vuonna 1998 Helsingin kaupunginteat
teriin. Jaakko Kangosjärvi luonnehti showta: ”En ole 
aiemmin nähnyt yhtä haastavaa ja lennokasta leikit
telyä sukupuolirooleilla, eri kulttuurien sukupuoli- 
käsityksillä ja koko sukupuolijärjestelmällä. Daamit 
pystyvät yhtä lailla kyseenalaistamaan sekä biologi
sen että esittämänsä sukupuolen -  ja vielä yhtä ai
kaa. Samalla World Tour on myös harvinaisen hy
vää ja hauskaa musiikki- ja näyttämöviihdettä.” Drag 
show oli siis vakiinnuttanut asemansa monipuolise
na ja alati uusiutuvana ilmiönä homoyhteisössä, otta
nut uusia haasteita vastaan ja astunut selkeästi myös 
valtakulttuurin alueelle, ulos ravintoloista teatteri- 
lavoille.

Mielenkiintoinen drag show -kokeilu oli Tero 
Puhan ja Jussi Sorvarin valokuvin, filmein ja puku
jen avulla toteuttama projekti The Lovc They Tricd 
to Forbid (1995-1996) sekä sen jatko The Lovc and 
Lust Museum (1999). Jälkimmäinen nähtiin Kluu
vin galleriassa Helsingissä ja yksi siihen kuulunut
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kuva palkittiin The John Kobal Photographic Port- 
rait Award -kilpailussa erikoispalkinnolla. Puhan ja 
Sorvarin projektit olivat pitkälle viety taideteoreetti- 
sesti perusteltu käsitetaiteellinen drag show.

Tietynlainen etäinen, mutta enemmän ikään kuin 
kieli poskessa toteutettu sukulainen Puhan ja Sorva
rin projekteille on internetissä -  mutta myös livenä 
-  2000-luvun puolella esiin tullut Raijan Air Exclu- 
sive: sinisiin ja ties minkä muun värisiin pukuihin 
sonnustautuneet lentoemännät Raija, Maire, M ar
ketta, Juulia, Tuomikukka ja Helena. Näyttää, että 
vain luovuus on rajana tehtäessä uudenlaista suoma
laista drag showta!

Drag queen -kisoista ammattimaiseen 
toimintaan

Vuodesta 1997 lähtien on Suomessa valittu vuo
sittain Miss Drag Queen. Ensimmäisenä tämän 
himotun kruunun sai kutreilleen Heikki. Kilpai
lu on tuonut vuosien varrella estradeille ison jou
kon drag-artisteja ja drag shown elinvoimaisuus 
on ollut jatkuvasti taattu. Vuonna 2000 kruunun 
sai Jarkko Valtee, joka on yhdessä Osku Heiska
sen kanssa siirtynyt drag shown täysammattilaisiksi. 
Sekä Heiskasen että Valteen taustaryhmänä on 
StepUp Dancers -ryhmä, minkä piirissä heidän 
drag-artistin uransa alkoikin. Jarkko Valtee esiin
tyi yksittäisissä StepUp Dancersien esityksis
sä dragina jo 1990-luvun alkupuolella, mutta ajatus 
oman drag shown tekemisestä syttyi vakavammin
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vasta 1997, jolloin Valtee ja Pleiskanen juonsi
vat StepUp Dancersin 10-vuotisjuhlan dragina. 
Samana vuonna Jarkko Valtee esitti StepUpin tv- 
show-sarjan yhden osan kokonaisuudessaan dragissa. 
Valteen ja Heiskasen drag shown taustalla on hy
vät työskentelyolosuhteet. StepUpin puolesta heil
lä on käytössään täydellinen puvusto, ompelijat 
sekä mahdollisuus tilata laadukkaat peruukit ulko
mailta. Eleillä on käytössään myös oma studio, mis
sä koostaa shown musiikkinauhat. Heiskanen ko
rostaa drag shown tekemisessä laadukasta meikkiä, 
mitä hän kertoi opetelleensa ammattimeikkaa- 
jien kanssa usean vuoden ajan. Eleiskasen ja Val
teen drag show on täystyöllistänyt heidät jo 2000- 
luvun alkupuolelta lähtien ja esiintymisiä on 
ollut laivoilla, teattereissa, messuilla sekä erilaisis
sa juontotehtävissä. Viimeisten kahden vuoden ai
kana keikkakalenteri on suorastaan räjähtänyt. 
Maaliskuussa Valteen ja Heiskasen euroviisutee- 
mainen drag show herätti kohun Ruotsissa. ”Näin 
pilkattiin Carolaa tv:ssä” kirjoitti A ftonbladet etu
sivun otsikossaan. Carola Eläggvist ei kuitenkaan 
itse ole ollut Heiskasen ja Valteen drag shows
ta pahoillaan. Yleensä imitoidut henkilöt ovat ot
taneet asian kohteliaisuutena ja kunnianosoituk
sena, että heidät on kelpuutettu drag showhun. 
Suomalainen drag show on kulkenut kiihkeän mat
kan varovaisista mekkoiluista kotibileissä täysin am
mattimaiseen omilla nimillä tapahtuvaan työsken
telyyn. Shown perinteisiä rajoja on myös rikottu 
lukuisin eri tavoin matkan varrella, mistä yleisö ei ole 
koskaan ollut pahoillaan -  päinvastoin.



Lasse Majuri 

DR A G

Tulin joitain vuosia sitten haastatelluksi erästä se
minaariesitelmää varten. Tehokas miestutkija kyseli 
harrastuksestani, joka sisältää naiselliseen ulkomuo
toon sonnustautumista ja julkista näyttäytymistä. En 
mieltänyt puuhiani transvestisuudeksi, eikä tutkija
kaan ollut siihen halukas tulkittuaan minut homo- 
mieheksi. Kerroin näyttäytyväni useimmiten mekos
sa ja meikeissä jonkin homotapahtuman yhteydessä, 
oli se sitten Pride-marssi tai leimautumisbileet. Toki 
saatoin heittää performansseja keskellä kirkasta 
päivääkin, kuten Tampereen kukkaisviikkojen kul
kueessa tai mikä hauskinta, ihan muuten vaan. Pyrin 
kokonaisvaltaiseen suoritukseen, jossa näyttelemäni 
hahmo ei mitenkään liity siviilipersoonaani. Ihailen 
Sirkka Tälliä.

Oppivuodet

Elämäni ensimmäisen drag shown näin Kreikan 
Mykonoksella, takavuosien homojen lempikohteessa, 
jonne matkustin 1990 elokuussa tavattoman viatto

mana nuorenamichenä. Tarkkailin sodomaa tuorein 
silmin. Yhtenä iltana eräs baari täyttyi yllättäen. Pe
rältä alkoi kuulua mahtipontista musiikkia, ja ihmi
set kääntyivät seuraamaan esiintymislavaa. Rusket
tuneiden hartioiden ja takatukkien välistä kurotin 
katsomaan kookasta konkkanokkaista miestä, joka 
pyyhälsi lavalle valtavissa meikeissä, tökerössä pe
ruukissa ja pötkyläistä kehoa kiristävässä hörsäkkees- 
sä. Tunnistin aina alun kappaleesta, jonka mukaan 
esiintyjä aukoi suutaan ja Hirttäsi yleisölleen, mutta 
muistan myös kuinka piinaavan pitkiä olivat kappa
leiden loput. Vain innokkaimmat yleisöstä jaksoivat 
hihkua. Muutaman kappaleen jälkeen käänsin kelk
kani toiseen baariin, ja niin olin tehnyt ensi kertaa 
tuttavuutta vuosituhantisen ilmiön kanssa.

Ehken sentään. Drag on osa ristiinpukeutumista. 
Siinä missä mummoni kuolemaansa asti vältti hou
suihin pukeutumista, on äitini säästäväisenä pitä
nyt loppuun teini-ikäisiltä pojiltaan pieneksi jääneet 
kamppeet. Yhä vielä tapaan hänen päällään collcge- 
puseron, jossa debytoin noin pari vuosikymmentä 
sitten. Siirtolapuutarhan kasvimaalla se vielä täyttää
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vaatteen tehtävän, siis yhden niistä. Mutta ei kai äiti
ni ole transvestiitti? Eihän hän tarkoituksella pukeu
du miesten vaatteisiin. Ja kyllä kai housut kuuluvat 
naistenkin vaatteisiin.

Ristiinpukeutumincn tuntuu edellyttävän pukeu- 
tumisnormien rankanpuoleista rikkomista. Muistan 
kuinka serkkutytöt maalla pukivat minut kuusivuo
tiaana matami Röheliiniksi, ja kuinka kaikki nauroi- 
vat, karski enokin. Mutta minua kuumotti, tunsin 
tekeväni jotain luvatonta. Saattoi nimittäin olla, että 
tykkäsin kompastella enon vaimon plyymeissä. Koin 
aikuisena suurta helpotusta, kun ystävätäreni kertoi 
veljestään Jaskasta, miehisestä rullalätkänpelaajasta, 
joka pikkupoikana pukeutui äitinsä vaatteisiin.

Kiinnostukseni historiaan toi lisää huojennusta. 
Näin televisioteatterissa, kuinka Lasse Pöysti näytteli 
Kustaa III:ta. Tulkinta oli niin feminiininen, että ih
mettelin mihin oli kätketty iltasatuja lukeva, möreä- 
ääninen partasuu. Samaisesta laatikosta näin, kuinka 
Marlene Dietrich, aikana ennen kumikorsettiin pu
jahtamistaan, ristiinpukeutui frakkiin ja vietteli nais
ta. Jotain seksuaalisesti haastavaa ristiinpukeutumi- 
sessa tuntui olevan, mutta etäiseltä se tuntui. Kun 
pyysin parturiltani pehmennyksen hiuksiini, hän 
kertoi vieneensä saapikkaansa käytettyjen vaatteiden 
liikkeeseen. Vuosi oli 1986. Kun kysyin miksi, kam
paaja vastas: ”kun nääs hintit ostaa niitä, jos on iso 
kengän numero.” Näen jonkun hintin kiskomassa jal
kaansa kotikampaajattaremme saapikasta, enkä näe 
asioilla yhteyttä. Kuva onneksi täydentyi seuraavalla 
vuosituhannella, kun näin jossain vanhassa lehdes
sä kuvan monsieur Mossesta ystävineen Tampereen 
Hämeensillalla. Hinttareilla oli toden totta 70-luvun
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lopulla naisten saappaat survottuna somiin jalkoihin
sa: kampaajani oli vain vuosikymmenen jäljessä ajas
taan. Se hänelle suotakoon.

Penkinpainajaisissa pukeuduin Jeesukseksi. Kai
kessa mauttomuudessaan asuni viimeisteli ruskea 
harteille ulottuva peruukki. Peruukin lainasi hie
man rennompi kampaaja, äitini lapsuudenystävä. 
Sen nähdessään luokkatoveri Sanna kirkui: ”Hyi saa
tana, just tolta näyttää se transsu, joka meillä päin 
liikkuu!” Meidän 80-luvun nuorten kollektiiviseen 
tietoisuuteen oli median suosiollisella avustuksella 
uinut kategoria transsu. Joillakin oli ollut mahdol
lisuus kohdata livenä tällainen tyyppi. En ollut kui
tenkaan Sannan kommentista mielissäni. Miehinen 
ristiinpukeutuja kun miellettiin säälittävänsurkeak- 
si kummajaiseksi. Jos jonkun isä olisi sella in en , olisi 
se maailmanhäpeä. Ehkä transjuttujen negatiivinen 
sävy sai aikaan sen, että 2000-luvun alussa ymmärsin 
norjalaista filmintekijää, joka on tehnyt dokumentin 
omasta isästään. Jo pojan lapsuudessa isä alkoi olla 
transvestiitti, ja meno vain yltyi. Pojalle tuottaa ai
kuisenakin vaikeuksia hyväksyä isänsä persoonan eri 
puolet. Toisaalta pidän poikaa itsekeskeisenä idioot
tina, toisaalta ymmärrän, että hän ikävöi vain miehe
nä itseään ilmaisevaa isäänsä.

Näillä laidoilla naiseuden sektorin

Porno tulee niin hyvän kuin pahankin pojan elä
mään. Olen senkin sisällössä eri linjoilla isoveljeni 
kanssa, mutta hänen lehdistään sentään opin jotain. 
Opin, mikä on shemale. Näistä vavahduttavista kuvis



ta, joissa tädeillä on penikset, johtaa suora linja maa
ilmankuvani osastoon ”vieraat kulttuurit”. Ei nimit
täin jää tarkoilta silmiltäni huomaamatta, että useat 
shemalet ovat lähteneet muokkailemaan pojanvar- 
taloaan aasialaisen kehon pohjalta. Taitaa olla niin, 
että thaimaalainen kulttuuri jotenkin sietää, jopa 
rohkaisee poikia transhommiin. Luen Amerikan in
tiaanien berda ehe-tyypeistä, miehistä jotka yhteisös
sä elivät naisen elämän. Vastaavasta ilmiöstä kertovat 
dokumentit, joissa Samoan fa fa jin e t  ja Intian mies- 
naiset, birat, esitellään läntisen maailman ihmeteltä
viksi. Tietäväiset kriitikot, joista Suomessa on aina 
vajausta, kiiruhtavat sanomaan, että eri kulttuureja ei 
voi vertailla, että koko sukupuoli- ja seksuaalinormit 
ovat ihan erilaiset. Ikäväkseni huomaan, että aina
kin Intiassa naisiksi eläytyvät miehet saavat osakseen 
huonoa kohtelua, Samoalla he tulevat jopa hyväksi
käytetyiksi. Naisena oleminen on näissä kulttuureissa 
alempiarvoiseksi suostumista.

Meni vielä muutama vuosi, kun elokuva C ryin g  
Gcmie sai minut melkein kyyneliin. Urbaani legen
da, jossa mies iskee hehkeän sutturan, joka sitten 
paljastaakin olevansa kikkelillä varustettu, saa leffas
sa taiteellisen tulkinnan. Pääosan esittäjä -  ja tietysti 
käsikirjoitus -  ovat niin upeita, että katsojalle tarjou
tuu mahdollisuus samastua erilaisen tytön tunteisiin. 
Mutta hetkinen, eihän tässä enää ole kyse transves
tiitista. Tuo tyttöhän ei koskaan elä miehen karnp- 
peissa, ja kun hän niin tekee, hän näyttää naiselta, 
jolta on nyrhitty tukka ja jolla on miehen vaatteet! 
Minulle vaikeni, mitä on transsukupuolisuus. Sit
ten tuli elokuva Prisci/la — aavikon kuningatar, ja on 
pakko alkaa uskoa sellaisten miesten olemassaoloon,

Kuvissa esiintyy rva Beige, joka viettää kesät Suomessa. 
Muu aika kuluu Roomassa, jossa rouvan tuttavapiiriin 
kuuluu toinen pohjoismainen vaaleaverikkö, Anita Ekberg. 
Rouva on tavattu esimerkiksi Tampere Priden iltajuhlassa 
ja Teatterikesässä, joihin hänet sai houkuteltua homosek
suaali veljenpoika. Kuva Lasse Majurin yksityiskokoelma. 
Katso myös kirjan väriliite.
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jotka rakastuvat transsukupuolisiin naisiin. Eikä hei
tä ole vain meidän aikamme Australiassa vaan hei
tä on aina ollut. Ja he kohtelevat miehestä naiseksi 
muuttuvia daamejaan ritarillisen suojelevasti.

Vuonna 1998 matkustin ystäväni kanssa Prahaan. 
Tulvan vauriot on jo korjattuja Kaarlen silta on pai
kallaan. Mutta missä ovat kaupungin synninpesät? 
En ole vielä verkottunut internetiin, mutta joitakin 
osoitteita olen jostakin onkinut esiin. Keskellä viik
koa yksi listan baareista tuottaa yllätyksen. Sen sok
keloisessa kellarissa paikallinen nouseva tähti vetäisee 
sydäntäriipaisevasti drag-esityksen, jonka keskeyttää 
vain asiaan kuuluvat asujenvaihdokset. Niiden aikana 
siipiään kokeilee nuori, ei niin hyvin laitettu tulokas. 
Huono esityshän vain kiillottaa illan tähteä. Hymyi
len ystävällisesti, kun tämä viipottaa useamman ker
ran ohitseni pöytien välitse. Lopulta esityksen jäl
keen saan käheästi suputetun tsckinkielisen kutsun, 
johon en kuitenkaan tartu. Koska en halua loukata 
kenenkään tunteita, en enää jatkossa osoita kovin lä
heisesti suosiota drag-esiintyjille. Rikon kyllä ker
ran sääntöä suomalaisen Pola Ivankan kohdalla. Elän 
kun laulaa itse laulunsa, ja on niin upea esiintyjä...

Tuo kumma nainen

Myös kotikaupungissani Tampereella on drag show
ta, eikä ihan takapajuista olekaan. Pienellä paik
kakunnalla on tosin oltava viihteen moniosaaja: 
Sylvester sekä strippaa miehenä että tekee dragia 
vetämässään MLxei-kapakassa 1980- ja 90-luvuilla. 
Itsenäisyyspäivän iltana Sylvester hiihtää puusuk
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silla suomineidoksi laittautuneena kapakan ympäri. 
Urheilusuoritukseksi sen tekee vanhan MLxein tila- 
järjestys, jonka piskuisessa perähuoneessa on tehtä
vä täyskäännös. Kaikilla tähdillä on laskukaarteensa: 
Sylvester tekee upean Alla Pugatshovan Helsingin 
Drag Queen 2005 -kilpailussa, mutta verekset voi
mat ovat ajaneet kirkkaasti veteraanin ohi.

Nykyisin, kun on niin vaikea erottua massasta 
eikä naisellinen homo enää hätkäytä ketään, alkaa 
dragiin olla tunkua. Kaupallinen drag queen -kisa 
joudutaan kohta järjestämään monivaiheisena. Suu
ri joukko feminiinisiä homopoikia kokeilee nyky
ään dragia, reippaimmat laativat kotisivut hahmon
sa ympärille ja alkavat kutsua tekojaan taiteeksi. He 
tarjoutuvat juontamaan yritysten juhlia, pikkujoulu
ja ja polttareita, mitä vain. Ravintolashow ei enää ole 
kaikkien haave, ja siihen vaaditaankin vähän taita
vuutta.

Tampereen lavadragissä koetaan sukupolvenvaih
dos, kun kaksimetrinen Barbie antaa kuvata itseään 
A amulehden  viikkoliitteeseen. Barbie on matkal
la hetkeksi julkisuuteen: hänestä tulee vuoden 1999 
miss drag queen, toinen valtakuntaan valittu. Sylves
ter katsoo sivusta, kun Mixein lavalle nousevat uudet 
tähdet. Siviilinimcltään Teemu hakee alkuun mek
konsa samasta käytetyjen vaatteiden liikkeestä, josta 
löydän omani, mutta ci aikaakaan, kun Barbien show 
kasvaa elämää suuremmaksi, ja suuremmat estradit 
odottavat. Kuulen Teemun esiintyneen Espanjassapa 
toivon hänen pärjäävän. Olenhan nähnyt Torremo
linoksen synninpesissä aikamoisia flamcncotanssijat- 
taria käheine äänineen kirkumassa. Joku kertoo Tee
mun palanneen Suomeen, töihin oopperaan. Samalla



umpeutuu hetkeksi jokin suurempi kehä, sillä lienee 
niin, että juuri teatterin parissa suomalaisen drag- 
osaamisen taitoja on hiottu sukupolvesta toiseen. Ta
pani Perttu Piukoissa paikoissa  on silkkaa heteroko- 
miikkaa, mutta että Esko Roine mekossa, varjelkoon. 
Eikä liene häpeäksi näyttelijä Ilmari Saarelaiselle, et
tei hänen hahmonsa Irmeli naurata 90-luvun yleisöä. 
1950-luvun teatterinaamiaisissa Irmeli olisi ollut jy- 
mymenestys. Vesa-Matti Loirin Tyyne ja Kummclei- 
den Satu kavereineen kuuluvat siihen sarjaan suoma
laista kansanperinnettä, jossa ukko tempaisee mekon 
niskaan pikkujouluissa, ja on hetken hauska. Raja-ai
dat eivät huoju eikä rohkeutta kulu.

Siis geitä te ootte

Suurin osa homoista jaksaa jopa kannustaa drag 
queeneja, koska parodia naisesta naurattaa. Jos pa
rodian kohde on tunnettu artisti, niin naurattaa ta
kuulla. Suurin osa drag queeneista tekee lava-showta 
saadakseen viihdyttää ihmisiä, ja saadakseen ihailua. 
Kaikkitietävä nettisivusto ranneliike.net määrittää 
dragin naiseksi pukeutuvaksi mieheksi, joka esiintyy 
yleisölle. Tietysti, mutta mille yleisölle? Kaikki drag 
queenit laittautuvat narsistisuuden voimalla. Huomio 
ei tule helposti, asujen pitää olla huolellisesti valmis
teltuja ja meikin riittävän räikeä.

Tarkoituksellinen rumuus on dragin ydin. On 
tietysti olemassa lava-artisteja, joille naisesta me
neminen on se juttu. Ruotsalaisen pioneeriryhmä 
After Darkin vetäjä Christer Lindarw on ollut täs
sä esimerkkinä monelle pienemmälle diivalle. Jos ei

ole naisen kokoinen, pitää tehdä koostaan etu. Suo
men drag-piireissä Mega-Paula on yhdistänyt diivan 
imitoimisen XXXL-mallicn seksikkyyteen. Kunnon 
dragkuningatar haluaa aina olla seksikäs. Harva osaa 
tehdä tökeröydestä taidetta. Saati dragista bisnes
tä. Jarkko Valtcen ja Osku Heiskasen Showhat kier
tää parhaillaan maata ja merta ja pui laakereita. El
lei Valtcen upeita hahmoja oteta lukuun, on Sirkka 
Tälli ainoa Suomen tclevisiokuntoinen drag queen. 
Pyöreän tätihahmon legendaariset esiintymiset 90- 
luvulla Punaisella p lan eeta lla  jäävät Suomen kesä-tv:n 
historiaan. Kun yltympäriinsä meikattu Sirkka haas
tatelee meikkitaiteilija Tahitia, ja aloittaa komment
tinsa: ”Mähän käytän jonkin verran meikkiä...” astuu 
kuvaan muukin kuin suun aukomisen taito. Austra
lian dame Edna Average lienee tyylilajin kiistaton 
äitihahmo, hänhän kiusasi omassa talk showssaan 
mantereen julkkiksia jo parikymmentä vuotta sitten. 
Edna tai Sirkka eivät ole kauniita tai naisellisia, vaan 
hurmaavia tätejä. Kuka sattui näkemään Markku 
Arokannon, Liisa Akimofin ja Sirkan Laulavat kah
vinkeittäjät lavalla, saa onnitella itseään. Yksin dra
gin piirteistä on se, että tätipolvet vaipuvat unholaan.

Unhon venheestä ovat toisinaan nousseet Su- 
perdamesit, teatterin ammattilaiset vaihtelcvalla ko
koonpanolla. Mikko Rasilan tulkinta Miska soutaa 
joella -laulusta kääntää hassusti rannalle jääneiden 
sukupuolta, ja Rasila dragissa kääntää päät. Kim 
Amberla, joka ystävineen on vienyt Les Boysit muun 
muassa Amsterdamin Gay Gameseihin, uhkaa, et
tei ryhmä enää koskaan palaa. Harmi, sillä heidän
kin valttinsa on ollut oma ääni lauluissa. Mennyt 
on mennyttä, ja osa menneisyydestä ci koskaan tule
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Missäpä emme olisi nähneet alati hymyilevää Sirkka Tälliä: 
Kaivopuiston kansallispuvussa seikkailemassa Lontoossa, 
lehtien seurapiiripalstoilla, televisiojuontajana -  tai omaan 
hyvin omaperäiseen tapaansa sienestämässä!
Kuva Jaakko Kangosjärvi 1997. Setan arkisto.

kirjoitetuksi historiaksi. Z-lehti on koonnut nume
roissaan 5/98 ja 6/99 suomalaisen 1980- ja 90-lu- 
kujen dragin nimiä ja tekijöitä jutuiksi. Kuka tietää, 
millaista ristiinpukeutumista sitä ennen on ollut. 
Mirkka Rekolan lippalakki, ja Tarmo Mannin sor
mukset, mutta varsinaiset naamiohuvit ovat jääneet 
yksityiseen piiriin. Siinä missä Suomessa on koetet
tu unohtaa kiljupäissään mekossa toilailut rintamal
la, on Lontoon varieteessa esitetty kokonaan trans-
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vestiittivoimin upeita kabareita. Sattumalta törmään 
kuvaan 1920-luvun Olavi Paavolaisesta, joka po- 
sceraa Vienolan huvilallaan naiseksi laittautuneena. 
Terijoen huvilalta on ollut pitkä matka Berliiniin tai 
Pariisiin, jossa miehet ovat vieneet oopperaan daa
minsa, naisiksi laitetut nuorukaiset. Mutta elämän- 
tunto on ollut sama.

Oma hyppäys mekkoon

Vuoden 1995 Tapahtumien Yön iltaan olen valin
nut kirkkaankeltaisen kotclomekon, aitoa 60-lukua. 
Se on ateljeetyötä, sillä kokoiseni nainen tuskin löy
tää mitään liikkeen rekiltä. Kengät, mustat piikkarit, 
saan lainaksi esikuvaltani Markulta. Hän on saanut 
ne joltain kaveriltaan, joka on ostanut ne Saksasta. 
Mustan polkkaperuukin vuokraan Kuokkaselta Hel
singistä. Kun myöhemmin tajuan, että kertaan se ci 
jää, ostan Markun kengät. Peruukkejakin on nykyään 
moneen lähtöön. Markku on vetänyt Don’t Teli Ma
niassa jonkin kerran Carmen Miranda -tyyppiä, 
mutta kuulemma aina sortsit jalassa. En tuolloin 
ymmärrä, mikä raja kulkee sortsien ja mekon välil
lä, jos kerran pitää hedelmähattua ja irtoripsiä, enkä 
kyllä ymmärrä vieläkään. Opettclcn heti alkuun lait
tamaan pitkät irtoripset ja kunnon meikin itse. Not
keana miehenä saan puvun vetskarin yksin kiinni. Ja 
kadulle!

Sokoksen kohdalla teinipojat huutelevat, yrit
tävät nostaa helmaani. Huitaisen heitä mekonvä- 
riscllä kylmälaukulla, joka kuului asuuni. Sydän 
pamppaillen kuljen Plämcenkadun päästä päähän



nuorten hulinoidessa vuoden ainoassa karnevaalis
sa. Kivoimmat ja ikävimmät kommentit saan kcski- 
ikäisiltä naisilta. Varsinkin sääriäni kehutaan, mut
ta toisaalta juuri ne ilmeisesti ärsyttävät persjalkaisia 
akkoja. Akateemisessa Kirjakaupassa kuulen poikien 
sanovan, että tuo on joko hullu tai polttareissa. 
Miksi muuten polttarisankarit puetaan M arja-Lii- 
sa Kirvesniemiksi vuodesta toiseen? Sen verran as
valtti kuumottaa piikkareiden alla, että suuntaan 
Tampereen vaaleansinisen lyhdyn kujalle, joka on 
nyt muisto vain. Illan tapahtumista yksi on Mixein 
edustan dragshow, täyteen tupattu ja monena vuon
na suosittu ohjelmanumero. Tuntuu omituiselta ter
vehtiä Les Femmesin Morgan Devereauxia myö
hemmin kapakan sisällä. Kuulunko nyt johonkin 
salaseuraan, drag queeneihin? Olenko valheellinen, 
kun asteikolla yhdestä kymmeneen arkifeminiini- 
syyteni on kasi tai seiska?

Eräs kuopiolainen komistus ihastuu hahmoo
ni, mutta ei siinä vielä kaikki. Illan lopulla ulko
muotoani tulee kehumaan aito transvestiitti. Karuin 
opetukseni ristiinpukeutumisen monipolkuisessa 
maastossa ei satukaan Prahan kellarissa vaan neit- 
sytmatkallani Tampereella. Ihailu on vilpitöntä, 
mutta kiusaannun. Vielä enemmän kiusaannun, kun 
seuraavana iltana kaveri tulee kysymään, missä mek
koni on. Se on muiden kamppeiden kanssa kaulus 
meikkivoiteesta tahriintuneena mytyssä kämpillä. 
Sanon, etten harrasta mekkoilua aina. Hän häm
mästyy ja toteaa, että hänelle se on nautinto. Jalko
jani kivistää ja muistan kuinka epämukavalta mek
ko ja meikki ovat tuntuneet. Olen osunut dragin ja 
transin rajalle.

Drag (ruots.) piirre

Oma narsistinen hassutteluni voi olla sukua Paavolai
selle. On kiva nähdä, millaiseksi itsensä saa naamioi
tua. Naamion takana on vapaus toteuttaa itsessään 
sellaisia puolia, jotka muuten kokevat sensuurin. En 
kuuna päivänä uskaltaisi jututtaa niitä miehiä, joille 
rouva Suruna tai nti Tigcrinä rupattelen. On mennyt 
aikaa myöntää, että olen tehnyt itsestäni 90-luvulla 
maskuliinisen miehen, koska se on ollut silloin ho
mojen parissa muotia. Maskuliinisemman kuin olen
kaan. Vaikuttaa siltä, että on aina olemassa homo
ja, joiden mielestä naisellisuus pitäisi kitkeä riveistä, 
feminiiniset miehet kun pilaavat kaikkien homojen 
maineen, etenkin kun änkeävät kirkumaan paraatei- 
hin ja televisioon.

Drag on vapautumista, dragissa palaute ei koh
distu itseen vaan rooliin. Kiitos lvahmojcni Sandran, 
madame Castafiorcn, rva Senegalin ja monen muun, 
saan välillä vapaata sukupuoliroolistani.

Suomi on kylähullujen maa, ja sellaisiksi ovat 
päässeet myös ne, jotka ovat pukeutuneet ristiin. 
Transvestiittien historia on haukutuksi tulemisen 
historiaa, eikä nykyään ole kovin paljon toisin. Ris
tiin pukeutuminen ci ole joukkoja kokoava voima. 
Pikemminkin ristiinpukeutuessaan erottuu kaikis
ta muista, toisista risteilijöistäkin. On tietysti huvit
tavaa, jos kaksi drag queenia on peruukkinuottasilla 
toistensa suosiosta suivaantuneina. Suhtaudun hie
man vaivautuneesti naisiin, jotka käyttävät miesten 
pukua, vaikka tiedän heidän ylläpitävän hienoa kult
tuurista perinnettä. Nykyään jokaisilla tiedostavilla 
naiskulttuuri päivillä järjestetään drag king -työpaja,
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mutta miksi Chapliniksi laittautunut pieni tyttö on 
niin kovin toisella lailla koominen kuin korsto drag 
queen? Kerran olen erehtynyt menemään juttusil
le tekoviiksissä ja frakissa heiluvan naisen luokse, it
sekin dragissa. Pian ymmärrän, ettei tämä voi avata 
suutaan. Oma ääni rikkoo illuusion niin kuninkaista 
kuin kuningataristakin. Herra ei voi piipittää, eikä 
neiti öristä.

Kuten alussa kerroin, (transves)tiitit on nykyään 
tapana erotella homoista, kun motiivi pukeutua nai
seksi on niin eri. Setan virallisilla verkkosivuilla yli
opistotutkijoiden kieli tunkeutuu sosiaalityöhön: 
”Homomiesten transvestisuus on tavallisesti psyko- 
sosiaalisesti erilainen kokemus kuin heteromiesten 
transvestisuus, koska homoyhteisössä ja osakulttuu- 
rissa naiseksi pukeutumista merkityksellistetään eri 
tavalla kuin heterokulttuurissa.”Transtukipiste sanoo 
suoraan, että tiitit ovat heteromiehiä, drag homojen 
feminiinistä spektaakkelia. Onko näin?

Yhden ihmiskäsityksen mukaan on olemassa kol
me asiaa, jotka henkisen tasapainon kannalta on hy
väksyttävä. Yksi niistä on, ettei voi olla sekä mies että 
nainen. Drag ei tee mahdotonta mahdolliseksi, mut
ta varmasti lohduttaa muitakin kuin itse pynttäytyjiä.
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Kuva Lasse Majurin yksityiskokoelma.



Minna Uimonen

D R A G  K I N G I T

Tyypit ja tilanteet

Drag king esittää maskuliinisuutta. Näin muotoile
vat Judith ITalberstam ja Del Lagrace Volcano ku
vateoksessaan The D rag K in g  Book (1999). Kirjassa 
dokumentoidaan valokuvin ja tekstein 1990-luvulla 
länsieurooppalaisissa ja pohjoisamerikkalaisissa suur
kaupungeissa siinneitä drag king -klubeja ja -kult
tuureja. Helsingissä drag kingejä nähtiin ainakin 
1992, kun Setan järjestämillä Vapautuspäivillä pidet
tiin drag-kilpailu. Viikon kestäneen kilpailun drag 
king -voittajaksi valittiin Hevi-Henkka. Vuonna 
1997 poikabändi-imitaatio It Is 17 villitsi yleisöä 
lava-askelluksillaan Backstrcct Boysin tahtiin. Lesbi- 
sen Tribadien yöt ja päivät -tapahtuman yhteydessä 
on vuodesta 2000 lähtien pidetty drag king -kilpailu
ja ja -iltoja. Drag king -tapahtumia ovat myös olleet 
performanssitaitelija Diane Torrin drag king -työpa
jat ja niiden yhteydessä pidetyt katselmukset. Valo
kuvaaja Hessu Vuorinen on kuvannut drag kingejä 
vuodesta 2000. Vuorisen valokuvat, joita hän luon
nehtii näytellyiksi kuviksi, ovat olleet esillä Tribadien

yöt ja päivät -tapahtumassa ja myös muualla.
Jos drag king -esityksen ydin on maskuliinisuu

den esittäminen, ei kyse ole välttämättä lainkaan 
naisen mieheksi tekeytymisestä. Määritelmä joh
taa uusiin ajatuksiin sekä esittäjästä että esittämisen 
teemasta. Myös mies voi olla drag king. Eikä ky
symykseen esittäjän ”aidosta” sukupuolesta ole yli
päätään itsestään selvää vastausta. Toiseksi se, että 
drag king ci esitä miestä vaan maskuliinisuutta, laa
jentaa ja problematisoi drag-esityksen temaattisen 
ulottavuuden. Mikä on miehen ja maskuliinisuuden 
suhde? Voiko maskuliinisuudesta ylipäätään puhua 
yksikössä? Määritelmä haastaa arkikäsityksen, jossa 
maskuliininen ja maskuliinisuus on miestä, feminii
ninen ja feminiinisyys naista synonyymisesi kuvaa
via termejä.

Teoksessaan F em ale M ascu lin ity  (1998) Hal- 
berstam käsittelee ja käsittecllistää biologisesta mie- 
heydestä erillisiä maskuliinisuuksia erilaisten kult
tuuristen tuotteiden ja kuvien analyysin kautta, muun 
muassa hahmottelemalla drag kingiyden muotoja ja 
malleja amerikkalaisten drag king -klubien esitysten
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It Is 17 -ryhmä ja bändäriblondi Genderblenderbileissä Kaisaniemen ravintolassa toukokuussa 1997. 
Kuva Pia Jättömäki. Setan arkisto.

pohjalta. Tässä tyypittelyssä miehen imitointi (m ale 
m im icry) muodostaa vain yhden drag king -esitys
ten mallin. Siinä imitoinnin kohteena on joku sel
keän miesmaskuliinisuuden tyyppi, jota esittäjä tois
taa ironisen huumorin sävyttämänä tai huumoritta. 
Miesimitoinnin Halberstam liittää erityisesti Diane 
Torrin lanseeraamaan ja tunnetuksi tekemään ”vietä 
päivä (tilaa ja valtaa kahmivana) miehenä” -tyyppi-

seen rooli- ja habitusleikkiin. Työpajat, joita mark
kinoidaan Halberstamin mukaan tavallisille hetero
seksuaaleille naisille, konservatiivisimmillaan vain 
vahvistavat vallitsevia käsityksiä sukupuolierosta. 
Miesmaskuliinisuuteen tehdään lyhyt tutkimusret- 
ki, jonka jälkeen palataan omaan kotoisaan ja aitoon 
naisellisuuteen. Näin asia ainakin usein esitetään ai
hetta käsittelevissä mediajutuissa.1
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Toinen amerikkalaisen valtajulkisuudcn esil
le nostama dragkingiyden muoto on Halberstamin 
typologiassa femme-tckeytyjicn (fem tn e  p r c ten d er s) 
dragkingailu. Femmekingien hahmoissa maskuliini
suus ja esittäjän oma feminiinisyys kietoutuvat toi
siinsa. Esitykset pelaavat usein biologisen ja ”sosiaa
lisen” sukupuolen -  eli esittäjän oman ja esitettävän 
sukupuolen -  välisellä kuilulla. Esitykset muistut
tavat drag queen -esityksiä siksi, että feminiinisyys 
on läsnä ja siksi, että esitystä sävyttävät ”ironia ja 
camp /

Aivan toisenlaista dragkingailua edustaa butch-ai- 
tous (butch realness), jota viljeltiin etenkin New Yorkis
sa pidetyissä drag king -kilpailuissa. Nämä esiintyjät 
esittivät lähinnä itseään. ”Esitettävänä” on oma arki
päivän maskuliinisuus. Keskeinen ero suhteessa kah
teen edelliseen on Halberstamin mukaan se, että vasta 
buteh-aitoudessa maskuliinisuus varsinaisesti eriytyy 
mieheydestä. Tämä piirre oli ominaista myös neljän
nelle drag king -esitysten muodolle, epäluon nolliste- 
tullc maskuliinisuudelle. Se poikkeaa buteh-aitoudes- 
ta siinä, että oman maskuliinisuuden päälle tai rinnalle 
kerrostetaan toisenlaista, esimerkiksi jonkin tunnetun 
hahmon, maskuliinisuutta teatraalisesti ja liioittele
malla. Kahden viimeisen esitystyypin merkitys on siis 
Halberstamin mukaan siinä, että niissä tuottuu uu
denlaisia, vaihtoehtoisia, maskuliinisuuksia.3

Kysymys campistä

Pohtiessaan kirjassaan dragin esitysestetiikkaa ja - 
tekniikkaa ITalberstam pyrkii kuvaamaan drag king

-esityksiä uudenlaisin termein, jotta dragin lesbistä 
kulttuurihistoriaa voitaisiin tarkastella sulauttamat
ta sitä dragin homohistoriaan.4 Drag king -esityk
selle ominaiseksi esittämisen tavaksi, menetelmäksi, 
Halberstam ehdottaa kingailua (k in g in g). Kingailu 
tai kingeily on epäperformatiivisuuden esittämistä, 
joka heijastaa valtavirtakäsitystä maskuliinisuudesta 
epäesittävänä olemisena vastoin naisellisuuden spek
taakkelimaisuutta tai keinotekoisuutta. Kingailun ra
kennusaineita ovat esityksellinen vähäclcisyys, kärjis
tävä liioittelu ja kerrostaminen.5

Humoristisuuden muotona kingailu eroaa drag 
queen -esityksiin perinteisesti liittyneestä camp-huu- 
morista. Kuten edellä mainitsin, campiä on Halber
stamin mukaan myös femme-tekeytyjien drag king 
-esityksissä. Kun Halberstam kytkee campin pait
si drag queeneihin myös naisellisuuteen laajemmin, 
erityyppisten drag-esitysten välille hahmottuu hänel
lä myös tietynlainen sukupuolinen ero. Esteettisenä 
tai performatiivisena tyylinä camp on sukupuolittu
nut, siinä on aina kyse naisellisuudesta. Campin sä
vyttämää dragia esittää joko drag queen tai ”femme- 
kingi”.(l Eritellessään drag kingien maskuliinisuuden 
historiallista ja kulttuurista erityisyyttä Halberstam 
rajaa ulos campin mahdollisuuden turhankin tiukas
ti jättäen huomioimatta monikerroksisen camp-kä- 
sitteen eri ulottuvuudet ja mahdollisuudet. Vaikka 
campin keskeinen historiallinen juonne on naisel
lisuuden spektaakkeli, campissä voi myös olla kyse 
keinotekoisen ja aidon, korkean ja matalan, hyvän ja 
huonon maun rajalinjoista sekä niiden ylittämisestä. 
Edelleen, camp käsittelee yhteensopimattomuuksia 
ja hyödyntää ironiaa tai suoranaista pilkkaa.
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Viivin polterabend 1936. Drag 
queen ja drag king -perin
teet ovat ominaisia homo- ja 
lesbokulttuureille, joissa sekä 
seksuaali- että sukupuolira
jan rikkominen kuuluu asiaan. 
Heterokulttuureissa on paljon 
vähemmän sallivuutta erilais
ten rajojen rikkomiseen. Naa
miaiset ja polttarit ovat lähes 
ainoita tilanteita, joissa hete
roseksuaalisten naisten on 
sallittua hullutella sukupuoli- 
rajan kanssa. Heteromiehen 
rooli on vielä ahtaampi, mutta 
polttareissa hänkin saa joskus 
hullutella.
Kuva Helsingin kaupungin
museon kuva-arkisto.

Suomalaisessa homokulttuurissa camp-asen- 
teella voi katsoa juntti-irvikuvien Hansun ja Pirren 
sekä toisaalta high-femme Paula Koivuniemen juh
lintaa naisikoncina. Lesbisessä bilckulttuurissa puo
lestaan Paula Koivuniemi ja muut leidit lavalla ovat 
rituaalinomaisesti kierrätettyjä, toistettuja, levymu- 
siikin esittäjiä ja tanssin tahdittajia. Ainakin katsojan 
silmissä rajaviiva ja ero vakavan ja leikillisen -  jopa 
naurettavan -  välillä on hienovarainen ja häilyvä.

Perinteisesti lesbokulttuuria on pidetty vakavana 
ja epäkarnevalistisena. Muun muassa Halberstamin 
mukaan juuri siksi drag king -kulttuuri on nuorta jo 
1960-luvulla Yhdysvalloissa kukoistaneeseen drag 
queen -kulttuuriin verrattuna. Yhtenä historiallise
na syynä on myös ollut maskuliinisten lesbojen tarve

tulla otetuksi todesta miehinä. Arkipäivän kingit ja 
butehit ovat useimmiten olleet kaikkea muuta kuin 
sukupuolen keinotekoisuuteen habituksellaan huo
miota kiinnittäviä, toisin kuin camp-henkiset ja kar
nevalistiset drag queenit.7

Plclsinkiläisissä drag king -tapahtumissa silmii
ni on kuitenkin pistänyt erilaisten uunoturhapuro- 
tyyppisten renttuhahmojen runsaus. Näissä huumo
rin täyttämissä hahmoissa ja esityksissä yhdistellään 
camp-henkisesti rumuuden, jopa vastenmielisyyden 
spektaakkelia, renttumaisuutta, ja toisaalta kuitenkin 
rehtiyttä, herkkyyttä sekä naisten onnistunutta miel
lyttämistä. Itse Uuno Turhapuronkin voi nähdä al
kuperän sijasta tämän kulttuurierityiscn tematiikan 
yhtenä kehitelmänä ja representaationa. Plelsinkiläi-
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sistä tapahtumista mainittakoon vuoden 2001 Triba- 
dien drag king -kilpailun Simo, rähjäisestä roudarista 
sukeutunut elvis, kitaraherkistclijä.

Olen vetänyt kaksi lyhyttä drag king -työpajaa, vii
meisimmän niistä valtakunnallisessa nuorisoteatterita- 
pahtumassa. Kurssin jälkeen keskustelin toista työpa
jaa vetäneen ammattinäyttelijän kanssa. Kerrottuani 
hänelle lyhyesti drag kingeistä hän kysyi, eivätkö drag 
kingit ole myös huvittavia. Tiedustelin, minkälaista hu- 
vittavuutta hän tarkoittaa. ”No, minusta se, että Sirk
ka [hän itse] olisikin yhtäkkiä mies, on tosi huvittava 
ajatus.” Voi pohtia, onko siinä huvittavaa nimenomaan 
mahdottomaksi ajateltuun muodonmuutokseen sisäl
tyvä yhteensopimattomuuden ja siihen liittyen keino
tekoisen mieheyden tuntu. Liittyykö huvittavuus, jota 
voi campiksikin luonnehtia, erityisesti naisellisuuteen 
vaiko pikemminkin ajatukseen siitä, että aito muuttuu 
uskomattoman (jopa mauttoman) epäaidoksi?

Drag ja identiteetti

Työpajan teini-ikäisistä harrastajanäyttelijöistä yksi 
kertoi, että oli kerran tehnyt miesroolin kohdaten sa
malla teatteriryhmänsä epäuskon. Hän itse oli suh
tautunut rooliinsa tosissaan, mutta muista ryhmäläi
sistä ajatus hänestä miehenä oli ollut niin naurettava, 
ettei näyttelijää pystytty ottamaan harjoituksissa va
kavasti. Drag king -työpajan kuluessa tytöstä keh
keytyi karitapio, hahmo, jonka vaivihkainen humo- 
ristisuus pilkisti esiin syvien suomalaistuntcidcn 
tulkin vakavan miehisestä habituksesta. Hän oli epäi
lemättä sukua vuonna 2000 Tribadien drag king -kil

pailun voittaneelle, orkesterinsa kanssa esiintyneelle 
O. Virralle, jonka kuva on kirjan väriliitteessä.

Monille työpajalaisillc drag kingiksi muuntau
tumisen ajatus oli aluksi hankala. Omien sanojensa 
mukaan he kokivat itsensä ”niin tytöiksi”, että ajatus 
sukupuolen vaihtamisesta -  vaikka sitten eleiden, il
meiden, asentojen ja puhetavan tasolla -  tuntui lähes 
mahdottomalta. Toisille ryhmäläisille taas drag kin
giksi heittäytyminen kävi aivan luontevasti vaikkei 
heidän perushabituksensa näyttänyt sen maskuliini- 
semmalta kuin toistenkaan. Yksi näistä oli hieman 
tanakkarakenteinen 19-vuotias, joka laittoi pitkät 
hiuksensa poninhännälle, vaihtoi olkaintoppinsa ren
toon kauluspaitaan ja teki itselleen mikrokokoisen 
parran. Hän selvästi viihtyi hahmossaan ja oli mui
den mielestä erittäin vakuuttava vaikkei esimerkiksi 
sitonut rintojaan. Hahmo jatkoi olemassaoloaan työ
pajan jälkeisessä illanvietossa, jossa eräs naisohjaaja 
jopa toppuutteli innokasta drag kingiä: ”Kuule, kyllä 
se miehenä olo on tosi rankkaa.”

Keskustellessani dragista eri ihmisten, harrastajien 
ja katsojien kanssa, kuulen usein näkemyksen, jos
sa halutaan erottaa diannetorrtyyppisten työpajojen 
pohjalta syntynyt drag ja lesbisen kulttuurin sisällä 
tapahtuva dragkingcily. Työpajakingeily nähdään ul
kokohtaisena ja samalla tyhjänä, tylsänä, imitointina 
-  toisin kuin lcsbokulttuurin sisällä olennaisesti spon- 
taanimmin muotoutuvan dragkingailun jännittävät ja 
intohimoja herättävät hahmot. Tietty kulttuuripat- 
riotismi ja kriittisyys valtakulttuuria kohtaan on tär
keää jo sen vastustamiseksi, ettei lcsbinen drag king 
-kulttuuri liudentuisi valtavirran muottiin sopivak
si. Siitä huolimatta en pidä erottelua aina hcdelmäl-
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Jimmy katseli alta kulmiensa, kuten hänellä oli tapana, 
kun hän kohtasi viehättävän naisen. Toisaalta Jimmyssä 
oli pelimiehen karismaa, toisaalta hän vaikutti korruptoitu
neelta uhkapelurilta. Ainakaan hän ei ollut niin itsevarma, 
miltä yritti näyttää. Hänellä oli liikaa pelissä.
Kuva ©  Hessu. Cap mountainous 2000.
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liscnä. Esimerkiksi pitämissäni työpajoissa (joihin on 
haettu vetäjää idean synnyttyä muualla) olen työpaja- 
laistcn kanssa kiinnittänyt huomiota ruumiillisuuden 
ja muun habituksen sukupuolisesti mcrkitykscllisty- 
viin osa-alueisiin, vastapainoksi ajatukselle dragistä 
kaksinapaisen lisääntymisbiologiaan perustuvan suku
puolen vaihtamisena -  tai tarkemmin sanottuna vaih- 
ta/umisen illuusion luomisena. Arkipäivän mimiikan, 
äänenkäytön ja pukeutumisen vivahteiden tietoiseksi 
tekeminen avaa stereotyyppisten sukupuolipositioi- 
den lisäksi koko sukupuolisuuden kirjon pohdittavak
si, muunneltavaksi, elettäväksi ja esitettäväksi. Tämä 
ei ole työpajatilantcessa queerkulttuurin synnyttämää, 
mutta pyrkiessään purkamaan stereotyyppisiä oletuk
sia ja käytäntöjä se ci myöskään ole pelaamista hete- 
ronormatiivisuuden säännöillä.

Hessu Vuorisen valokuvien drag kingit, vaivihkai- 
sen habituksensa sankarit, eivät muodosta mitään yhtä 
tyyppiä. Sitä, että kuvat ovat Vuorisen luonnehtimana 
näyteltyjä, ei pidä ymmärtää niin, että ne olisivat eri
tyisen keinotekoisia. Kuvat eivät ole tekaistuja, mutta 
kysymys siitä, mitä kuvat kertovat esittäjänsä identi
teetistä kuvien ulkopuolella, jää avoimeksi. Itse asias
sa se ei edes ole kiinnostavaa. Vuorinen kertoo kuvaa- 
vansa kohtauksia, kertomuksia vailla alkua tai loppua. 
Vuorisen kingikuvia on myös kirjan väriliitteessä.

Artikkeli on ju lk a istu  lähes samassa muodossa N aistut- 
kitnuslehden num erossa 2/2005.



Kioskilla on valkolaisnuorisoa, ja kaikki tuijottavat uteliaina hienoa autoa. Myös 

Simppa on paikalla ja kävelen hänen luokseen. Hän on ihan pojan oloinen kulmik

kaissa mustasankaisissa silmälaseissaan, lyhyissä hiuksissaan ja mopon päällä istues

saan. Simppa on minua muutamia vuosia vanhempi, pitkä ja hoikka kaunotar, mutta 

kulkee housuissa ja puvuntakissa, miesten valkoinen kauluspaita yllään. Valkolaisnuo- 

rct eivät tunnista häntä tytöksi.
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Tuula Juvonen

ISA A S P I N  K U O L E M A N J Ä L K E I N E N

Teoksessa B iogra fisia  tie to ja  Suomen naisista  (1896) 
on Hilda Aspin ja ja Matilda Aspin välissä scuraava 
lyhyt henkilökuvaus:

Asp, Louise (Isa). S. 18 4/2 53 U ta järvellä . Vanhem
m at: teh taan  k irjanp itä jä  Jakob Asp j a  B rita  E lisabeth  
Puhakka. Isa Asp o so itti j o  1 1 -vu o tia an a  h y vä ä  ta ipu 
musta runou teen  j a  to im it t i  mm. 1 2 -vu o tia an a  erään  
leik k itoverin  kanssa käsink irjoitettua  sa nom a leh teä , 
jok a  tod isti hän en  suurista  lah joistaan . 1871 tu li hän 
oppilaaksi Jyvä sk y län  sem inaariin , jo s sa  hän m ie lly t t i  
kaikkia h a rv in a isen  su loisella  o lenno llaan  j a  jo s sa  hä 
n en  runollisuu tensa  puhkesi ilm i. S iellä hän  sep itt i j o u 
kon ruotsa la isia  j a  suom ala isia  runoja. J o  seu raavana  
vu onna  sa irastu i hän kovasta k ylm ettym isestä  j a  1872 
Jou lukuun [p.o. marraskuun, TJ] 12 p . tem p o si kuolema 
p o is  täm än  nuoren  toivebikkaan k yvyn . [.. J 1

Tämä vain 19-vuotiaana kuollut nuori naisopiskeli
ja pääsi Suomen naisia käsittelevän hakuteoksen si
vuille siksi, että Jyväskylän seminaarissa opettajak
si opiskellut Isa Asp oli ensimmäinen nainen, jonka

E L Ä M Ä

suomen kielellä kirjoittamia runoja julkaistiin painet
tuna. Tämä takasi hänelle pysyvän paikan Suomen 
kulttuuri- ja  kirjallisuushistoriassa. Koska hän jätti 
jälkeensä lisäksi julkaisematonta suomen- ja ruotsin
kielistä aineistoa, mukaan lukien runoja ja päiväkir
joja2, hänestä on voitu julkaista artikkeleja ja elämä
kertoja vuosikymmeniä senkin jälkeen kun hänet oli 
1872 haudattu Jyväskylän vanhalle hautausmaalle. 
Uuden vuosituhannen alussa Isa Asp on kokenut jäl
leen uuden tulemisen: hänen päiväkirjojaan ja runo- 
tuotantoaan on käännetty ja julkaistu3 ja hänestä on 
kirjoitettu uusi elämäkerta fantasiaromaanin muo
dossa.'1 Lisäksi vuonna 2002 hänen näköispatsaansa 
paljastettiin Puolangassa ja rintapatsaansa Jyväskylän 
yliopistossa 2004.

Ensimmäiset paneutuneet elämäkerralliset kir
joitukset Isa Aspista julkaistiin erilaisissa kokooma- 
julkaisuissa jo 1870- ja 80-luvuilla, mutta tunnetuin 
kuvaus jälkipolville hänestä säilyi Helmi Setälän kir
joittamassa vuonna 1912  julkaistussa elämäkerrassa 
Isa Asp. N uoren p oh ja la isen  ru n o ilija n eid on  e läm än ta 
rina. Seuraava laajempi elämäkerta, Isa Asp. E lämä j a
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v a li tu t  run o t, ilmestyi Erkki Hyytisen kirjoittamana 
vuonna 1983. Vaikka Isa Aspia on eittämättä yritetty 
monin tavoin nostaa yhdeksi suomalaiseksi merkki- 
naiseksi, julkinen keskustelu hänestä on yhtä kaikki 
jotenkin hankalaa. Yhtenä selityksenä tälle voisi olla 
se havainto, jonka myös Kersti Juva teki luettuaan 
Aspista kertovat elämäkerrat. Juva kirjoitti vuon
na 1988 riemullisesti artikkelissaan SZsZtf-lehteen: 
”Kun sain käsiini mainitut elämäkerrat, 'luin rivin, 
luin kaks, vereni tunsin kuumemmaks’. Ei epäilystä
kään. Isa Asp rakasti naisia. Isa Asp oli lesbo!”3

Nuori pohjalainen runoilijaneito ja hänen 
ystävättärensä

Helmi Setälän Isa Asp -elämäkerta perustuu Isan 
omiin päiväkirjamerkintöihin, kirjeisiin ja runoihin, 
sekä hänen ystäviensä suullisiin kertomuksiin. Nii
den varassa Setälä rakentaa meille seuraavanlaisen 
kuvan Isan elämästä ja naissuhteista:

Isa v ie t t i  lapsuutensa Suomussalmella j a  Puolangalla. 
Täytettyään 18 vu otta  hätien suurin haaveensa toteutu i: 
hän pääsi opiskelemaan Jyväsk ylän  sem inaariin. Puolan- 
ga lle  j ä i  kuitenkin Isan rakkain ystä vä , Sally Thauvön  
(1855—1927). Vaikka nuoret naiset o liva t tunnustaneet 
toisilleen  m olem m inpuolisen  rakkautensa, Isan kiihke- 
y s  v a iva s i Säilyä, j a  täm än vä linp itäm ättöm yys pu o les
taan hukkasi Isaa. P leidän y stä vyy ten sä  kuitenkin sä ilyi 

j a  kävi en tistä  läheisemmäksi. Tästä todisteena Setälä 
esittää Sallylle kirjoitetun runon ”Solcn” (Aurinko), 
jonka viimeinen säe kuuluu näin:
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For utan d i g  äir na tt u ti m itt  h järta; 
du etisan h ittills kunnat skingra sen.
En blick a f  d ig  bortja ga  kan h v a r  smärta,
I  h jä rta t g ju ta  f r i d e n  — sä tiheten .6

(Sintittä on y ö  sydäm essäni; /säyksin tähän asti olet v o i 
nu t sen karkoittaa. /Sinun katseesi v o i  po istaa  tuskan, / 
sydäm een  va laa  rauhan — onnen))

Matkalla Jyväskylän seminaariin syksyllä 1871 Isa vi
lustui pahasti, eikä toipunut siitä koskaan kokonaan. 
Viettäessään joululomaansa seminaarissa hän tutustui 
siellä samoin joulunpyhiä viettävään opiskelutoveriin
sa Lydia Lagukseen (1853-1928). Tuolloin alkanut 
ystävyys kasvoi mitä kiihkeimmäksi ihastukseksi tal
ven kuluessa. Isa kirjoitti Sallylle uudesta ystävästään 
kirjeessään:

M e olem m e m olem m at n iin  merkillisiä, lapsellisia, ek
sen trisiä  j a  varsink in  Lydia äärettöm än kiihkeä. Sa
m oin  m eidän  y stä vyy tem m ek in . Se on sekä koom illi
n en  että  traagillin en . Vaikka m e p id äm m e äärettöm ästi 
toisistam me, k iistelem m e m e va rsin  usein j a  näytäm m e 
happam illa , jo l lo in  Lydia syyttää  m inua kylm yydestä j a  
vä ittä ä , että  leik ittelen hänen  tun teillaan , jo i t a  muka en 
ym m ärrä . M inä, jok a  olen  vu o tta  vanh em p i j a  pa ljon  
kokeneempi, h ym yilen  va in  hänelle; m utta samalla a ja t- 
telen , e t te i L ydia v o i  koskaan ym m ärtää  m inua, m inä  
sen  sijaan  ym m ärrän  hän tä  er in om a isesti.7

Isa kirjoitti Lydialle omistettuja runoja ja viipyi tä
män kanssa ulkona myöhempään kuin oli sallittua, 
mikä aiheutti mustasukkaisuutta heidän opiskeluto-



vcreissaan. Keväällä kävi kuitenkin ilmi, että Lydia 
tulisi eroamaan seminaarista seuraavana syksynä an- 
tautuakseen laulutaiteilijan uralle. Isa ei kuitenkaan 
halunnut heidän suhteensa päättyvän, vaan kirjoitti 
kesällä Lydialle:

Saankohan enää koskaan kiertää k äsivarten i sinun  l i l -  
jam a isen  va rta losi ym p ä rille , saankohan v ie lä  kuulla s i
nun lau lavan  lem pilau lu jani. J o s  Jum a la  an taa m inun  
paran tua , n iin  pa laan  kai jä lle e t t  sem inaariin . Tahdon 
tulla s in n e työtä  tekemään j a  raatamaan, tahdon nähdä  
ne kaikki rakkaat paikat, jo is sa  sinun rinna lla si uneksin 
ihan im m at unelm an i.s

Isan palattua syksyllä 1872 Jyväskylään hänen sitkeä 
keuhkokuumeensa paheni. Hän kirjoitti Lydialle: 
”Minun on paljoa helpompi erota seminaarista, kun 
et sinäkään ole enää täällä. Silloin olin terve sekä 
ruumiiltani että sielultani. Nyt olen kadottanut kai
ken voiman ja halun elää.”9 Parantumattomasi sai
ras Isa Asp kuoli verensyöksyyn 12 .11.1872 , 19-vuo- 
tiaana.

Helmi Setillä kuvaa teoksessaan avoimesti, joskin 
valikoiden nuoren Isan kiihkeää suhdetta ystäviinsä 
Sallyyn ja Lydiaan. Samalla hän kuitenkin avaa elä
mäkertansa näin: ”Mutta ne, joiden muistoissa se 
[nimi Isa Asp, TJ] yhä elää, tietävät kertoa nuores
ta puhtaasta ja kirkkaasta, alati palavasta ja kaikkea 
kaunista ja jaloa janoavasta sielusta, jonka armoton 
tuoni korjasi hempeimpänä kukkimisaikanaan.”10

Nykyisyydestä käsin tarkasteltuna on jännittävää 
huomata, kuinka yhtäältä Isan kiihkeä suhde rakkai
siin ystävättäninsä ja toisaalta hänen ihanteellisesti

Louise (Isa) Asp. 
Kuva Museovirasto.

kuvattu puhtautensa ja kirkkautensa eivät tunnu muo
dostavan elämäkerran kirjoittajille minkäänlaista risti
riitaa. Selitän sitä sillä, että Helmi Setälä (1871-1967) 
oli itse kasvanut aikana, jolloin naisten välisiä kiihkei- 
täkään tunnesuhteita ei Suomessa vielä käsitetty sek
suaalisiksi eikä myöskään nimetty erityisesti paheksut
tavaksi lesboudeksi. Näin Setälä saattoi vuonna 1912  
kirjoittaa naisten välisistä rakkaussuhteista avoimesti 
ja arvostaen, ilman erityistä tarvetta häivyttää niiden 
olemassaoloa tai intensiteettiä.

Tilanne muuttui kuitenkin muutamassa vuosi
kymmenessä. J. H. Erkon, Isan opiskelutoverin elä
mäkerran kirjoittaja Martti Jukola (19 0 0 -19 5 2)
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sivuaa vuonna 1930 julkaistussa teoksessaan myös 
Isa Aspia. Sen lisäksi että Jukola oli lukenut Setälän 
teoksen, hän oli käynyt läpi myös Isan tuolloin vielä 
julkaisemattomia päiväkirjoja. Niihin nojaten Jukola 
kirjoittaa Isasta näin:

H änen suh teen sa  na isystäv iin säk in  o li kumm allisen  
kiihkeä, epä luu lo in en  j a  ositta in  m ilte i 'm iesm allien . 
Usein hän pelkäsi m en että vän sä  heidän  rakkautensa, 
m onesti hän kaipasi h eiltä  suurem paa ym m ärtäm ystä ; 
hän oli h e ille  mustasukkainen j a  äärettöm än tuh la ile-  
va in en  rakkauden osoituksissaan. Toisinaan hän suo
rastaan k uvitte li o levan sa  m ies j a  kutsui itseään 'Louis 
Napoleoniksi' (n im i jo h tu i  jo s ta in  lapsuudenaikaisesta  
leikistä). Hän saattoi huudahtaa: 'Ah, ne o va t n iin  p e 
tollisia nuo naiset!' jou du ttu aan  epäsopuun erään y s tä -  
vä ttä ren sä  kanssa. Hän v a a ti sydäm eltään  en em m än  
rohkeutta, sillä 'onhan n iitä  m u ita  naisia, j o s  yksi p e t 
tää'. Käytöksellään j a  vä linp itäm ä ttöm yyd ellään  hän  
lupasi kostaa 'pikku m orsiam elleen ’, m utta pelkäsi sam al
la kuitenkin kovasti 'rukkasia', j o s  p e l i  epäonnistuu , sillä  
'naiset o v a t  n iin  oikullisia'. [...] Tässä naislyyrikossam - 
m e on epä ilem ä ttä  Lesbon Sapphoa. H änen tapaansa Isa 
Aspkin k irjo itti h ehkuvim m at rakkausrunonsa y s tä v ä t -  
tärilleen . N iissä kuva stu va t m ilte i eroottisen  tu n n e -e lä 
män e r i a steet j a  v iva h tee t . M ieh istä  hän k irjo itti v a in  
p a r i puh taa sti m ielikuvituksen luom aa runoa .’ 1

Tällainen uuden sukupolven esittämä moderni, sek- 
sualisoiva kuvaus ja tulkinta Isan naissuhteista rikkoi 
pahasti aiempaa käsitystä siveellisesti esikuvallisesta 
runoilijaneitosesta. Isaa koskevien alkuperäisaineis
tojen tulkinnassa kirjoittaja tuntuu nojaavan ennen
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kaikkea sellaiseen 1930-luvulla vallinneeseen käsi
tykseen naisten homoseksuaalisuudesta, johon kat
sottiin kuuluvan oleellisesti juuri ”miesmäisyys”. 
Jukola poimii Isalle myös kulttuurihistoriallisen ver
tauskohdan Lesboksen saarella asuneesta ja naisille 
rakkausrunoja kirjoittaneesta naisrunoilijasta Sapfos
ta (s. 600-luvulla eaa.), johon viitaten naisten välis
tä homoseksuaalisuutta on sittemmin alettu kutsua 
saphsmiksi tai lesbolaisuudeksi.

Saman vuosikymmenen lopulla Emanuel Tammi
nen yritti tasoitella kuvausta yli kuusikymmentä vuotta 
aiemmin eläneiden opiskelutovereiden Isan ja Lydian 
suhteesta Jyväskylän seminaarin muistojulkaisussa. 
Hän kirjoittaa heistä: ”Isa Aspin ja Lydia Laguksen 
välinen suhde oli hienotunteisen herttainen. Heitä yh
disti sielujen suloinen sopusointu.”12 ”Vahinko” oli kui
tenkin ehtinyt tapahtua. Tästä lähtien kaikkien Isasta 
kirjoittavien oli tavalla tai toisella otettava kantaa hä
nen naissuhteittensa väitetysti lesbolaiseen luontee
seen.

Isa puhdasajatuksisen nuorison esikuvana

Sodan jälkimainingeista toipuvassa 1950-luvun Suo
messa vallitsi vahva heteronormatiivinen paine. Ajan 
ilmapiiri edellytti, että kaikkien tuli olla vaihtoeh
dottomasti heteroseksuaalisia -  eikä Isa-vainaankaan 
kohdalla tehty tässä suhteessa poikkeusta. Hänen 
kuolemansa 70-vuotismuistokirjoitukscssa Isa nos
tettiin nuorison esikuvaksi: ”Isa Asp on intomielinen, 
rohkea ja kauas tähtäävä sielu, joka lähes sadan vuo
den takaa, maamme kirjallisuuden varhaiskeväässä,



kelpaa vieläkin esikuvaksi nuorisollemme hcntoiscna 
tyttösenä ja puhdasajatuksisena neitosena, nuorisolle, 
joka arkisessa aherruksessaan tarvitsee myös hengen 
paloa ja tulta.”13

Tämä kehotus ottaa Isa esikuvaksi ei suinkaan 
nojannut ajatukseen siitä, että nuorten naisten tuli
si esikuvaansa seuraten kirjoittaa hehkuvimmat rak- 
kausrunonsa ystävätärilleen. Martti Jukolan kuohut
tavien väitteiden sijaan nuorison oletettiin lukevan 
nimimerkki Jaakko Tcrenttilän (kirjailija J. Toiviai
nen, 19 17 -19 8 1)  elämäkertaromaania R auhaton  j a  
vaahtopää , joka ilmestyi Isan syntymän 70-vuotisjuh- 
lan merkeissä vuonna 1951. Tässä kirjassa Terenttilä 
ratkaisee kysymyksen Isan mahdollisesta lcsboudes- 
ta ohittamalla hänen naissuhteittensa merkityksel
lisyyden täysin. Sen sijaan kirjailija onnistuu häkel
lyttäväsi kirjoittamaan uusiksi Isan elämän niin, että 
naisystävien sijaan Isan elämän keskiöön nousee Joel 
Baekman, 22-vuotiaana keuhkotautiin kuollut teh
taan omistajan poika, johon 15-vuotias Isa oli ollut 
ihastunut. Kirjassaan Terenttilä kuvittelee Isan kuu
meisena kuolinvuoteellaan oivaltavan vihdoinkin elä
mänsä syvimmän tarkoituksen:

Nytkö sen va sta  tunn et j a  o iva lla t, runoilija ta rn eito  Isa, 
eläm änhapuilija  -  nytkö sen va sta  tiedät, että  J o e l  on o l
lu t sinun sydän ystä väsi kaikki nämä vu od e t! E ihän si
nulla ole koskaan ollu t eikä v o i  ollakaan ketään toista. 
Olet kulkenut kauas harhaan — hyvä , että  olet osunut ta 
kaisin lähtökohtaasi. Sinun ei olisi p itä n y t ereh tyä  a ja 
maan takaa etelän  houkutuksia j a  toisia sydänystä viä . 
Kun siten  kuitenkin teit, n iin  et saanut m iele llesi rauhaa. 
Sinun olisi p itä n y t elää j a  runoilla  va in  Joelillesi, a in oa l

le, oikealle. N yt o v a t  kaikki ha rhak uvitelm asi onneksi 
hä v in n eet. E lämässäsi on tapah tunu t h y v in  to tin en  j a  
kuitenkin su lo in en  muutos. S inulla e i  o le enää  epä jum a
lia  — sinu lla  on v a in  run o t j a  J o e l j a  sopu soin tu .14

Näin Terenttilä haluaa vakuuttaa nuoret naislukijat 
siitä, että sydänystävvydct naisten kanssa ovat ereh
dystä ja harhaa, kun taas suhde mieheen johtaa su
loiseen sopusointuun. Vaihtoehtoisten kertomusten 
puuttuessa monet naiset ottivat moisen puheen tuo
hon aikaan vakavissaan ja yrittivät löytää tarjolla ole
vien miesten joukosta sen ”ainoan, oikean” -  silloin
kin, kun heidän sydämensä sanoi, että heille ainoa 
oikea olisi ollut toinen nainen.

Tällainen heteronormatiivinen maailmankuva al
koi kuitenkin rakoilla 1960-luvun lopulla. Tuolloin 
seksuaalisuudesta alettiin puhua entistä vapautu
neemmin ja homoseksuaalisuus alkoi nousta yhdeksi 
mahdolliseksi vaihtoehdoksi hctcroscksuaalisuudclle. 
Kun seksuaalisten tekojen rangaistavuus samaa su
kupuolta olevien aikuisten välillä oli poistettu rikos
laista vuonna 1971, täytyi heteronormatiivisuuden 
ylläpitämisen eteen tehdä entistä enemmän vakuut- 
tamistyötä. Omalta osaltaan hctcroscksuaalisuuden 
luonnollistamisecn osallistui Tyyne Tuulio (1892— 
1991) ottaessaan vielä 1970-luvun lopussa suoraan 
kantaa Martti Jukolan jo 1930-luvulla esittämään 
väitteeseen:

M artti Jukola, jok a  Ju h an a  Heikki Erkosta k irjo itta 
massaan eläm äkerrassa s ivu a a  m yös Isa Aspia, on näke
v illä ä n  hänessä lesbola isia  p iir te itä . M utta  eiköhän tä l
la in en  tu lk inta o le ta rp eeton . J oh an  Iso T ietosanak irja
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toteaa , että  'kasvuiässä lu onno llin en  m ie ltym ys samaa  
sukupuolta o lev iin  kuvastuu voimakkaissa y s tä vyy ssu h 
teissa'. Tämä p itä ä  paikkansa varsink in  vanh im p in a  
aikoina, jo l lo in  sov inna isuus kovin ra jo itti e r i sukupuo
lien  seurustelua. V iehättävällä Isalla o li ehkä va ik eah
ko luonne, eikä hätien saamansa kasvatuskaan v o in u t  
olla paras m ahdollinen, hän kun oli a ina jonk in la isessa  
erikoisasemassa, ihailtu, hem m oteltu , 'tu leva Frederika 
Bremer'. Ystävänä hän itse o li uskollinen eikä koskaan 
uuden y s tä vä n  vuoksi unoh tanu t en tisiä . [ . . . ]  Olihan 
hänen tielleen  sa ttunu t toisenkin sukupuolen edustajia, 
jotka o liva t h erä ttän eet hänessä luonnollista  m ielenk iin 
toa ,Jo e l Backman j a  Thor Stenbäck.1*

Tuulio ohittaa tällä tulkinnallaan Isan omat kirjoi
tukset ja nojaa niiden sijaan tuolloin vallinneeseen, 
lääketieteen ja psykologian tarjoamaan ajatukseen 
homoseksuaalisuudesta nuoruusajan ohimenevä
nä vaiheena. Samalla hän ohjaa lukemaan Isan elä
mäkertaa heteroseksuaalisuuden suuntaan, poimien 
sieltä esiin mahdollisia ”luonnollisen mielenkiinnon” 
kohteita. Näin hän antaa samalla ääneen lausumatto- 
masti ymmärtää, että Isan mahdollinen mielenkiinto 
naisystäviinsä olisi puolestaan ollut ”luonnotonta”.

Erkki Hyytisen kirjoittamassa elämäkertateok
sessa Isa Asp. E lämä j a  v a litu t  runot (1983) Isa esi
tetään edelleen varsin ihanteellisessa valossa, vaikka 
siinä käsitellään myös hänen naissuhteitaan. ”Kuvas
ta muodostuu hahmo, hahmo ihanteellisesta, puhtaa
seen ystävyyteen ja puhtaaseen rakkauteen pyrkivästä 
hengestä ja kuitenkin voimakkaasta persoonasta.”16 
Tällainen ihanteellinen, homoseksuaalisuudesta puh
distettu kuva syntyy kuitenkin vain sillä ehdolla, että

n  8 Sateenkaari-Suomi

Hyytinen onnistuu elämäkerrassa väistämään nais
ten välisten rakkaussuhteiden esittämisen oleellisena 
osana Isan elämää. Homoseksuaalisuuden torjumi
nen lääketieteellisillä argumenteilla ei toiminut enää 
1980-luvulla, sillä homoseksuaalisuus oli Suomessa
kin poistettu virallisesta sairausluokituksesta vuon
na 1981. Näin Hyytinen keksii kyseenalaistaa Isan 
naissuhteet nostamalla esiin uuden, tähän mennessä 
kokonaan ohitetun näkökulman, uskonnollisuuden. 
”Hän [Isa Asp] tajusi itsessään piilevän erilaisuu
den ja piti itsetilityksissään rakkautta tyttöystäviinsä 
syntinä.”17 Arvoitukselliseksi jää kuitenkin, missä Isa 
olisi moista uskonnollista itsetilitystä naissuhteistaan 
harjoittanut — ainakaan hänen julkaistuista päiväkir
joista ei sellaista löydy lainkaan.

Naistutkijoiden uudet tulkinnat Isasta

Naistutkimuksen saadessa vähitellen 1980-luvulla ja
lansijaa yliopistoissa, kirjallisuudentutkijatkin alkoi
vat etsiä menneisyydestä kirjallisuutemme varhaisia 
merkkinaisia ja nostaa heitä esiin kirjoituksissaan. 
Tällöin kävi ilmi, että naissuhteineen Isa Asp ei ole 
ollut ongelma vain elämäkertureilleen, vaan hänestä 
muodostui haaste myös tutkijoille. Vetäessään taan
noin yhteen tutkijoiden näkemyksiä Isan tuotannon 
erityispiirteistä Toivo Hyyryläinen päätyi toteamaan, 
kuinka ”Isan rakkaus- ja ystävyysrunoissa on vaikea 
vetää rajaa runojen kategorioiden välillä. Niiden tul
kinnasta on olemassa erilaisia käsityksiä. Runoja on 
tarkasteltava aatehistoriallisesta taustastaan, tapa
kulttuurista ja runoilijan koko tuotannosta käsin18.”19



Toisinaan kirjallisuudentutkijat ovat kuitenkin 
surutta ohittaneet aatehistorian, ajan tapakulttuurin 
ja runoilijan koko tuotannon päätyessään esittämään 
Isan ihmissuhteista vaikkapa tämänkaltaisia arvioi
ta: ”Mukana oli luonnollisesti runoilija J. H. Erkko, 
seminaarin ylpeys, jonka kanssa Isalla näyttää olleen 
osin kirjallinen, osin selvästi eroottinen ystävyys”.20 
Näkemys Juhana Heikki Erkon ja Isa Aspin eroot
tisesta ystävyydestä on selitettävissä tosiasioiden si
jaan ennen kaikkea tutkijan pyrkimyksellä esittää 
Isa myönteisessä ja siksi heteroseksuaalisessa valossa 
niille lukijoille, joiden maailmankuvaan muut vaihto
ehdot eivät olisi vielä 1990-luvun taitteessa sopineet.

Asenteiden muuttuminen uudelle vuosituhan
nelle tultaessa näkyy hyvin siinä, kuinka estottomasti 
Tuula Hökkä luonnehtii Isan tuotannon ominaislaa
tua vuonna 2003 Suomen k irjallisuushistoria I  -teok
sessa julkaistussa artikkelissaan: ”Asp kirjoittaa täysin 
sydämin ja estoitta tytöille omistettuja rakkausruno- 
ja, lesboeroottisen sävyisiä runoja etenkin Lydial- 
le (Lagus) ja Sallylle (Thauvön), jolle hän osoittaa 
myös tunnustuksellisen kirjepäiväkirjan.”21

Vaikka moinen avoimuus on tietysti ilahduttavaa 
Isan naissuhteita koskevan vuosikymmeniä kestä
neen hyssyttelyn ja kieltämisen sekä hänen elämän

sä vimmaisen hctcroseksualisoinnin jälkeen, on myös 
tarpeen edelleen pohtia sitä, millainen oli se 1870- 
luvun taitteen suomalainen maailma, jossa Isa nuo- 
ruutensa eli. Tiedämme yhä varsin vähän siitä, kuin
ka naisten välisiä tunnesuhteita ja niiden ilmaisuja 
voitiin tuolloin käsittää, käsitellä ja nimetä. Tarvitaan 
lisää tutkimusta arkistoitujen kirjeiden ja päiväkirjo
jen parissa, jotta voimme muodostaa itsellemme kä
sityksen siitä, kuinka naissuhteita elettiin aikana, jo l
loin lesbouden käsitettä ci vielä ollut käytettävissä.

Kuitenkin jo nyt Isa Aspin kuolemanjälkeisen 
elämän seuraaminen hänestä kirjoitetuissa teksteissä 
avaa kiinnostavia näkökulmia siihen, kuinka Suomes
sa on eri aikoina suhtauduttu naisten väliseen rak
kauteen ja seksuaalisuuteen. Samalla tulee näkymäk
si Isan keskeinen merkitys suomalaisen lesbouden ja 
lcsboidcntitcetin rakentumiselle: aina Helmi Setälän 
kirjoittaman elämäkerran julkaisemisesta, vuodesta 
1912, Isa Aspin elämä on antanut naisille esikuvan ja 
kiinnekohdan ajatella omia rakkaussuhteitaan muu
toinkin kuin väistämättä heteroseksuaalisina. Ny- 
kylukijat voivat lisäksi tehdä omat tulkintansa Isan 
tunne-elämästä lukemalla hänestä kirjoitettujen elä
mäkertojen lisäksi hänen nyttemmin julkaistuja päi
väkirjojaan ja runojaan.22
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Svenska flicklyseetin näytelmä Rinaldo Rinaldini. Teatterinäyttämö on ollut paikka, jossa kautta aikain on pukeuduttu ris 
tiin ja rikottu sukupuolirajoja. Kuva Atelier Fennia. Museovirasto.



Elsi Hyttinen

M I E S T E N V Ä L I S T Ä  R A K K A U T T A  T Y Ö V Ä E N  Kl RJAI LI JA E L V IR A  
W I L L M A N I N  T U O T A N N O S S A

”Kuka maisteri Vikstedtin kanssa nukkuu?” kysytään 
Elvira Willmanin (1875-1925) näytelmässä K ella ri
kerroksessa (1907). Kysyjä on nuori prostituoitu, joka 
työskentelee myös höyrylaivan siivoojana ja on juuri 
saanut käskyn valmistaa maisterin hyttiin kaksi nuk
kumasijaa. Vastaus kysymykseen kuuluu: ”Eräs Aa
murusko-yhdistyksen jäseniä, joka on hänen mat
kakumppaninsa”. Aamurusko on yhdistys, jonka 
nimissä maisteri Vikstedt on jo aiemmin kiertänyt 
köyhien parissa saarnaamassa siveyttä. Vuodckump- 
pani puolestaan on luokastaan irtautunut entinen 
työmies Aku Annala. Miesten suhteesta kuiskaillaan 
jo näytelmän alussa. Vuodcjärjestelyjen nimeäminen 
näytelmän loppupuolella vahvistaa alun huhut: kyllä, 
miesten välillä on fyysinen suhde.

Keila rikerroksessa-n  äy te lm ä osoittaa, että homo
seksuaalisuus ilmiönä tunnettiin vuosisadanvaih
teessa köyhälistönkin kortteleissa. Tästä eivät todis
ta niinkään näytelmän henkilöiden puheet -  keksityt 
hahmothan saattaisivat puhua myös aiheista, joita 
alemmat luokat eivät todellisuudessa tunteneet. Ho
moseksuaalisuuden tuttuudesta kertoo pikemmin

kin se, että aihetta ylipäänsä käsitellään näytelmässä, 
joka on suunnattu erityisesti työläisylcisölle. K ella ri
kerroksessa oli työväenliikkeeseen sitoutuneen kirjai
lijan Elvira Willmanin kolmas näytelmä. Tiettäväs
ti hän tarjosi sitä ensin Kansan Näyttämölle, joka ei 
kuitenkaan ottanut sitä ohjelmistoonsa. Näytelmä 
kantaesitettiin lopulta Sörnäisten työväennäyttämöl- 
lä syyskaudella 1908, ja se teki kirjoittajastaan muu
tamaksi vuodeksi näyttämön ”hovikirjailijan”.

Vaikka Willman kuvaa sellaista seksuaalisuuden 
muotoa, jota käsiteltiin sangen vähän ajan suoma
laisessa kirjallisuudessa, ci homoseksuaalisuus kui
tenkaan ole näytelmän pääteema. Kellarikerroksessa 
on ennen kaikkea kertomus köyhien naisten elämän 
mahdottomuudesta kapitalistisessa yhteiskunnas
sa. Naisille osoitetaan vain kaksi vaihtoehtoa: itsen
sä myyminen halvalla avioliitossa tai hieman kalliim
malla prostituoituina. Maisteri Vikstedtin salattu 
homoseksuaalisuus on vain pieni osa sitä tekopy
hyyden ja vääristyneiden siveyskäsitysten kudelmaa, 
joilla naiset sidotaan näihin vaihtoehtoihin. Kiinnos
tavaa on, että homoseksuaalisuuteen sinänsä näytcl-
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mässä suhtaudutaan lähes toteavasti. Miesten välistä 
rakkautta ei näytelmässä tuomita, vaan kritiikin koh
teena on juuri Vikstedtin hahmossa tiivistyvä kaksi- 
naismoralismi.

Vikstedtille seksuaalisuutensa salaaminen onkin 
kannattava strategia. Omistautuminen siveellisyydelle 
nostaa hänet kouluylihallitukseen, jossa on vapautunut 
paikka jonkin skandaalin vuoksi. Aiheesta sukeutuva 
keskustelu osoittaa sekin, kuinka tiukasti näytelmä on 
kytköksissä aikaansa ja siihen homoseksuaalisuuttakin 
koskevaan tietoon, joka ajassa oli tarjolla.

Skandaalia verrataan kuuluisaan kunnianlouk- 
kausjuttuun, jota samaan aikaan käsiteltiin saksalai
sessa tuomioistuimessa. Jutussa ratkaistiin, oliko toi
mittaja Maximilian Hardenin väite keisari Wilhelm  
II:n pääadjutantin, kreivi Kuno von Moltken ho
moseksuaalisuudesta oikeutettu. Katsojien oletetaan 
tuntevan Hardenin-Moltken jupakan verrattain hy
vin. Vain muutaman sanan perusteella heidän täytyy 
sekä tunnistaa uutinen että yhdistää se homoseksu
aalisuuteen. Vasta uutisen tunnistamisen kautta Vik
stedtin virkaonnen ironisuus paljastuu: homosek
suaalisuutensa salaavalle maisterille avautuu paikka 
siksi, että jonkun toisen salaisuus on paljastunut.

M IKKO Näin iältään Vikstedt 'in. -  Hän on päässyt 
koulu-ylihallitukseen , siv ee llisyy ten sä  vuoksi.
TAUBE K oulu-yliha llituk seen , jo s sa  o li se suru llisen  
kuuluisa — skandaalijuttu  — oikea H arden-M oltk e -kas
sation jupakka.
HISINGER Ah! -M itä h l?
M IKKO  Vikstedst o li n iin  laiha -  j a  hänen  y s tä vä n sä  
n iin  lihava. -
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Elvira Willman-Eloranta. 
Kuva Työväenarkisto.



TAUBE Noh, n y t  ym m ärrän , miksi Vikstedt o h  A nna
lan h y vä  y s tä vä . Vastakohdat hak evat toisiaan. — A nna
la on v ia ton  kuin im evä in en  lapsi j a  Vikstedt on 20 :en  
vuosisadan sivistyk sen  loistokukka. —
HISINGER A nnala on lih onu t Isänm aan  m ädännä i- 
syyden  mustassa mullassa. —
LIISI Noh, hän en  e i o le käynyt kuin Soin isen  Vikin, 
jok a isänm aan j a  s iv ee llisy y sa a tteen  pa lveluk sessa  tu li 
yh ä  kalpeammaksi —jok a  n y t on m ielenv ik a in en  j a  h td -  
lu inhuoneessa. —

Elvira YVillman oli tiukka sosialisti, jonka aatteeseen 
liittyi myös vaatimus naisten aseman parantamises
ta. Läpi tuotantonsa hän kritisoi sellaista sukupuo
littunutta yhteiskunnallista valtaa, joka siveyden ni
missä leimasi köyhät naiset mutta salli miltei mitä 
tahansa yhteiskunnan ylimmillä portailla oleville 
miehille. Maisteri Vikstedtin sangen epäkiitollinen 
tehtävä onkin edustaa kaikkea sitä, mitä Willman 
aikansa yhteiskunnassa vastusti. Vikstedtin konna- 
maista hahmoa vasten näytelmässä rakentuu haave 
paremmasta maailmasta, jota kellarikerroksen köyhät 
jonakin päivänä hallitsisivat.

On kuitenkin aivan mahdollista, että homosek
suaalitkin olisivat mahtuneet Willmanin ihanneyh
teiskuntaan -  jos olisivat vain olleet vähemmän lui
huja kuin Vikstedt.

Vuonna 1918  alaotsikolla novelli ilmestyneessä 
pienoisromaanissa Vallankumouksen vyö ry ssä  W ill
man kuvaa kahden miehen nimeämättä jäävää luot
tamusta ja läheisyyttä herkin sävyin, aivan toisin kuin 
Kellarikerroksessa. Teos on viimeinen, jonka Willman 
Suomessa julkaisi. Punaisten puolella kansalaissodas

sa ollut W illm an pakeni sodan jälkeen Neuvosto-Ve
näjälle, josta hän ei koskaan palannut. Willman te
loitettiin Adoskovassa 1925.

Vallankumouksen vyö ryssä  -kirjassa nuori venäläi
nen luutnantti Arkadi Pctrovitsj Jemcljanoff saapuu 
komennukselle Viaporin linnoitukseen Helsinkiin. 
Hänen ystävänsä Evgenj Lvovitsj Kohanski on tullut 
Suomeen jo aiemmin ja kaivannut ystäväänsä. Kun 
miehet ensi kertaa jäävät kahden, Kohanski tunnus
taa: ”Minun on ollut sinua ikävä, kuin olisin kaivannut 
morsiantani.” Hahmot perustuvat todellisiin henkilöi
hin: Jcmeljanov ja Kohanski olivat johtajia Viaporin 
kapinassa 1906. VVillmanille Viaporin kapina oli idea
lismin ja aatteelle omistautumisen tunnuskuva, jota 
hän kuvasi ihannoiden paitsi tässä pienoisromaanissa 
myös lehtikirjoituksissaan ja eräässä näytelmässään.

Nämä nuoret upseerit eivät ikävöi vain toisiaan. 
Pleidät kuvaillaan haaveilemassa myös naisista -  
vaikka ennen kaikkea he haaveilevat vallankumo
uksesta, joka antaisi vallan kansalle. Kuitenkin tämä 
heidän ensikohtaamisensa päätyy yhteiseen vuotee
seen, Jemeljanoffilla kun ei ole vielä ollut aikaa hank
kia omaa asuntoa:

Ystävykset p an eu tu iva t yhdessä nukkumaan rautasänkyyn.
Nukkuessaan laski Kohanski käsivartensa y stä vä n sä  

kaulaan sanoen :
— M inun  on n iin  ikävä, Arkadj, että  vo is in  itkeä.
Arkadj P e tro v its j naurahti pim eässä.
— K uv itte le , että  olen  kaunis ty ttö lap si!
Kohanski m urah ti nauraen :
— Silloin  en  v o is i sinuun  luottaa, enkä uskoa sinu lle  
m aanalaista soti/asakitatsioonia. Parempi, että  olet m ies!
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Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa käsiteltiin homo
seksuaalisuutta nykyisen tiedon mukaan ensimmäisen 
kerran Adolf Paulin (1863-1943) ruotsinkielisessä pie
noisnäytelmässä "Man säger att...” joka ilmestyi vuonna 
1892. Näytelmän päähenkilö ei kestä hänestä levitettäviä 
homojuoruja ja ajautuu itsemurhaan. Sensuuri takavarikoi 
teoksen välittömästi, tosin syynä tuskin olivat yksinomaan 
näytelmän peitellyt vihjeet samansukupuolisesta rakkau
desta, vaan kokoelmaan "The Ripper" sisältyvät muut 
tekstit. Kuva Aunes Fotografi Atelier. Museovirasto.



Juha-Heikki Tihinen

H U R M A A V A T  H O M O T  -  T U L E N K A N T A J I E N  JA M U I D E N  K U V A U K S I A  
M I E S T E N  H O M O S E K S U A A L I S U U D E S T A

Kaarlo, m inusta tun tuu  au tiom m alta  erom m e jä lk een . 
P äivä  on p im eäm p i, hu on een i kolkompi, yk sinä isyyten i 
haikeampi kuin jak san kestää.

Tulenkantajien2 sukupolvelle moderni merkitsi pal
jon. Artikkelini esittelee keskitetysti Tulenkantajien 
ja muiden suomen kielellä kirjoittaneiden kirjaili
joiden miesten homoseksuaalisuutta käsitellyttä kir
jallisuutta ja sitä, miten Tulenkantajien ja heidän ai
kalaistensa omaa homoseksuaalisuutta on sivuttu ja 
sivuutettu kirjallisuudentutkimuksessa. Varhaisia kir
jallisia modernisteja tutkineen Lasse Koskelan mu
kaan aikalaisia hätkähdyttivät 1920-luvun nuorten 
kirjailijoiden teksteissä vapaamittainen runous, ek
sotiikka, erotiikka, elämänhurma, värikäs koristeel
lisuus, ihmisen sisäisen elämysmaailman ekspressio
nistinen ilmaisu, uuden ajan tekniikan ja uudenlaisen 
elämäntunteen ilmaisu.3

Sukupuoliroolien kyseenalaistaminen ja tradi
tioiden rikkominen oli näiden ohjelmallisesti eu
rooppalaisiksi julistautuneiden kirjailijoiden missio. 
Hurmaantuminen ja eksotiikka leimasivat ryhmää

sen alkuaikoina, jolloin orientalismi ja boheemius 
kuuluivat ryhmän keskeisiin teemoihin. Sitten seura
si urbaanin koneromantiikan aika, jolloin kaupunki
laisuus ja moderni syke korostuivat teksteissä. 1930- 
luvulla Tulenkantaja-ryhmä hajaantui, kun ryhmän 
äänenkannattaja lakkasi ilmestymästä. Lisäristiriito- 
ja jäsenien välille loi kiristyvä sisäpoliittinen tilan
ne, eikä Olavi Paavolaisen kollegoihinsa kriittisesti 
suhtautunut pamfletti Suursiivous eli kirjallisessa las
tenkamarissa sekään tiivistänyt rivejä. Tulenkantajien 
piirissä ja liikkeen liepeillä pyöri useita ei-heteroita 
ja muita seksuaalisuusdiskurssin avartajia4, mikä on 
kiinnostavaa, koska perinteisessä suomalaisessa kir
jallisuudenhistoriassa micsten(kin) homoseksuaali
suus on ollut avoin salaisuus pitkään.'’

Olavi Paavolainen — arbiter elegantiarum6

Olavi Paavolainen (1903-1964) oli Tulenkantajien 
johtohahmo, hurmioitunut esseisti, aikansa tärkein 
suomalainen dandy, kulttuurikriitikko, maailman-
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matkaaja ja myöhemmin Radioteatterin ensimmäi
nen johtaja. Paavolainen syntyi Karjalankannaksella 
varakkaaseen kivennapalaiseen perheeseen ja oli var
haiskypsä esteetti, mikä korostuu esimerkiksi Matti 
Kurjensaaren Paavolaista käsittelevissä teksteissä, jo  
Väinö Kunnaksen kuuluisa muotokuva Paavolaisesta 
dandynä riittää esimerkiksi siitä, mikä merkitys Paa
volaisen asemalla sotien välisen ajan Suomen ”kan
sallisena” esteettinä on ollut. Paavolainen pyrki ju l
kaisemaan ensimmäisen runokokoelmansa nimellä 
Marja Oulanko, tässä yhteydessä hän kehitti Marja 
Oulangolle kokonaisen persoonallisuuden ja otat
ti myös itsestään valokuvia kirjailijattarena/ Plisto- 
riatutkija Vesa Mauriala kiinnittää huomiota siihen, 
miten tärkeää Paavolaiselle oli luoda naiskirjailijan 
identiteetti, minkä lisäksi Mauriala näkee kyseisen 
teon merkittävänä ”sosiaalisena flirttinä ja kulttuu
risena testinä”.8 Nykytermein Marja Oulangon voi 
hahmottaa sukupuolen performatiivisen luonteen 
tiedostavana esityksenä.9 Paavolaisen omaan elämään 
kuuluivat myös miessuhteet: esimerkistä käy kornetti 
Bruun, josta Paavolaisen muistiinpanot luovat kau
niin nuoruudenmuiston.10 Muutenkin Paavolaisesta 
vallitsi ilmeisen laajalle levinnyt mielikuva biseksuaa
lina, joka pohdiskeli paljon erilaisten seksuaalisuuk
sien tematiikkaa. Matti Kurjensaari kirjoitti osittain 
julkaisemattomissa muistiinpanoissaan siitä, miten 
Paavolainen ”käsitti itsensä pitkät ajat homoksi, olisi 
tahtonut olla homo, mutta ei onnistunut”.11

Olavi Paavolaisen ohjeet runoilija Ilmari Pimiällc 
hänen ensimmäiselle Pariisin-matkalleen olivat käy
tännönläheisiä, sillä Paavolainen suositte!i erityisesti 
”turkkilaisen moskeijan saunaa”.12 Näin ovet auke-
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Olavi Paavolainen kirjailijatar Marja Oulankona 9.5.1924. 
Kuvan takana on teksti: ”Ilmari Pimiälle ihailulla”.
Kuva SKS KIA.

nivat Eurooppaan. Vesa Maurialan mukaan Paavo
laisen kirjoituksissa seksuaalisuudet olivat keskiös
sä 1 9 2 0 - ja 1930-luvuilla, jolloin hän tarkasteli niitä 
yhtenä modernille tärkeistä ilmiöistä. Nykyaikaa e t -  
sim ässä13 (1929) on tutkielma modernin maailman
sodan jälkeisen todellisuuden monista kulttuuris-tai- 
teellisista ilmenemismuodoista, joista Paavolainen



valottaa mm. alastomuus-liikettä, uutta naista, ruu
miinkulttuuria, tanssia, poikamiestyttöjä ja urhei
lua.14 Ritva Hapuli korostaa Paavolaisen merkitystä 
välittäjänä, joka kuvasi itselleen tärkeitä modernin 
piirteitä kirjoituksissaan ja toimi näin ”nykyajan 
lähettiläänä”.15

Paavolainen kirjoittaa S/^rf/V^ottr-pamflctis- 
saan (1932) miten aikalaiskirjailijat Riku Sarkola, 
Martti Merenmaa ja Elsa Soini kaikki käsittelevät 
homoseksuaalisuutta romaaneissaan, mutta kiista- 
kirjoittajan mielestä väärällä tavalla. Paavolainen kai- 
pasi homoseksuaalisuuden käsittelyyn substanssia, 
kun taas mainitut kirjailijat hakivat vain lisäväriä ei
vätkä kuvanneet homoseksuaalisuutta vakavasti tai 
kunnianhimoisesti. Paavolaisen mukaan ”paheclli- 
suuden kuvauksissa on syntynyt oikea kilpajuoksu” ja 
lisäksi homoseksuaalisuus on ”lanseerattu koristeelli
sena keskustelunaiheena”.16

Paavolainen oli 1930-luvullakin keskeinen kirjal
linen hahmo, jonka kansallissosialistista Saksaa (K ol
m annen  va ltak unnan  v iera a lla  1936), Etelä-Ame
rikkaa (Lähtö j a  loitsu  1937) ja fasismia ja natsismia 
(R isti j a  hakaristi 1938) tarkastelevat kirjat herätti
vät huomiota.1' Sodan jälkeen (1946) valmistui vielä 
Synkkä yksinpuhelu , jonka jälkeen Paavolainen vaike
ni kirjailijana. Teoksesta syntynyt kohu, jossa hän
tä syytettiin jälkiviisaudesta, teki hänet katkeraksi. 
Arvonpalautus tuli 1960, jolloin hänelle myönnet
tiin Eino Leino -palkinto. Matti Kurjensaaren mu
kaan Paavolainen piti tällöin itseään jo menetettynä 
tapauksena ja tokaisi: ”Olisivat antaneet minun olla 
tuhruisessa alkoholismissani.”18 Paavolainen kuoli 
1964.

Kurkistus 1930-luvun kirjalliseen 
homokuvastoon

Paavolaisen Suursiivouksessaan  nuhtelemien M e
renmaan, Sarkolan ja Soinin romaanit kuvaavat ho
moutta vihjailevasti, sitä täsmällisesti nimeämättä. 
Homoseksuaalisuus on osa kaupunkilaista moder
nia elämää, mutta kuvauksissa se ilmenee värikkäänä, 
eräänlaisena jazzmaisena eksotiikkana, johon liittyy 
taiteellisuus ja patologinen leima. Sarkolan Tanssi
aisten  jä lk een  romaanin päähenkilö työskentelee mai
nostoimistossa ja elää modernia kaupunkilaisclämää. 
Eräillä kutsuilla taidearvostelija Karhi lähestyy pää
henkilöä ja yrittää vietellä hänet. Päähenkilö torjuu 
viettely-ylityksen ja kertoo Karhille, että tämä kuu
luu edelliseen sukupolveen, joka joutuu väistymään 
uuden ja terveemmän sukupolven tieltä.19 Homo
seksuaalisuus näyttäytyy teoksessa kuin rekvisiittana, 
mainoslauseiden ja kahviloiden rinnalla. Päähenkilö 
saa kuulla vaimoltaan Karhin kuolleen hitaasti pa
rantumattomaan sairauteen, jolloin hän toteaa ”Hän 
oli niitä, joilla oli sairaat aivot, ja nekin lääkärin 
omat”.20

Elsa Soinin (1893-1952) K atarina m enettää p e lin  
-romaanissa päähenkilön Katarina Edclin Jorma-veli 
kuvataan poikkeuksellisen kauniiksi ja ulkonäöstään 
huolehtivaksi mieheksi, jota monet kirjan henkilöt, 
Katarina mukaan lukien, pitävät homona. Katari
na etsii itseään ja tehtävää elämälleen. Sisarukset ra
kastuvat molemmat nuoreen sotilaaseen, joka opet
taa heille tennistä. Tämän jälkeen sisarukset löytävät 
toisensa ja heistä tulee toistensa uskottuja. Katarina 
pohtii, onko Jorma perverssi. Jorma syyttää naisten

Kulttuuria 1 2 7



Gambrini oli vanha perinteikäs helsinkiläisravintola, jonka Seta-säätiö osti vuonna 1984 ja avasi sen remontin jälkeen 
nimellä Gay Gambirini. Se oli ensimmäinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen "oma” tanssipaikka, sitä ennen oli 
biletetty opiskelijajärjestöiltä ja ravintoloilta yhdeksi illaksi vuokratuissa tiloissa. Jo ennen Gay Gambriniksi muuttumis
taan Gambrini oli ollut homojen suosima ”tavallinen” ravintola. Siellä muun muassa järjestettiin Suomen ensimmäiset 
drag show -esitykset vuonna 1979. Tuolloin ravintola sijaitsi Isolla Roobertinkadulla. Vuosisadan alussa, kuvan ottamisen 
aikaan Gambnini sijaitsi osoitteessa Fabianinkatu 29. Vanha Gambrini esiintyy myös kaunokirjallisuudessa, Eino Leinon 
"Pankkiherroja"-romaanin (ilm. 1914) päähenkilö käy Gambrinissa syömässä. Romaanin päähenkilö Antti Puuhaara myös 
ihmettelee Helsingin hurjistunutta yöelämää: ”Myöskin luonnottomista sukupuoli-vieteistä kuuli Antti puhuttavan, jotka 
näyttivät tässä yleisen hävityksen ja kadotuksen ilmakehässä hirvittävän laajalle levinneen. Olihan niitä ollut pederas- 
teja [homoseksuaaleja] ennenkin, mutta vain muutamia ja poikkeus-ilmiöitä, jotka koko kaupunki tunsi ja joita sormella 
osoitettiin. Nyt niitä sensijaan näytti nousseen maasta kuin sieniä sateen jälkeen. Samoin naisia, joiden sanottiin pitävän 
enemmän omasta sukupuolestaan kuin toisesta. Olipa ilmestynyt vielä pari aivan uutta tyyppiä, ei uutta Berlinissä eikä 
Parisissa, mutta uutta meidän pienissä oloissamme, miehiä, jotka elivät epäsiveellisten naisten ansioista, ja toisia, nuoria 
poikasia, jotka itseään miehille kaupaksi tarjottelivat. Pari sellaista oli Anttikin jo kohdannut öisin kotimatkallaan, naisista 
puhumattakaan, joilta sai tuskin katuristeystä siihen vuorokauden aikaan rauhassa kulkea."
Postikortti ravintola Gambrinista. Päivätty 7.4.1916. Kuva Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto.



vieroksunnastaan puolinaisia poikatyttöjä.21 Jorma 
matkustaa Pariisiin, josta palattuaan hän meikkaa 
entistä enemmän, hänen pukunsa istuu tiukemmin 
ja hänen eleensä ovat sirommat, ja lisäksi häntä kut
sutaan neidiksi.22 Katarinan huoli on selkeä: ”Ettei 
Jorma välitä naisista — ensinkään.”23 Soinin romaa
nissa Katarina on keskiössä, joten uusi naiseus ilmiö
nä hahmottuu kiinnostavasti.24 Sen vastapainona on 
Jorman ambivalentti epämiehekkyys joka näyttäytyy 
uuden ja traditioista irrottautuvan naiseuden -  Ka
tarina kouluttautuu, urheilee ja muokkaa itse omaa 
elämäänsä -  valitettavana vastapoolina.

Martti Merenmaan (1896-1972) Varjojen pa raa ti 
on edustava esimerkki ensimmäisen tasavallan kau- 
punkilaisromaanista, jossa homoseksuaalisuus esiin
tyy koristeellisena yksityiskohtana. Romaanin ho- 
mohahmo Maisteri Rams on keski-ikäinen opettaja, 
jonka meikkaaminen ja läheinen suhde oppilaisiinsa 
kiinnittävät päähenkilö Birgerin huomion.25 Birgerin 
luokkatoveri Rolf valistaa päähenkilöä siitä, miten 
maailmassa on miehiä joilla on naisen sielu ja jotka 
rakastuvat toisiin miehiin.26 Rolf jatkaa esitystään 
korostaen sitä, miten tulevaisuus voi kokonaan kuu
lua kaksineuvoisille ihmisille ja miten tällöin ”lör
pöttely siveellisestä tasosta ja moraalista” lakkaa.2/ 
Myöhemmin maisteri Rams katoaa kuvasta paljas
tuttuaan häpeällisesti huijauksesta autettuaan Rol
fia peittelemään todistusväärennöstä. Kirjan lopussa 
Birger löytää maisteri Ramsin hirttäytyneenä kuu
sesta.28 Loppuhuipennus leimaa lopullisesti Ramsin 
menneisyyden hahmoksi, jolla ci ole paikkaa tervees
sä tulevaisuudessa.

Jälkikäteen on helppo yhtyä Paavolaisen tuo

mioon: yksikään 1931 ilmestyneiden kotimais
ten romaanien homoseksuaalisuuskuvauksista ci 
vaikuta kovinkaan ”progressiiviselta”. Pikemmin
kin niissä kaikissa homoseksuaalisuus jää eteiseen, 
ci artikuloidu, tai se toimii ainoastaan nykyaikaisen 
kaupunkilaiselämän kuvauksen rekvisiittana. Teos
ten samaa ilmestymisvuotta on mahdoton selittää 
yksiselitteisesti. On mahdollista, että homoseksuaa
lisuus on ”uutuudessaan” sopiva lisäsilaus kaupunki- 
laisclämää kuvaavaan teokseen. Myös psykoanalyysin 
”muodikkuus” saattoi suunnata kiinnostusta erilais
ten seksuaalisuuksien kuvaamiseen.

Kauniit veljet -  Onni Halla ja Ilmari Pimiä

Onni Halla (1899-1981) oli naispuolisille Tulenkan
tajille ”Leclian lepotuoli”29, jonka ei koskaan arveltu 
”sotkeentuneen naisiin”.30 Olavi Paavolaiselle hän oli 
jonkin aikaa tärkeä uskottu ja kirjallinen alter ego.31 
Hänen pääteoksensa on P en tti H arjun nuoruus (1946), 
jossa homoseksuaalisuuden ja homososiaalisuuden 
välinen jännite on tuntuva.32 Teoksen käännekohtana 
voidaan pitää hetkeä, jolloin päähenkilö tapaa junassa 
itseään nuoremman mielien, Eino Kantolan. Tällöin 
Pentti Harju kokee heräävänsä unesta.33 Kohtauk
sen eroottisuutta korostaa se, miten Harjun havahtu
minen tapahtuu sen jälkeen, kun Eino Kantolan käsi 
on koskettanut häntä.34 Junatapaamisesta alkaa mies
ten välinen ystävyys, jossa toistuvina motiiveina ovat 
Kantolan hymy ja kauneus. Teoksessa kuvataan tois
tuvasti, kuinka miehet voivat vain tuijottaa toisiaan 
yrittäen painaa toistensa kasvot mieleen.35
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Hallan kertomuksessa miesten välinen ystävyys 
on syvää ja siihen liittyy molemminpuolinen ihailu. 
Teokseen muodostuu rivien väliin oma kertomuk
sensa miesten välisestä sydänystävyydestä, joka tekee 
elämästä arvokasta. Teoksen lopussa Harjun kihlaus 
purkaantuu, kun hän tunnustaa naisystävälleen aikai
semman naissuhteensa ja kertoo aviottomasta lap
sestaan. Samalla Pentti Idarju tajuaa menettäneen
sä myös ystävyytensä Eino Kantolan kanssa.36 Tässä 
kohtauksessa Einon ja Flelena-rakastetun kasvot se
koittuvat Pentti Plarjun mielikuvissa: ystävyys ja rak
kaus tuntuvat tällöin liudentuvan toisiinsa.37 Onni 
Flalla pohdiskeli junamatkakuvauksesta myöhemmin 
seuraavaa: ”Koko ruon kuvauksen läpi tuntuu latent
ti homoseksuaalisuuden virta, mutta niin syvälle kät
kettynä, etten tiedä kuinka moni on sen löytänyt.”38 

Plallan merkitys homohistorian kirjoituksen nä
kökulmasta lienee se, että hän kertoi avomielises- 
ti asioita, jotka olisivat muuten jääneet pimentoon. 
P en tti H arjun nuoruutta  ei ole syytä väheksyä, sillä 
se kuvaa miestenvälistä ystävyyttä ja halua avoimesti, 
kun huomioidaan ilmestymisajankohdan historialli
nen tilanne. Plalla lausui itse seuraavaa: ”Silloin eivät 
nuoret olleet vielä lyöneet rikki viimeisiäkin tabuja 
eikä silloin voinut avoimesti kertoa poikkeavista suh
teista ja asioista.”39

Ilmari Pimiä (1897-1989) oli Olavi Paavolaisen sy
dänystävä, joka elätti itsensä opettajana, mutta kuu
lui alusta alkaen Tulenkantajien piiriin. Hän kertoo 
muistelmissaan siitä, miten Pyhää Sebastiania esittä
vä kuva sinetöi ystävyyden Paavolaisen kanssa. Pimiä 
kirjoittaa seuraavasti:
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L astenlehti Pääskynen ju lk a isi italia laisen  renessanssi- 
m aalari G iovann i A ntonio Bazzin40 maalauksen Pyhä 
Sebastian, missä nuoli on lä v istä n yt p yh  i m y s nuor 11 ka i- 
sen kaulan. En tiedä, mikä m inua tässä taulussa v ieh ä t
ti, m utta p id in  siitä  tavattom asti. Kaiketi O lavi Paa
vo la in en  oli saanut jostak in  tietää, että  kirjoitin runoja 
j a  maalasin n iin  kuin hän itsekin. K erran keväällä, ta i
si olla vu onna  1915, postinhakumatkalla sa tu im m e y h 
teen  kyläkujasilla. O lavi t e r v eh t i tu tta va llisesti j a  ojen 
si käteeni Pääskysestä leikkaajaansa Pyhää Sebastiania 
es ittä vän  kuvan. Kaksi h engenh eim ola ista  löysi näin 
toisensa. M inä  olin  tuollo in  kahdeksantoista-, O lavi 
kaksitoistavuotias. P yhän Sebastianin kuva loi perustan  
ystä vyyd elle , jok a  rakoilematta kesti O lavin kuolemaan 
saakka.41

Pyhä Sebastian on itsessään merkittävä vihjaus, sillä 
kyseisen pyhimyksen visuaaliset representaatiot ovat 
traditionaalisesti tarjonneet paljon homo(eroottiselle) 
taiteelle. Kuoleva, usein ekstaattinen, lähes aina alas
ton nuorukainen, johon nuolet penetroituvat on kir
voittanut monia tulkintoja, joiden yhteydessä saman 
sukupuolen välinen halu on voinut artikuloitua.42

Hieman myöhemmin Pimiä luonnehtii hänen ja 
Paavolaisen välistä ystävyyttä seuraavasti: ”Olavin ja 
minun välillä vallitsi kahden miehen puhtaasti mie
hinen ystävyys.”43 Pimiä liittyy tällöin pitkään his
torialliseen jatkumoon, jossa miehisen ystävyyden 
erityisyyttä korostetaan. Plistoriallisesti miehinen 
ystävyys on saanut erilaisia homoseksuaalisia mer
kityksiä erilaisissa ilmaisuissa, kuten sokraattisessa 
rakkaudessa (amor sokratii). 1800-luvun kirjallinen 
kulttuuri pursuaa erilaisia kiihkeitä ystävyyksiä mie-



hien välillä, joissa eroottinen lataus ilmenee usein 
vahvana.44 Pimiä julkaisi muistelmissaan Paavolaisen 
kirjeen Saksasta, jossa kommentoitiin kolmannen 
valtakunnan oloja seuraavasti: ”Tämä uusi siveellisyys 
on muuten hämmästyttävällä johdonmukaisuudella 
viety läpi, ja voit uskoa, että sen huomaa juuri tällai
sessa mondeenissä kylpypaikassa kuin Trawemiindc, 
joka ennen oli kuuluisa Sodoma juutalaisineen, ko- 
kotteineen ja gigoloineen.”45 Samassa kirjeessä Paa
volainen kommentoi, että Thilo von Trothan runo 
tuoksahti koko ajan arjalaiselle knabcnlicbellc (poi
karakkaudelle).46 Sitaatti kertoo hienosti siitä, miten 
vahvasti ei-heterous oli keskustelunaiheena ja miten 
sen esiintymät sekä tunnistettiin että nimettiin.

Kärsimyksen runoilija?

Uuno Kailaan (1901-1933) (alkujaan Salonen) kir
jailijakuva on täynnä kärsimystä. Kailaasta on tullut 
eräs Suomen kirjallisuushistorian patologisoiduim- 
pia kirjailijoita, jonka elämää ja uraa sävyttävät sekä 
tuberkuloosi että mielenterveysongelmat.4' Lisäk
si kirjallisuushistoriaan on sitkeästi iskostunut Kai
laan synnintunto ja syyllisyys, eikä vähiten homosek
suaalisuutensa hyväksymiseen liittyvä sellainen. Elina 
Vaara korostaa kirjailijahaastattclussaan sitä, että 
kuva Kailaasta on turhan yksipuolinen.48 Kirjailijan 
huumorintaju ja muut ominaisuudet unohtuvat, ja 
kärsimys jää päällimmäiseksi. Esimerkistä käy "Pie
ni syntinen laulu", jonka ”virallinen” kirjallisuuden
historia osoittaa Lyyli Pajuselle kirjoitetuksi, mutta 
jonka kohteeksi ”sitkeä huhu” nimesi ”Stockmannin

kuvankauniin hissipojan”.49 Sairastelustaan ja varhai
sesta kuolemastaan huolimatta Kailas julkaisi kah
deksan omaa teosta ja runsaasti käännöksiä.

Yhtä kaikki voi kysyä, mikä merkitys Lauri Vil
jasen, Tulenkantajien ”oman” kirjallisuudentutkijan 
homofobialla oli Tulenkantajien historiankirjoituk
sen kannalta. Kirjallisuudentutkija Päivi Lappalai
nen korostaa tutkimuksessaan Viljasesta sitä, kuin
ka heteroseksuaalinen avioliitto oli Viljaselle ”suurin 
onni ihmiskunnalle” ja kuinka hän myös toistuvasti 
suhtautuu teoksissaan kielteisesti homoseksuaalisuu
teen.30 Viljasen näkemyksillä oli kantavuutta, sillä 
hän oli Tulenkantajuutensa ohella merkittävä kirjal
lisuuskriitikko ja myöhemmin yleisen kirjallisuustie
teen professori ensin Turun ja sitten Helsingin yli
opistossa.

Kiinnostava näkökulma Tulenkantajien omaan 
keskustelukulttuuriin ja hetcroscksualisoituun men
neisyyteen avautuu tarkasteltaessa, miten Kailas 
kirjoittaa Viljaselle kirjeessään Berliinin homoala- 
kulttuurista. Se oli hänen mukaansa paljon kiinnos
tavampaa kuin Pariisissa, joka on kirjeen mukaan 
tylsä. Kailas kuvaa myös sitä, miten jo aiemmin 
Tukholmassa hän otti kadulta ensimmäisen työttö
män konttoristin, jota kestitsi koko päivän. Lopulta 
konttoristi vei tyttönsä tanssimaan Kailaan antamil
la rahoilla, näytettyään vielä kirjailijalle tyttöystä
vänsä valokuvan. Kailaan viimeinen kommentti on 
tyhjentävä: ”Tylsää!”31 Kailaan kirje kertoo omaa to
distustaan siitä, että homoseksuaalisuus ”tunnettiin” 
jo tuolloin, toisin kuin esimerkiksi Panu Rajala apri
koi eräässä Sarkiaa käsittelevässä tutkimuksessaan.32

Toisena esimerkkinä aikakauden puhetavoista ja
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Uuno Kailas vuonna 1921. Kuvan takana on teksti: ”Onni 
Hallalle ystävyydellä.” Kuva SKS KIA.
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Kailaasta toimii tutkija-kirjailija Elsa Enäjärvi-Haa- 
vion päiväkirjamerkintä: ”Aikaisemmin Uuno Kai
las säläsi homoseksuaalisuuttaan, mutta viimeisinä 
vuosina hän oikein työkseen tahtoi puhua sitä, mitä 
julkisemmassa seurassa sitä parempi. Siihen tyyliin, 
että tässä näette ihmisen.”53 Päiväkirjamerkintänsä 
aiemmassa osassa Enäjärvi-Haavio summasi Kailaan 
”probleemin” seuraavasti: ”Kallaksen homoseksuaali
suus oli hänessä synnynnäistä, jo poikavuosilta läh
tien. Eikä Kailas ollut niin suuri taiteilija, että olisi 
voinut voittaa sen asian. Se oli hänen probleeminsa, 
hänen ainoa probleeminsa.”54 Sitaatissa häivähtää 
ajatus sublimaatiosta taiteen keinoin, jolla Kailas oli
si voinut ”voittaa” homoseksuaalisuutensa. Toisaal
ta Enäjärvi-Haavion teksti on yleisilmeeltään myö
tätuntoinen Kailasta kohtaan, vaikkakaan hän ei käy 
pohtimaan sitä, ohko Kailaan viimeisten vuosien ho
moseksuaalisuudesta vaikenemattomuus enemmän 
ongelma yleisölle kuin hänelle itselleen.

Vaikka Kailaan elämä on traaginen tuberkuloo- 
seineen ja skitsofrenioineen, hänen runoudessaan 
on huumoria, usein sarkastista tai mustaa. Kirjailija
na hän ei ole pelkästään kuoleman, yksinäisyyden tai 
kärsimyksen laulaja. Esimerkistä käy Sumurun prins
si, jossa kaunis Giselä rakastaa prinssiä, mutta prinssi 
kääntyy naisesta poispäin vaikka ”hänet sinulle kan
sa sois.”53 Runon lopussa selviää, että prinssi haluaa 
vain paimentaa vuohia.56 Queer-näkökulmasta käsin 
ratkaisu on mielenkiintoinen, sillä haaveellaan prins
si sotii heteroseksuaalista matriisia vastaan eikä nou
data heteroseksuaalisuusodotusta. Kailas suomensi 
myös Edith Södergrania, mikä soveltui hyvin saksa
laista ekspressionismia ihailleelle kirjailijalle.57 Söder-



granin androgyniaa pursuavat tekstit tulivat tunne
tuiksi suomenkieliselle yleisölle laajemmin Kailaan 
käännöksinä.

Yrjö Gustafson (1904-1928) oli laajasti kirjallisesti 
sivistynyt (hän ci tosin julkaissut koskaan mitään) ja 
toimi Kailaan ateljeekriitikkona, jonka merkitys eri
tyisesti runoilijan kokoelmien P urjeh tija t ja Silmästä 
silm ään  kohdalla oli merkittävä.38 Kailas oli rakas
tunut Gustafsoniin ja koki vahvaa syyllisyydentun
toa kuultuaan Gustafsonin kuolleen hämäräperäisis
sä olosuhteissa Pariisissa 1928. Onni Hallan teorian 
mukaan Gustafson teki itsemurhan, koska hän ei 
kestänyt ihotuberkuloosin aiheuttamaa ulkonäkön
sä tuhoutumista.39 Halla kuvasi samassa yhteydessä 
erään ravintolaillan jälkeistä ”kolmiodraamaa”, jossa 
hän päätyi Kailaan vuodetoveriksi, koska Gustafson 
ei halunnut Kailasta joka oli ihastunut häneen, vaan 
Hallan joka valitsi Kailaan, koska Gustafsonin nenä- 
tuberkuloosi iljetti häntä.60 Kailas näki myöhemmin 
Gustafsonin kuoltua psykoottistyyppisiä näkyjä hä
nestä ja suri syvästi kuollutta ystäväänsä.61

Kaarlo Sarkia ja Yrjö Kaijärvi, 
esteettejäkö ainoastaan?

Kaarlo Sarkia (1902-1945) on Tulenkantajien piirin 
ulkopuolelle sijoittuvat runoilija ja aikakautensa kau
nis mies62. Hänet on syystä kanonisoitu kirjailijak
si, joka täydellisti mitallisen runouden suomalaises
sa runoudessa. Sarkian (alun perin Sulin) runous on 
sanataituruutta parhaimmillaan. Hänen runoutensa

soi, laulaa ja ”punoo unen kultapaulaa”. Sarkia julkai
si ainoastaan neljä runokokoelmaa ja kootut runonsa, 
minkä lisäksi hän teki runsaasti käännöksiä, erityi
sesti ranskasta ja italiasta. Sarkian homoseksuaali
suutta on luonnehdittu Suomen kirjallisuudenhisto
riassa mieleen jäävällä tavalla. Elämäkerturi Magnus 
Björkcnheim summaa Sarkian seksuaalisuuden seu
raavasti: ”Kasvuikäinen nuorukainen oli huomannut 
tunne-elämässään sekä kvantitatiivisen että kvalita
tiivisen anomahan, jota hän ei sisimmässään voinut 
paheksua.”63 Ilmaisu kertoo paljon 1950-luvun kir
jallisuudentutkimuksesta ja psykologiasta.

Sarkian teoksista tunnetuin ja arvostetuin on 
Unen kaivo, jonka nimiruno on ehkä runoilijan tun
netuin ja ihailluin teos.64 Runossa kuvataan vaikutta
vasti unen ja kuoleman välistä samankaltaisuutta ta
valla, joka on aistillisuudessaan ja eroottisuudessaan 
huimaava, sillä Sarkian musikaalis-aistimellinen ku
vasto herättää vahvoja assosiaatioita masokistises
ta nautinnosta. Lisäksi runo on hyvä esimerkki siitä, 
miten Sarkian runoudessa estetiikka ja erotiikka kul
kevat toistensa seuralaisina. Sarkian kirjallisuushisto
riallisen maineen ”pilasi” hänen lyriikkansa pcrintecl- 
lisyys ja hänen kuulumisensa V. A. Koskenniemen 
suosikkeihin, mikä ci ollut toisen maailmansodan 
jälkeisessä maailmassa enää suositus.65 1945 tuber
kuloosi vei Sarkian hautaan. Uuno Kailaan ja Kaarlo 
Sarkian välinen lyhyt suhde jätti jälkeensä muutaman 
eufemismin kirjallisuushistoriaan, joitakin muistelui
ta ja Kailaan kauniin kirjeen suhteen päätyttyä.

Kailas ja Sarkia tapasivat ensimmäistä kertaa 
elokuun lopulla 1931.66 Kailas oh tällöin jo mai
neikas kirjailija, mutta vasta esikoisrunokokoelmansa
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Kaarlo Sarkia. Kuva SKS KIA.

julkaissut Sarkia, sai yllätyksekseen kuulla kollegansa 
lausuvan Sarkia-aiheisen runonsa. Runo on julkaistu 
faksimilena Sarkian koottujen runojen alussa, mikä 
kertoo paljon sen merkityksestä Sarkialle.6/

Kailaan ja Sarkian välinen suhde kesti kevää
seen 1932, jolloin he riitautuvat. Välillä yhdes
sä asuneidenkin runoilijoiden välien särkymistä on
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perinteisesti selitetty Kailaan kaksijakoisella ja ris
tiriitaisella käytöksellä.68 Välillä Sarkia ei ollut mi
tään ja välillä Kailas ei ollut omasta mielestään mi
tään Sarkian rinnalla, arvioi Magnus Björkenheim 
Sarkia-tutkimukscssaan.69 Kaarlo Sarkian oman ker
toman mukaan Kailas omisti hänelle viimeisen ko
koelmansa runot Sumurun prinssi, Crescendo ja 
Polvistunut/0 Kirjallisuushistorioissa runoilijoiden 
rakkaus on jäänyt sivuseikaksi, sillä esimerkiksi Nii
nistön 550-sivuisessa tutkimuksessa Sarkian ja Kai
laan välistä suhdetta käsitellään kolmetoista riviä.71

Sarkian ja Kailaan homous oli eräänlainen ini
tiaatio-riitti hänen ei-hetcrolukijoilleen ja muillekin 
kirjallisuudentuntcmuksessa pidemmälle ehtineille. 
Taidehistorioitsija Aune Jääskinen kuvaa muistel
missaan, miten hänen Sarkia-ihailunsa sai kokea ko
via runoilija Maila Pylkkösen paljastuksissa: ”Mutta 
Sarkia ei olisi halunnut tutustua sinuun. Tykkäsi po
jista nääs. Kaikki ne ihanat rakkausrunot, ajattele, se
kin Erottua, tulvivat poikarakkautta, ja Ainoa sana ja 
Kohtaaminen ja Vala...”/2 Pylkkönen opasti edelleen 
Jääskistä 1950-luvulla: ”Kallaksenkin pien’ ihanaise- 
ni, vuoteellain’ olet ollut alaston” tarkoittaa varmaan 
poikaa, ehkä Sarkiaa, vaikkakin siinä sanotaan 'tytär 
jumalten’. Sarkiasta Kailas tykkäsi, ylisti jäätikön po
jaksi, joka on unessa nähnyt palmun.”73 Pylkkäsen 
kommentti on hyvä esimerkki suullisesta perimätie
dosta, jossa henkilöiden, usein kuuluisien ja esiku
vaksi näin käyvien, ei-heteroseksuaalisuus selvitetään 
tai paljastetaan kuulijalle.'4 Maunu Niinistön massii
visen elämäkerran mukaan kyseisessä runossa kirjai
lija on saavuttanut ”fyysisen täyttymyksen suhteessa 
naiseen”.73 ”Virallisen” Niinistön tulkinnan ja ”epävi



rallisen” Pylkkäsen tulkinnan välinen päinvastaisuus 
on kiinnostavaa, koska se kertoo omaa kieltään sii
tä, miten ci-hetcrous on kirjoitettu aikoinaan näky
mättömiin tai kätketty aikakautensa suosikkikiertoil- 
maisujen taakse.76

Yrjö Kaijärvi (1896-1971) käänsi7' ja kirjoitti yksi
toista runokokoelmaa sekä matkakirjoja. Kaijärven 
matkakirjat ovat loisteliaita kokoelmia erilaisia ais
tivaikutelmia, kirjallisia tai historiallisia viittauksia ja 
vahvaa kokemuksellista tunnelmointia. Esimerkiksi 
Italian-matka-teoksessaan Kaijärvi kuvaa aistillises
ti niin italialaisia viinejä kuin kohtaamistaan antiikin 
Nukkuva hermafrodiitti -patsaan kanssa Roomas
sa.78 Molemmissa kohtauksissa Kaijärvi kirjoittaa 
hyvän eroottisesti siitä, millaisia haluja ja mielihyvää 
niin viinit kuin antiikin patsaiden marmori hänessä 
herättivät. Kaijärven matkakirjojen tapahtumapaik
koja on usein Välimeren piiri (Italia, Pohjois-Afrik- 
ka), jossa kirjailija liikkuu hurmioituneena aistiensa 
vaikutelmia kuvaillen/9

Kerta toisensa jälkeen hän kirjaa tapaamisia 
nuorten miesten kanssa, joista tulee ystäviä ja op
paita. Suhteiden laatua ei koskaan paljasteta, mutta 
Kaijärven kertomuksessa näiden kohtaamisten mer
kitys on suuri. Kaijärven proosassa eksotiikalla on 
oma osuutensa ja nykylukijallc osa teksteistä vaikut
taa ensi silmäyksellä sisältävän eksotisoivan sävyn, 
jossa Pohjois-Euroopan ulkopuoliset kansat ja kult
tuurit kuvataan luonnonläheisinä ja kuin kolonialis
tisen katseen kohteina. Kaijärvi kirjoittaa myös kerta 
toisensa jälkeen siitä, miten etelässä ihmisten aistilli
suus ja seksuaalisuus eivät ole kahlehdittuja. Kuvaava

on seuraava kommentti: ”Eikä ainoastaan kosketus 
antiikkiin, vaan Italia sinänsä, antiikin hengen lähin 
perijä, vapauttaa ja auttaa minut löytämään oman 
itseni.”80 Kaijärvcllc, kuten monille, Italiasta tulee 
henkilökohtaisen vapautumisen (tapahtuma)paikka 
ja symbolisesti moniarvoinen ympäristö.

Lopuksi

Tulenkantajien sukupolvi tuuletti suomenkielistä 
kulttuurielämää tuomalla siihen avoimia vaatimuksia 
kansainvälisyyden ja modernistisen eetoksen puoles
ta. Ele sinänsä on niin kiinnostava, ettei sillä, oliko 
suomalaisella kulttuurilla ennen Tulenkantajia suh
teita yleiseurooppalaisiin kirjallisuus- ja kulttuuri- 
keskusteluihin jo muutenkin, ole suurta vaikutusta. 
Kiinnostavampaa on se, että esimerkiksi Olavi Paa
volaisen ennakkoluuloton suhtautuminen nykyaikaan 
vaikuttaa, esimerkiksi Vesa Maurialan mukaan, edel
leenkin tuoreelta ja puhutelevalta postmodernissa 
ajassa.81 Paavolaiselle traditionaalisten arvojen hajoa
minen tai luhistuminen oli yksinomaan positiivinen 
asia.82 Paavolainen kirjoitti henkilökohtaisesti, hur
maantuen ja ladellen tuomioita. Hän teki havaintoja 
ja oli innokas puhetilaisuuksien jälkikeskustelija.83

Yksityisen ja julkisen rajojen sekoittumisen yh
teydessä kirjallisuudentutkija Pia Livia Hckanahon 
muotoilu D. A. Millerin ajatuksesta homoseksuaa
lisuudesta avoimena salaisuutena on kiinnostava. He- 
kanaho korostaa sitä, miten homoseksuaalisuuden 
kulttuurisen olemassaolon voi ymmärtää olevan avoi
men salaisuuden kaltainen asia, jossa julkisen ja yk
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sityisen rajat sekoittuvat.84 Esimerkki Helvi Hämä
läisen, kirjailijan ja Olavi Paavolaisen rakastetun, 
Säädyllinen m urhenäytelm ä  -romaanista valaisee tätä 
asiaa. Kirjoittaessaan tunnistettavasti Paavolaisesta ja 
hänen äidistään Alice Paavolaisesta tai kirjallisuuden
tutkija ja -kriitikko Anna-Maria Tallgrenista Hämä
läinen sekoitti ”faktan” ja ”fiktion” rajat, mutta samalla 
hän rikkoi yksityisen ja julkisen välisen hierarkian:

Tuon hetken jä lk een  n iity llä  kun hän oli ta junnu t ruu
m iinsa kauneuden, hän o li p a lja sta nu t sen niille, jo tk a  
ha lu siva t sitä  p a lvoa . E nsim m äinen , jok a  sen jä lk een , 
kun hän itse oli koskenut ruum iiseensa , o li hurm aantu 
nut sen täydellisyydestä , o li o llu t hän tä  hiukan va nh em 
p i  nuorukainen, jok a  oli vää rink äyttän yt v iera ilu n i- 
kaansa hänen vanh em p ien sa  kodissa. Homoseksualismi 
oli sitten  seu rannu t hän tä  — kuin ohut kultainen varjo, 
joka irtausi hätien antiik in p ä iv ien  m iesruum iin  kaune
uden m ita t tä y ttä v is tä  jä sen is tä ä n .^

Paavolaisella oli ollut 16-vuotiaana Hämäläisen 
Jaakko Paavolalle kertoman tiedon mukaan seksi
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kokemus vanhemman sotilaan kanssa.86
Hämäläisen teos oli sopimaton, koska se toi yksi

tyisen julkiseksi ja sekoitti ”toden” ja ”tarinan” katego
riat. Tässä suhteessa hän toimi kuin Paavolainen, joka 
”paljasti” kaikissa teoksissaan itsensä. Tai ainakin näin 
hänen kirjallisuuttaan on pitkälle luettu. Sama pätee 
Kailaan tai Sarkian teksteihin, joiden analyysissä ru
nous ja elämä ovat usein sekoittuneet toisiinsa tavalla, 
joka ei ole ollut erityisen herkkävaistoista, ei elämän 
eikä kirjallisuuden suhteen. Tällöin Kailas oli pitkään 
pelkkä kärsivä runoilja87 ja Sarkian mitallinen runous 
ei sodanjälkeisessä maailmassa tuntunut sopivan mo
dernistiseen eetokseen. Tulevaisuudessa molempien 
kirjailijoiden soisi saavan osakseen tutkimusta, jossa 
homoseksuaalisuuden patologisointi tai kieltäminen 
ei enää näyttelisi pääroolia. Muutenkin heteronorma- 
tiivisuuden horjuttaminen esimerkiksi Tulenkantajien 
kohdalla on vasta alkutekijöissään.88

K iitän  F T  P ia L iv ia  Hekanahoa j a  VTM E eva Luhta- 
kalliota h eidän  arvokkaista kommenteistaan.



Virva Hepolampi

K A H L E H D I T T U :  L E S B O H A L U N  V A N K E J A  K A N S A N  N Ä Y T T Ä M Ö L L Ä
1931

Pamfletissaan Suursiivous e li kirjallisessa lastenkama
rissa (1932) Olavi Paavolainen teilasi kotimaisten ai- 
kalaiskirjoittajien homoseksuaalisuuden kuvaukset 
pintapuolisina paheellisuuden koristeluina.1 Vertai
lukohdaksi hän nostaa aiheen vakavat psykologiset 
tulkinnat eurooppalaisilla kirjailijoilla, esimerkkei
nään Thomas Mann, Bruckncr, Gide ja Bourdet. Ei 
ole sattumaa, että joukossa on kaksi näytelmäkirjai
lijaa, jotka läpimurtoteoksissaan säväyttivät vahvoilla 
lesbouden esityksillä. Teatterin rooli kulttuurin suun
nannäyttäjänä oli merkittävä ja lesbous oli sekä sak
salaisessa että ranskalaisessa kirjallisuudessa noussut 
yhdeksi modernin ajan tunnusmerkilliseksi ilmiöksi.2 
Ferdinand Bruckner kytki lesbouden sodanjälkeisen 
nuorison moraalisten arvojen menetykseen ja maso
kistiseen itsetuhoisuuteen näytelmässä Krankheit d er  
J u g en d  (1925) kun taas Édouard Bourdct’n La P ri-  
sonn iere (1926) lähestyi aihetta hillitymmin yksilö- 
psykologisena ongelmana 3. Krankheit d er  Ju g en d in  
kaltaiset groteskimmat lesbouden dramatisoinnit ei
vät siis nekään olleet välttämättä tuntemattomia ko
timaisen lastenkamarin kosmopoliiteille mutta täkä

läiselle teatteriyleisölle Bourdet’n menestysnäytelmä 
tarjosi haastetta kylliksi. Teuvo Puron suomentama 
ja ohjaama K ahlehd ittu  sai ensi-iltansa Kansan Näyt
tämöllä Helsingin Ylioppilastalolla 5.2.1931.

Lesbolaisen rakkauden kuvauksena Kahlehdittu  
ci ollut ensimmäinen suomalaisessa teatterissa, sil
lä Tampereen Teatterissa vuonna 1909 ja Vapaalla 
Näyttämöllä Helsingissä 1919 esitetty Frank Wede- 
kindin M aahin en  (D er Erdgeist, 1895) oli jo tuonut 
parrasvaloihin tunnistettavan naisrakastajan, kreivitär 
Geschwitzin. Bourdet’n draama kuitenkin lanscera- 
si Suomeen naisten välisen intohimon draamallise
na pääteemana, mikä tekee näytelmän lesbokuvasta 
ja sen vastaanotosta erityisen kiinnostavan aikansa 
seksuaalipuhecn ilmentäjänä. Traditionaalisesti ra
kennettu kolminäytöksinen salonkinäytclmä sijoittuu 
porvarilliseen miljööseen ja sen päähenkilönä on 27- 
vuotias viehättävä pariisitar Irene, joka asuu yhdessä 
diplomaatti-isänsä, siskonsa ja palvelusväen kanssa. 
Juoni paljastaa mutkien kautta Ircncä piinaavan salai
sen lesbolaisen rakkauden rouva Aiguincsiin, hänen 
epätoivoisen yrityksensä irrottautua suhteen vetovoi-

Kulttuuria 137



masta ja asettua aviovaimon rooliin uskollisen ihaili
jan Jacquesin kanssa, ja Irenen lopullisen lankeamisen 
normaalinaiseuden, avioliiton ja äitiyden ulkopuolelle, 
sillä eroottinen tunnekylmyys miestä kohtaan osoit
tautuu parantumattomaksi. Sen sijaan hänen torjutut 
tunteensa rouva Aiguinesia kohtaan nousevat vääjää
mättä esiin. Kerronnan konventionaalisuus ja tarinan 
eteneminen tragedianomaisclla ennakoitavuudella 
kohti loppuratkaisua keskittää huomion pääteemaan. 
K ahlehdittu  toi homoseksuaalisuuteen poikkeuksel
lista näkyvyyttä siinäkin mielessä, että näyttämöllä 
fiktiivinen naisrakastaja Irene sai myös visuaalisen, 
ruumiillisen olomuodon pääroolia esittäneen Mart
ta Bergströmin hahmossa. Suomessa ei tiedetä ol
leen 1930-luvulle tultaessa julkisuudessa esillä ketään 
homoseksuaalina tunnettua naista, joka olisi antanut 
poikkeavalle eroottiselle identiteetille yleisesti tun
nistettavat kasvot ja siten kytkenyt lesbohalun osaksi 
yleisempää sosiokulttuurista reaalimaailman tietoa.

Osoittaako K ah lehd ittu  siis Paavolaisen kriti
soimaan koristeelliseen homokerrontaan verrattuna 
määrätietoista lesbouden esiinlukemista, jota kirjalli
suuden tutkija Terry Castle ehdottaa vastastrategiaksi 
sille länsimaisen kirjallisuudenhistorian leimalliselle 
traditiolle, jossa lesbohahmot ja lesbinen halu esite
tään vältellen aavemaisena mahdottomuutena, har
hanäkyinä, hourekuvina ja fyysisenä poissaolona? 
Lesbouden aavemaisuus on Castlen mukaan tarjon
nut otollisen retorisen ja psykologisen keinon tun
nistaa naisten homoseksuaalisuuden olemassaolo ja 
samalla kieltää se. Castle tulkitsee lesbouden Freu
din psykoanalyyttisen negaation käsitteen mukaan 
patriarkaalisen kulttuurin ”torjutuksi ajatukseksi”,
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joka on voitu päästää tietoisuuteen vain epäsuorasti, 
siten että sen olemassaolo samalla kielletään. Kuten 
torjutun asian murtautuminen tietoisuuteen kiellon 
kautta on ensimmäinen vaihe sen tunnistamisessa, 
samoin aavemetaforien myötä myöhemmät kirjoitta
jat ovat sittemmin ottaneet haltuunsa naistenvälisen 
erotiikan lihallisemman todellisuuden.4

Homoseksuaalisuus on K ahlehditussa  väistämät
tömän selvästi luettavissa, päähenkilö Irene on otol
linen samastumisen kohde ja loppuratkaisu pääty)' 
lesbohalun myöntämiseen kun aviopuolisot lähtevät 
eri teilleen, kumpikin oman eroottisen halunsa pe
rään. Silti tarinassa on myös torjutut aaveensa. Il
meisin niistä on lesbouden assosioiminen aavenäkyi- 
hin dialogin tasolla, johon Castlekin viittaa, mutta 
olennaisempi seikka on mielestäni samasukupuoli- 
seen rakkauteen erottamattomasti liitetty kärsimyk
sen, onnettomuuden ja kohtalonomaisuuden leima, 
johon koko dramatiikka perustuu. Irene alkaa kär
siä salarakkaudestaan siksi, että hän kokee sen olevan 
vastoin hänen omaa tahtoaan:

I ren e: Pelkään i t s eä n i----Sinä e t ym m ärrä , että  on het
kiä, kuten nyt, jo l lo in  näeri selvästi, jo l lo in  m inulla on 
oma tah ton i — M utta  toisin  a jo in  m inu lla  e i sitä ole j a  
sillo in  en  tiedä, m itä  teen. -  Se on a ivan  kuin vankila 
—joh on  on pakko tahtomattaa?i pa lata . Olen kuin — 
Jacques: Lum ottu  5

Rouva Aiguines on suhteessa vahvempi, tietoinen 
toimija, joten hänen voi tulkita viettelevän Irenen 
homoseksuaalisuuteen. Hän suunnittelee Välimeren 
risteilyä amerikkalaisella huvipurrella Irenen kanssa,



Irénen (Martta Bergström) 
lesborakastajattaren lähettä
mät orvokit kutsuvat Iréneä 
seuraamaan sisäistä ääntään 
Bourdet: Kahlehdittu, Kansan 
Näyttämö 1931.
Kuva Ortho. Teatterimuseon 
arkisto.



mikä uhkaa sinetöidä Irenen kohtalon. Kun Irene pa
kenee etsien pelastusta avioliitosta Jacquesin kanssa, 
rouva Aiguines odottaa periksi antamatta tilaisuut
ta saada rakastettunsa takaisin ja lopulta onnistuu
kin siinä. Mutta sapfinen intohimo tuottaa kärsimys
tä myös hänelle. Irenen jätettyä hänet hän sairastuu, 
eroaa miehestään ja jää ”aivan yksin”. Irenen ja rou
va Aiguinesin suhdetta hallitsevan kärsimyksen syyt 
jäävät viime kädessä epäselviksi, sillä perustavaa eroa 
lesbo- ja heterohalun välillä ei tehdä: teksti toteaa 
herra Aiguinesin suulla, että kaikki ovat samanlai
sia siinä suhteessa, ettei ole ”kuin yksi tapa rakastaa 
samoin kuin kärsiäkin”6. Irenen ja rouva Aiguinesin 
tragedian taustalla kummittelee ranskalaiskirjailijoi- 
den kuvaaman tuhoisan lesboerotiikan ja degenera- 
tiivisten seksuaaliteorioiden ääneenlausumaton kärsi- 
mysmytologia -  sekä modernimmin luettuna alistava 
patriarkaalinen sukupuolijärjestelmä, ulostuloproble- 
matiikka ja lesbouden sosiaalinen stigma.

Lcsborakkautecn liittyvän onnettomuuden uhreja 
ovat olennaisesti myös miehet. Herra Aiguines riu
tuu kahdeksan vuotta epätyydyttävässä avioliitossaan 
kykenemättä irtautumaan ihailemastaan vaimos
ta kunnes tämä jättää hänet. Kokemuksensa nojalla 
hän varoittaa Jacquesia tavoittelemasta lesbosuhteen 
merkitsemää Ireneä: ”Älä hukkaa elämääsi ajamal
la takaa aavetta, jota et koskaan tavoita. Sillä he ovat 
tavoittamattomia. Ovat varjoja. Älä lähesty heitä, he 
ovat vaarallisia.” Naisten välinen läheinen ystävyys 
on uhka pahaa-aavistamattomille miehille: ”Se on 
mystillistä -  ja peloittavaa. Ystävyys on vain naamio. 
Ystävyyden varjolla nainen tunkeutuu perheeseen, 
koska hän tahtoo ja kuinka hän tahtoo, minä aikana
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vuorokaudesta hyvänsä, siellä hän ryöstää ja turme
lee kaiken, ilman että mies, jolta par’aikaa hävitetään 
koti, edes huomaa, mikä häntä odottaa.”7 Koska Ire
ne ja rouva Aiguines ovat myös miesten halun koh
teita ja tarvitsevat miehiä, mutta eivät pysty heitä 
rakastamaan, he altistavat miehet hyväksikäyttösuh- 
teille ja hedelmättömille avioliitoille. Sherric A. In- 
ness esittää, että K ahlehditun  feminiininen lesboku- 
va oli aikanaan suurempi uhka heteroseksuaaliselle 
järjestykselle kuin Radclyffe Hallin The Weil o f  Lo- 
n elin ess -romaanin edustama naismaskuliinisuudcl- 
le perustuva lesbokäsitys, sillä feminiininen habitus 
tekee mahdottomaksi erottaa lesbolaiseen rakkau
teen taipuvaiset naiset muista naisista.8 Avioliiton 
purkamattomuuden ideaalia ja naisten taloudellista 
riippuvuutta vasten tämän toiseuden tunnistaminen 
palvelee heteroseksuaalisten miesten etua: ”he eivät 
ole meitä varten” toteaa herra Aiguines Jacquesille.9

Torjutun lesbohalun narratiiviin sopii hyvin, että 
halun objektia, rouva Aiguinesia, ei koskaan nähdä 
näyttämöllä. Hän on läsnä vain toisten henkilöiden 
puheissa sekä Irenellc lähettämiensä orvokkikimppu- 
jen muodossa ensimmäisessä näytöksessä ja kolman
nen näytöksen lopussa. Hänen maaginen vetovoi
mansa jää lukijan mielikuvituksen varaan, kuten herra 
Aiguinesin kuvaillessa vaimoaan: ”Heti kun häntä lä
hestyy, joutuu -  kuinka sanoisin -  ikään kuin hurmion 
alaiseksi. En yksin minä, vaan kaikki.”10 Näkymättö
myys on representaatiostrategia, jolla Bourdet luo sää
dyllistä etäisyyttä poikkeavan seksuaalisen halun ruu
miillisuuteen. Ainoa naisten välinen lcsbinen kosketus, 
joka lavalla näytetään, on metaforinen: loppukohtauk
sessa Irene painaa liikuttuneena rouva Aiguinesin lä



hettämän orvokkikimpun poskeaan vasten ja koskettaa 
kukkia huulillaan.11 Strategia korostaa samalla rouva 
Aiguinesin henkilöimää uhkaa ja toiscutta, sillä hän jää 
etäännytetyksi abjektiksi, jonka tunne-elämästä näyte- 
tään lähinnä sen manipulatiiviset seuraukset.

K ah lehd ittu  vastaa hyvin Carolyn J. Deanin 
(2000) hahmotelmaa lesbopuheesta sotienvälisen 
ajan Ranskassa. Naisten homoseksuaalisuus oli väite
tysti laajalle levinnyttä vaikka olikin yhteiskunnassa 
näkymätöntä ja kätkettyä. Naisten lankeamisen lcs- 
bouden pauloihin nähtiin ilmentävän sekä moder
nin naisen seksuaalista aktiivisuutta (miehistymistä) 
että naisille luontaista hillitöntä ja itsetuhoista eroot
tista halua (äärimmäisen liioittelevaa naisellisuutta). 
Naisten välistä halua ci siis selittänyt vain maskulii
nisen lcsbotyypin viriiliys kuten vastakkaisen suku- 
puolituntecn teoriat esittivät. Pahe, joka oli aiemmin 
kuvattu lähinnä aristokratian ja prostituution ruokki
maksi rappioilmiöksi, demokratisoitiin: naiset olivat 
yleisesti taipuvaisia heittäytymään sapfisiin nautin
toihin salaisten klubien kätköissä ja miesten käsitys- 
Ityty11 pääsemättömissä. Deanin tulkinnassa lesbous 
1920—30-lukujen Ranskassa ei näyttäytynyt niinkään 
epäsuorasti esitettynä torjuttuna uhkana kuin uhka
na, jota manattiin esiin, koska se tarjosi verukkeen 
naisten seksuaalisuuden kontrollointiin siinä mis
sä tirkistelyyn ja eroottisin fantasioihinkin. Toisaal
ta näkymättömyyden ja salamyhkäisyyden retoriikan 
voi lukea keinoksi, jolla sapfinen halu oli viime kä
dessä edelleen häivytettävissä ja sen merkitys kyseen
alaistettavissa. Lesboudesta tuli leimallisesti katego
ria, joka on yhtä aikaa sekä olemassa oleva tosiasia 
että hahmoton, tavoittamattomissa oleva ilmiö.

Näytelmän vastaanotto

K ahlehd itun  tulevaa cnsi-iltaa mainostettiin Kansan 
Näyttämön käsiohjclmassa taidokkaana näytelmänä, 
joka on ehtinyt vakiinnuttaa paikkansa ranskalaisil
la ja saksalaisilla näyttämöillä, mutta johon kotimai
sissa teattereissa on epäröity tarttua sen epätavallisen 
aiheen vuoksi. Tarkemmin määrittelemättä jäävän 
arkaluontoisuuden uskottiin kuitenkin puhuttelevan 
modernia yleisöä: ”Kun nykyaika kuitenkin pyrkii va
pautumaan turhasta sovinnaisuudesta ja mieluummin 
tahtoo katsoa asioita sellaisina kuin ne ovat ja ottaa, 
jos mahdollista, opetusta siitäkin, mikä aikaisemmin 
pidettiin salassa, on Kansan Näyttämön johto katso
nut mahdolliseksi liittää ohjelmistoonsa näytelmän, 
jolla on maailman maine takanaan.”12

Eurooppalaisten metropolien näyttämösuorituk- 
set, teatterit ja kulttuurielämä olivat vahvasti läsnä 
myös lehtiarvosteluissa, ja niiden kautta moderni aihe 
näyttää tulleen helposti lähestyttäväksi. H elsingin Sa
nom ien, H ufvudstadsb ladetin , Uuden Suonien, Ajan 
Sanan  ja Svenska Pressen in  kriitikot viirtaavat made
moiselle Sylvien ja Helene Thimigin maineikkaisiin 
pääroolin tulkintoihin Pariisissa, Wienissä ja Berlii
nissä, sekä kappaleen vastaanottoon Tukholmassa. 
H ufvudstadsb ladet toteaa näytelmän aiheen, ”gatyon- 
nekvinnan och hennes öde som erotisk undantags- 
varelse”, olevan jo kauan sitten kirjallisuudesta tuttu, 
viitaten epäsuorasti Victor Margucrittcn menestysro
maaniin La ga r fo n n e  (1922)1'. Svenska Pressen  arvioi 
näytelmää mannermaista ”psykopatologista keskuste- 
ludraamaa” vasten ja Ajan Sana kuvailee ulkomaises
sa yhteiskunnallisessa näyttämötaiteessa avautunutta
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”monenmuotoisten eroottisten sairausilmiöiden 
mellastuskenttä[ä]”.14 Bourdet’n tekstin ansioksi aran 
aiheen käsittelyssä nähdään yleisesti sen objektiivi
suus, hienovaraisuus ja sensationaalisuuden välttämi
nen, mutta useat kirjoittajat määrittävät artikkelissaan 
sen, mitä näytelmässä ei suoraan nimetä: että aiheena 
on ”lesbolainen rakkaus”, ”lesbolainen lempi”, ”homo
seksuaaliset intohimot”, ”perverssi-ilmiö”, ”perverssi 
sairaus”, ”epänormaali rakkauselämä”.15

Arviot Martta Bergströmin lesbouden tulkinnan 
uskottavuudesta vaihtelevat, keskeisten kriteerien ol
lessa ulkomaisten näyttämöesikuvien mukaan parii- 
silaisuus, ylikultivoituminen ja hermoherkkyys. Hel
s in g in  Sanom ien  mielestä Bergströmistä puuttui ”se 
ylikultivoinnin ansari-leima, joka on välittämätön 
attribuutti tämän ongelmallisen naisen kuvaan, jon
ka mielellään kuvittelee ikään kuin Helene Schjerf- 
beckin muotokuvamaalausten tapaan väritetyksi. Rva 
Bergströmin hermoherkkyys on liiaksi patoloogises- 
ti alleviivattua.”16 Vahvaa näkemystä lesboruumiista 
ei puutu myöskään kriittisimmästä arviosta: ”Martta 
Bergströmille oli Irénen osa sikäli ylivoimainen, et
tei hän saanut vakuuttavasti ilmaistuksi minkäänlai
sia hermafrodiittisia luonteenpiirteitä. Hänen miltei 
spasmaattinen hermostuneisuutensa teki osan vain 
yhä feminiinisemmäksi: ja sellaisena hänen tulkin
tansa oli todella erittäin herkkä-ilmeistä.---- M ut
ta hän ei saanut kuulijaa lainkaan vakuutetuksi siitä, 
että hän olisi lesbolaisen rakkauden vanki.”17 Moder
niin eurooppalaiseen kulttuurielämään kytkeytyvä ja 
haasteelliseksi koettu esitys sai yleisesti ottaen kiin
nostuneen kriitikkovastaanoton, muttei arvostelu
menestystä. Lesbouden tunnistettavuus, luettavuus ja
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Kaarola Aleksandra Avellan (1853-1930) oli modernin 
näyttelijäntyön ja lausuntataiteen pioneereja Suomessa. 
Suomalaisen Teatterin näyttämöllä hänen bravuurejaan 
olivat muun muassa housuroolit ja toisen sukupuolen 
esittäminen. Avellan viihtyi housupuvussa myös vapaa- 
aikanaan. Hän asui yhdessä näyttelijäkollega Emilie Sten
bergin kanssa ja heidän välillään vallitsi aikalaismuistelijan 
mukaan ”erityislaatuinen ystävyys".
Kuva Daniel Nyblin. Museovirasto.

kirjoitettavuus näyttää joka tapauksessa olleen kriiti
koille ongelmatonta.

Vaikka kotimaan kriitikkokentällä kernaasti otet
tiinkin haltuun radikaaleja eurooppalaisia tuulahduk
sia ja aiemmin vaiettuja moderneja aiheita, on lähellä 
myös samasukupuolisuuden toiseuttaminen takaisin 
sinne mistä se on tullutkin. Riippumatta tekstin tai 
esityksen ansioista, jotkut arvostelijat toteavat suoraan 
aiheen olevan Suomessa epärelevantti: ”Näytelmällä



itsellään, joka on taitavasti teh ty---- on meikäläisissä
oloissa korkeintaan kuriositeetti-arvo.”ls ”Mutta draa
ma sellainen kuin 'Kahlehdittu’, jossa kuvataan erästä 
ylikulttuurin patologisista ilmiöistä, on aiheeltaan niin 
eksentrinen, ettei sillä meikäläisissä oloissa ole kovin
kaan suuria vastakaiun mahdollisuuksia.”19 ”Mikä on
polttava probleemi muualla, ei ole aina meillä.----Ei
myöskään määrätty perverssi-ilmiö, joka esim. Eu
roopan suurissa keskuksissa on laventunut suoranai
seksi yhteiskuntavaaraksi tai vähintäin moraalisen 
rappion uhkaavaksi todistukseksi, läheskään aina näyt- 
tcle samankaltaista osaa syrjäisemmissä maissa, esim. 
Suomessa.”20 Toiseuttavaa lesboudcn esiinlukemis- 
ta tuotetaan myös korostamalla Irenen roolihahmon 
patologisuutta, degcncroituncisuutta, hermohimois- 
ta riutumusta ja ylikultivoitunutta miljöötä näytel
män edellyttäminä ominaisuuksina vaikka Bourdet’n 
selityksiä kaihtava teksti ci näihin diagnooseihin saati 
retoriikkaan ohjaakaan. Kyseenalaistamattomana ole
tuksena tuntuu olevan, että ulkomaisten estradien ri- 
vinvälitulkinnat tarjoavat autenttisen näkökulman les
bolaisen rakkauden olemukseen, johon suomalaisesta 
näkökulmasta ci voi olla mitään lisättävää sillä aiheen 
todellisuuspohja rajoittuu ulkomaisiin mctropolcihin. 
Vain Suomen Sosiaalidemokraatista löytyy lesbisen ai
heen kotouttamista tavoittelevia äänenpainoja: "Kan
san Näyttämön eilisiltainen esitys ei mitenkään pyr
kinyt viemään meitä välttämättä Pariisiin, eikä se ollut 
tarpeellistakaan. Tämän näytelmän henkilökuvat voi 
löytää mistä suurkaupungista tahansa. He ovat yleisin
himillisiä.” Sama kirjoittaja lukee Irenen tarinasta esiin 
varauksettomamman, vähemmän sairaalloisen tul
kinnan: ”... [Bourdet] ymmärtää yksilöä, uhria, jonka

kamppailu moraalikäsitteiden vastaista himoaan vas
taan on suurta tragediaa, yksinäistä taistelua koko maa
ilmaa, mutta ennen kaikkea omaa itseään vastaan”.21

Kahlehdittu ja sen vastaanotto merkitsivät les- 
boudcllc pienimuotoista julkisuuspiikkiä ympäris
tössä, jossa keskustelu aihepiiristä oli vähäistä ja 
pintapuoliseen koristuksellisuutccn taipuvaista. Koti
maisessa kontekstissa Irenen ulostulodraama täyttää 
hyvin määrätietoisen naisrakkauden csiinlukemiscn 
mittasuhteet vaikka vastaanotossa paljastuukin kriit
tinen piste, jossa määrätietoinen toiseuttaminen al
kaa. Lesbolainen intohimo olemassa olevana tosiasia
na rajautui helposti ulkomaiseksi ongelmaksi, joka 
kotimaassa puhuttelec vain asiantuntevaa kosmopo
liittia katsojaa. Toisin kuin aikansa toinen sensaatio- 
tapaus, Weil o f  L oncliness -romaani, K ahlehdittu  jättää 
nimellisesti auki kysymyksen homoseksuaalisuuden 
selitysteorioista mutta vihjailee eri mahdollisuuksiin: 
Irenen äidittömyytecn, naisten itsenäistymiseen, ho
moseksuaaliseen viettelyyn, Välimeren kulttuurien 
vaikutukseen, modernin ajan hermostolliseen heik
kouteen, sukupuolten väliseen kuiluun ja kaksinais- 
moralismiin, sisäiseen viettiin. Näyttämöllepanon ja 
vastaanoton varaan jää, kertooko Irenen tarina luon
nollisen sukupuoli- ja perhejärjestyksen ulkomaisista 
uhkakuvista vai poikkeuksellisen tunne-elämän koh
taamisen vaikeudesta. K ahlehd itun  lesbous on lei
mallisesti epäonnistuneiden ihmissuhteiden ja avio
liittojen kautta määrittyvää, mutta aikansa julkisessa 
diskurssissa sopivasti uhriutettu, kärsivä ja tuntei
densa kanssa taisteleva naisrakastaja oli varteenotet
tava hahmo norminvastaisen seksuaalisuuden t ie n 
raivaajana ja kysymysten herättäjänä.
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Virva Hepolampi

K O L M I O D R A A M A N  L E S B I S I Ä  V A R IA A T IO IT A  K O T I M A I S E L L A  V A L K O 
K A N K A A L L A  1 9 6 0 -  JA i 9 70 -LU  KUJ EN T A I T T E E S S A

Lesbisiä sävyjä vilahtcli 1960-luvulla useissa Suo
messa esitetyissä elokuvissa. Päärooleihin lesbot ja 
biseksuaaliset naishahmot nousivat etenkin vuosi
kymmenen taitteen nimekkäissä kolmiodraamois
sa, jotka lähestyivät poikkeavaa suhdekuviota toinen 
toistaan rohkeammin.

Kolmiodraaman aineksia voi aistia jo amerikka
laisessa elokuvassa H uhu, joka ehti Suomeen vuonna 
1962. Pääjuonena on kahden opettajattaren joutumi
nen lesbisen huhumyllyn uhriksi. Karenin (Audrey 
Hepburn) suunniteltu avioliitto Joen (James Garner) 
kanssa osoittaa toisaalta huhut epäuskottaviksi, mut
ta toisaalta aviosuunnitelmat herättävät kysymyksiä 
Karenin ja Marthan (Shirley MacLaine) läheisessä 
työ- ja ystävyyssuhteessa. Martha havahtuu lopussa 
kuuntelemaan tarkemmin tunteidensa laatua ja te
kee dramaattisen ulostulon ja rakkaudentunnustuk
sen Karenille, joka kriisin takia purkaa kihlansa Joen 
kanssa. Martha päätyy ratkaisemaan oman kriisinsä 
itsemurhalla. Karenin oletettavasti vain platoninen 
kiintymys ystävättäreen jää elämään tämän kuole
mankin jälkeen. Todelliseksi heterosuhteen haasta

jaksi ei kahden naisen välisestä rakkaudesta vielä ole 
tässä uhriuttavassa elokuvassa, vaikka aviosuunnitel
mat kariutuvatkin lesbopuheen herättämään paniik
kiin.

Seuraavana vuonna Suomessa nähtiin Ku/tasil- 
m äinen  ty ttö , joka nosti heteromiehen ja biseksuaa
lin naisen keskinäisen kilpailun toisesta naisesta ta
rinan keskiöön. Aristokraattien piiristä moderniin 
muotimaailmaan siirretty ja taiteellisesti tyylitelty 
mukaelma Plonoré de Balzacin samannimisestä no
vellista vuodelta 1833 ci rohkeasta aiheestaan huoli
matta vakuuttanut suomalaislehtien elokuvakriitikoi
ta. Ranskalaisen Jean-Gabricl Albicoccon csikoistyö 
teilattiin Ilta -Sanom issa , Savon Sanomissa ja Kansan 
Uutisissa yksikantaan teennäisenä, ikävystyttävänä ja 
tarkoituksettomana.1 K ansan Uutisten  arvostelijan 
mielestä modernia yleisöä ei lesbolaisuuden paljasta
misella enää voinut järkyttää kuten Balzacin aikaan, 
eikä Balzac tyytynyt pelkkiin sensaatioihin kuten A l
bicoccon filmatisointi, vaan hänellä oli muutakin tar
jottavaa. Uudessa Suomessa Franqroise Prevostin suori
tus Eleonorina sai kuitenkin tunnustusta ”modernin
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Sapphon” roolistaan mutta sympatiaa teokselle löytyi 
vain H ufvudstadsb ladetista , jonka kriitikko oli myös 
lukenut Balzacinsa ja osasi verrata elokuvaa alku
tekstiin.’ Nihkeästä alusta huolimatta lcsbiset kol
miodraamat eivät kuitenkaan väistyneet kotimaisilta 
valkokankailta vaan lisää oli tulossa.

”Sinun ongelmasi on, ettet ole koskaan saanut 
miestä” — Paul

Huomattavasti suopeamman vastaanoton sai vuon
na 1968 D. H. Lawrencen pienoisromaanin filmati
sointi K ettu  — m iehen  sym boli, sekin ohjaajansa Mark 
Rydellin csikoistyö. Toisin kuin K ultasilm äisen  tytön  
kohdalla, kertomuksen alkuteksti oli tutumpi koti
maisille katsojille, sillä Lawrencen tarinan suomen
nos oli julkaistu jo vuonna 1959, siinä missä Balza
cin novelli suomennettiin vasta 2002.3 Naisparina 
tässä Englannista Kanadan maaseudulle siirretyssä 
filmatisoinnissa ovat neuroottinen Jill (Sandy Den
nis) ja piilevästi intohimoinen Ellen (Anne Hey- 
wood). Ellenin kevytbutch-ulkokuoren alta paljastuu 
feminiininen nainen hcteroscksuaalisine haluineen. 
Hän antautuu vaimoksi isännän roolia havittelevalle 
häikäilemättömälle nuorelle miehelle Paulille (Keir 
Dullea), joka tunnontuskitta raivaa pois tieltä avio
liittoon myrkynkitkerästi suhtautuvan mustasukkai
sen Jillin.

Vallan ja vietin, kirveen ja ketunhännän symbo
liikka nousee filmissä vahvasti esiin, ja katsojalle jää 
tulkittavaksi, onko symbolisena uhrina Ellenin ja 
Jillin herkkäsävyisempi rakkaus vai Jillin hyödytön 
kapinointi luonnollista heteroviettiä vastaan. Ket

tua on tituleerattu kaikkien aikojen homofobisim- 
maksi elokuvaksi ja amerikkalaisen lesbolchdcn The 
L addcrin  arvostelijan kommentti lukijoilleen vuonna 
1968 olikin ”Luc kirja, katso elokuva ja RAIVOS
T U ”.'* K ansan Uutisten  arvostelija kritisoi jälleen, et
tei nimekkäiden kirjailijoiden teoksia pitäisi alistaa 
yksinkertaistetulle elokuvalliselle kerronnalle, mut
ta Suomen Sosiaalidemokraatin  mielestä elokuvallisen 
tulkinnan puutteista huolimatta erinomaiset rooli
suoritukset pelastavat kahden lesbolaisen suhteista 
kertovan elokuvan, jolla on ”laajempaakin kiinnosta
vuutta”.

”Minä rakastan metsästämistä” - Frédériquc

Verrattuna K etun  viittcellisempään naisrakkauteen 
Claude Chabrolin N aarash irvet käynnistyy vaikut
tavasti lesboviettclykohtauksella. Mondääni Frédé
riquc (Stephane Audran) iskee sujuvasti Pariisin 
taivaan alla katutaiteilijana naarashirviä piirtclevän 
W hyn (Jaquelinc Sassard). Elokuvan voi tulkita uu
deksi versioksi K ultasilm äisen  ty tön  tarinasta, sillä 
molemmat kuvaavat dekadenttiin elämänpiiriin poh
jautuvia ihmissuhdekuvioita ja päättyvät siihen, että 
nainen surmaa lcsbisen halunsa kohteen omistami
sen halusta. Nytkin lesboparin näennäinen harmonia 
särkyy miehen tultua suhteen kolmanneksi pyöräksi, 
joskin Paulilla (Jean-Louis Trintignant) on lähinnä 
sivurooli naisten välisen dynamiikan välikappalee
na. Suhteet sykliytyvät entistä pervommin siten, että 
Paul on ensin W hyn, sitten Frédériqucn, ja lopuksi 
jälleen W hyn kavaljeerina. Langat pysyvät loppu- 
metreille asti Frédériqucn käsissä, jonka huvila St.
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Tropezissa toimii tapahtumien pääasiallisena näyttä
mönä. Viimeistä sanaa hän ei kuitenkaan pääse sa
nomaan, sillä W hy haluaa Frédériqueksi Frédériquen 
paikalle.

Chabrol oli jo 50-luvulta lähtien niittänyt mai
netta Ranskan uuden aallon ohjaajana, joten N aaras- 
h irv ien  ensi-ilta Suomessa 1970 ei jäänyt huomiotta 
lehdistössä. P. S.-viikkolehden arvostelija ensin häm
mästelee lesbolaisen rakkauden niukkuutta filmi- 
historiassa, mutta viime kädessä tulkitsee kuitenkin 
Chabrolin teoksen ansioksi nimenomaan sen, ettei 
tarkoituksena ole kuvata seksuaalisia poikkeavuuk
sia vaan ”lesbolaisuus on elokuvassa ennen kaikkea 
tarinan, juonen psyykkisten ulottuvuuksien kannalta 
välttämätön jatke”.5 Sisällön syvyyden sijaan Naaras- 
h irv ien  taidokkuus piilee hänen mukaansa ulkonais
ten muotojen täydellisyydessä, kuten monet muutkin 
kriitikot asian näkivät. Suomen Sosiaalidemokraatille 
N aarashirvien  esteettiset sommitelmat edustivat to
sin silkkaa porvarillista eskapismia ja Kansan Uutisten 
kriitikko pysyi uskollisena linjalleen todeten että taita
vasta toteutuksesta huolimatta ”Elokuvan teemoja on 
käsitelty lukemattomia kertoja ja paremmin”.6 Vasta
perustetun homoyhdistyksen Psyken julkaisemassa 
9<5-lchdessä lesbokriitikko suomii tarinaa sen piilo- 
moralisoivista asenteista kvasitaiteellisen kuoren alla/

”Katso itseäsi, pateettinen vanha lepakko! Et kai 
todella kuvittele olevasi kenenkään nuoren naisen 
unelma onnesta?” -  Mrs Croft

N aarash irvien  hillitylle eleganssille täydellisen vas
takohdan muodostaa ironinen luonnenäytelmä Sisar
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G eorgen surma. Robert Aldrichin ohjaaman Hol- 
lyvvood-tuotannon lähtötekstinä oli Frank Marcu
sin menestyksekäs brittidraama, jota esitettiin myös 
Suomessa Åbo Svenska Teaternissa, Imatran Teatte
rissa, Tampereen Työväen Teatterin Kellarissa, Hä
meenlinnan Kaupunginteatterissa ja Kuopion Yh- 
teisteatterissa ennen kuin elokuva ehti kotimaassa 
valkokankaille keväällä 1970. Kolmioasetelma edus
ti radikaaliuden huippua. Näyttelijätär June 'George’ 
Buckridgen (Beryl Rcid) ja hänen pikku ystävätä
rensä Alice 'Childie' McNaughtin (Susannah York) 
lesboavoliiton rikkoo kolmas nainen, BBCdlä esi
miesasemassa oleva manipuloiva Mercy Croft (Coral 
Browne). Kolmiodraaman rinnalla kulkee kertomus 
vanhenevan ja juopotelevan näyttelijätären amma
tillisesta tragediasta, sillä katsojamäärien kasvatta
miseksi June Buckridgen roolihahmo, sisar George, 
likvidoidaan nostalgisesta televisiosaippuaoopperasta 
tapaturman varjolla.

Lesbous ei 1960-luvun lopun elokuvamaailmas
sa ollut enää neitseellinen aihe, joten Aldrich korotti 
panoksia määrätietoisesti. Käsikirjoitukseen lisättiin 
räväköitä kohtauksia, joita ei sisältynyt näytelmä- 
tekstiin: George ahdistelee humalapäissään nuoria 
nunnia taksin takapenkillä, George ja Childie juh
livat aidolla Lontoolaisella Gateways-lesboldubilla 
oikeiden lesbojen seassa ja Mrs Croft viettelee Chil- 
dien orgasmiin. Autenttiseksi kehuttua lesbokuvaus- 
ta käytettiin valttikorttina elokuvan markkinoinnissa, 
sillä näyttelijöissä ei ollut suuria nimiä, joilla kalastaa 
median ja yleisön huomiota.8

Lesbosuhteen irvokkuus ja dialogin musta huu
mori jakoivat mielipiteitä kriitikkokentällä. Näyttelijä-



suoritukset saivat arvoistaan huomiota likipitäen kaut
ta linjan. H elsingin Sanom ien  ja Nya Presscnin  kriitikot 
eläytyivät täysin Georgen tarinaan ja H elsingin Sano
m ien  kirjoittaja jopa lesboviettelykohtaukseen, jos
sa hänen mukaansa ”tuntuu paljon voimakkaammin 
seksiä kuin vastaavissa miehen ja naisen tilanteissa on 
aikoihin saatu esiin”.9 Toisten mielestä off beat -aihe 
toimi vain loistavien näyttelijäsuoritusten ansiosta. 
P.S.-lehdessä suhtautuminen oli ankeinta: ”Ei ole suu
rempia vaikeuksia hylätä suoralta kädeltä tätä sairaiden 
ihmissuhteiden asetelmaa, mutta samalla on kuiten
kin mahdollisuus vastentahtoisesti kiinnostua tämän 
kalmanhajuisen ja räikeän maailman ominaispiirteis
tä.” Loppuarvio on nihiloiva. Aldrichin yritys paneu
tua aiheeseen jää lupauksen tasolle ”tämän loppujen 
lopuksi asenteiltaan ja ilmaisultaan keskinkertaisen ja 
sovinnaisen lesbolaistutkielman yhteydessä”.10 K an
san Uutiset harmittelee tällä kertaa tv-maailman ku
vauksen jäävän lesbouden esittelyn varjoon ja päätyy 
mitätöivään toteamukseen: ”Lopputulos on voimakas 
yksityistapauksen kuvaus, säälittävä tai vastenmielinen, 
riippuen siitä miten katsoja asiat kokee, mutta tuskin 
yleisinhimillinen tai yhteiskunnallinen.”11

Ylisanoilla rummutettu paljastuselokuva ”oikeasta” 
lesbomaailmasta oli selvä pettymys myös The Ladde- 
rin  lesbokriitikolle.12 Moni tämän päivän lesbokatsoja 
voi yhtyä hänen näkemyksiinsä sensationaalisen sek
sikohtauksen naurettavuudesta ja toisaalta Gateways- 
otosten erityisarvosta. Nykykatsojaa tuskin kuitenkaan 
vaivaa rehellisen lesbokuvauksen puute Sisar Georges
sa, jota kriitikko jää tulevilta elokuvilta odottamaan. 
Myös 9d-lehden arvostelussa poliittinen arveluttavuus 
nousee esille. ”Monen mielestä filmin henkilöasetelma

juopottelevinc lesboineen ja lapsirakastajattarinecn ei 
ole paras mahdollinen lesbolaisten itsensä kannalta”, 
kirjoittaja toteaa, mutta selittää ongelmalliset piirteet 
osaksi tarinan inhimillistä näkökulmaa: ”Filmi on erit
täin yksilökeskeinen ja katsojien sympatiat ovat poik
keuksetta ”Yrjö-siskon’ puolella huolimatta siitä, miten 
yksilö lesbolaisuuteen suhtautuu.”1-1 Vuosien varrella 
tämä sympaattisuus ja elokuvakäsikirjoituksen tarkoi
tushakuinen lesbinen lisäarvo ovat siivittäneet filmin 
nousua kulttimaineeseen.

Mikään näistä kolmiodraamoista ei arvatenkaan 
ollut Se elokuva, jonka 1960-70-lukujen taitteen lcs- 
boyleisö halusi nähdä. Sisar Georgessa tapetaan vain 
julmilla sanoilla, muissa lcsbiset suhdekuviot johta
vat kirjaimellisempiin surmiin. Sittemmin kotimai
selle yleisölle on etenkin Vinokino-elokuvafcstivaa- 
lin myötä tarjoutunut nähtäväksi riittämiin myös 
vailla angstia olevia naisrakkaudesta kertovia filmejä; 
enemmän tai vähemmän raivostuttavia, sovinnaisia, 
sympaattisia tai rehellisyydellään puhuttelevia. Men
neiden vuosikymmenien fiktiivisiä lesbokohtaloita on 
tätä historiaa vasten helppo katsoa vailla päivänpolt
tavaa poliittista painolastia, nostalgian verhon läpi.

Toisin kuin 60—70-lukujen taitteessa, tänään voi 
jo uskottavasti väittää, etteivät lesbopaljastukset elo
kuvassa enää hevin hätkähdytä eikä ansiokkaista ver
tailukohteista ole puutetta. Kaikista hätkähdyttävin 
aiheen käsittely on kuitenkin aina vielä tekemättä ja 
näkemättä. Ja se voi hyvinkin löytyä elokuvasta, joka 
kohdalle osuvan päivänkritiikin mukaan on ikävys
tyttävä, turhanaikainen, keskinkertainen, pinnalli
nen, vailla uutuusarvoa tai laajempaa yleisinhimillis
tä kiinnostavuutta.
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Tupakansavu verhosi ilman. Kellari oli ahdas ja pimeä. Vain kaksi pientä huonetta. 

Katossa roikkui punaiseksi värjättyä räkätippaa muistuttava lamppu. Vanha seslon- 

ki ja vuodesohva, jolla istuskeli ja halaili hämärässä tuskin näkyviä pareja. Kanttii

nin puolella joku vanha hetekanpuolikas jolle mahtui istumaan kolme. Iso mies jonka 

nimi oli Paula, teki juomia ja keitti kahvia.

148 Tuijotin erästä pitkätukkaista naista, joka istui ikkunasyvennyksessä kuin madonna

ja hänen polviinsa nojasi toinen nainen joka istui lattialla. Kuinka kauniilta he siinä 

näyttivätkään, kun toinen hyväili jalkojensa juureen istunutta naista.

Niin kuin Maria kätki sanat sydämeensä ja tutkiskeli niitä, minä kannoin tuota nä

kyä kuin medaljonkia muistona jostakin kauniista ehjästä rikkumattomasta tunteesta, 

joka voi vallita kahden naisen välillä.

Kaarina Valoaallon kuvaus 1970-luvun alun Kalevankadun kellarista teoksessa Huono 

iho (Otava 1986)
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Jorma Hentilä

K IR K O T  JA H O M O S E K S U A A L I S U U S

Kristilliset kirkot ovat perinteisesti suhtautuneet 
kielteisesti homoseksuaalisuuteen. Sitä on perusteltu 
niin sanotulla luonnonoikeudella sekä tietyillä Raa
matun kohdilla, joiden katsotaan viittaavan homo
seksuaaliseen käyttäytymiseen syntinä, luonnonvas
taisuutena ja osana pakanuutta.

Jos m ies makaa m iehen katissa n iin  kuin naisen kans
sa maataan, he ova t m olem m at tehneet kauhistuttavan  
teon, j a  heidät on surm attava. He o va t itse an sa inneet 
kuolemansa. (3. Moos. 20:13)

Siksi Jum a la  on jä t tä n y t  heidät häpeä llisten  him ojen  
valtaan. Naiset o v a t va ih tan eet luonnollisen sukupuoli
yh teyd en  luonnonvastaiseen , j a  m iehet ova t samoin luo
p u n eet luonnollisesta yh teyd estä  naisiin, j a  heissä on sy t
tyn y t himo toisiaan kohtaan. M ieh et ova t harhautuneet 
harjoittam aan keskenään säädyttöm yyttä  j a  saava t an 
saitsemansa palkan. (Room. 1:26-27)

Ettekö tiedä, että  vääryyd en tek ijä t e iv ä t  saa omakseen 
Jum alan  va ltakuntaa? Älkää eksykö! Jum alan  va lta 

kunnan p erillis iä  e iv ä t  ole s iv eettöm yyd en  harjo itta ja t 
eivätkä epäjum alien  pa lv e lija t, e iv ä t  aviorikkojat, e iv ä t  
miesten kanssa makaavat m iehet, e iv ä t  varkaat eivätkä  
ahneet, e iv ä t  ju om arit, pilkkaajat eivätkä riistä jät. (1. 
Kor. 6:9-10)

Näiden ja eräiden vastaavien raamatunkohtien tul
kinnasta ei kirkoissa kuitenkaan ole enää vuosikym
meniin oltu yksimielisiä.

Vanhan testamentin kohta kuuluu Pyhyyslain 
perhe- ja seksuaalitabuja sisältävään säädöskokoel
maan. Teologian maisteri Jaakko Hyttisen mukaan 
se viittaa ensisijassa siihen, mikä aktissa oli torjutta
vaa: se ”alensi vastaanottavan miehen naisen rooliin, 
joissa tämän miehelle kuuluva käyttäytymisvclvoite 
ja mieskunnia” olivat mennyttä. Se loukkasi yhteis
kunnan perustana olevaa patriarkaalista roolijakoa.1

Professori Martti Nissinen toteaa samaa suku
puolta olevien seksuaalisen kanssakäymisen olevan 
Roomalaiskirjeen mukaan ”epäjumalanpalvelukses
ta johtuvaa seksuaalisen käyttäytymisen vaihtamis
ta luonnonmukaisesta luonnonvastaiseen”. Paavali ei
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tarkoita luontoa gencettis-biologisessa mielessä, vaan 
kysymys on lähinnä ”asioiden tavallisesta järjestyk
sestä sellaisena kuin Paavali oli ne oppinut”.2

Pastori Eero Junkkaala puolestaan katsoo Roo
malaiskirjeen löytävän kohteen myös tämän päivän 
maailmasta. ”Homoseksuaalinen elämäntyyli ci ole 
kristillistä, koska se on luomisjärjestyksen vastaista”, 
ja koska Jumala on luonut ja tarkoittanut kristillisen 
elämän toisenlaiseksi.3

Korinttolaiskirjeessä on kyseessä moraaliopetuk
sessa käytetty' paheluettelo, joka kuvaa, mitä kaikkea 
pahaa ihminen voi tehdä. Martti Nissisen mukaan 
tällä raamatunkohdalla, jossa mainitut henkilöt eivät 
saa omakseen Jumalan valtakuntaa, on ollut ”ehkä 
syvällekäyvin vaikutus homoseksuaalien kohteluun 
kristillisessä kulttuuripiirissä”.4

Turmiollinen vaikutus suojattomiin yksilöihin

Sukupuolen ja seksuaalisuuden tultua entistä avoi
memmin julkiseen keskusteluun 1960-luvulla evan- 
kelis-luterilaisen kirkon piispat hyväksyivät, joskaan 
eivät aivan yksimielisesti, kannanoton A jankohtai
nen asia vuonna 1966. He pitivät homoutta syntinä 
ja katsoivat sen lisääntymisen olevan ”ilmauksena ai
kakauden siveellisen elämän rappeutumisesta”. Se on 
vaarallista, leviää ja ”ulottaa turmiollista vaikutusta 
suojattomiin yksilöihin”. Homous on taipumus, jon
ka ”hoitaminen kuuluu lääketieteen alaan”. Kristilli
sen uskon ja sopivan lääkehoidon avulla taipumusta 
voidaan hillitä, jos se ei kokonaan häviä. Vaikka ih
minen ”ei aina olekaan itse vastuussa” tämän taipu
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muksen synnystä, hän on velvollinen pidättäytymään 
sen toteuttamisesta samoin kuin ”terveellä sukupuo- 
livietillä varustettu” avioliiton ulkopuolella. Kristitty
jen on kohdeltava ”tämän taipumuksen valtaan” jou
tuneita ihmisiä ymmärtämyksellä.5

Piispojen rintaman rikkoi Porvoon piispa Karl- 
Erik Forssel jättämällä allekirjoittamatta kannan
oton. Sen sijaan hän lähetti seurakunnilleen kirjeen, 
jossa hän varoitti tuomitsemasta niitä, joiden ”seksu
aalinen suuntautuminen on erilainen”. Ketkään, edes 
lääkärit, eivät tiedä syitä erilaisuuteen. Erilaisten ci 
pidä tuntea ”olevansa rikollisia”. Forssel kylläkin kat
soi, että homous on ”ristiriidassa Jumalan tahdon 
kanssa”, ja kehotti seurakuntien työntekijöitä autta
maan ihmisiä ”muuttamaan taipumukset”. 6

Kirkko ei suoraan vastustanut homoseksuaalisten 
suhteiden rangaistavuuden kumoamista, jota Sek- 
suaalirikoskomitea' esitti ja josta eduskunta päätti 
syksyllä 1970, mutta ei olisi pitänyt pahana rangais
tavuuden säilyneistäkään. Piispojen kannanoton hen
gessä kirkko piti homoutta hankittuna ominaisuute
na, joka leviää. Jos rangaistavuus kumotaan, lakiin on 
sisällytettävä kielto ihannoida homoseksuaalisuutta.8 
Kirkon näkemyksellä oli suuri vaikutus eduskunnan 
päätökseen lisätä lakiin niin sanottu kehotuskielto, 
jolla kriminalisoitiin julkinen kehottaminen ”haureu
teen” samaa sukupuolta olevien kesken.

Täyden ihmisyyden kieltäminen syntiä

Nuorten tutkijoiden Martti Lindqvistin ja Jouko 
Sihvon selvitys H omoseksuaalisuus j a  kirkko. Katsaus



uusimpaan tutkimukseen j a  keskusteluun kiisti ulko
maisiin tutkimuksiin perustuen victtclyteorian ja 
puolusti homojen oikeutta yhtäläisin kriteerein kir
kon virkaan. Näin ollen ”kaikkien seurakunnan työn- 
tekijöiden on lähdettävä siitä, että he ovat vastuun
tuntoisia, toisen ihmisen integriteettiä kunnioittavia 
ja kristilliseen uskoonsa sekä ajattelussaan että elä
mässään sitoutuvia henkilöitä”.9 Selvitys joutui kri
tiikin kohteeksi muun muassa kirkolliskokouksessa.

Tutkijoiden laatima selvitys sen enempää kuin 
esimerkiksi rovasti Erkki Niinivaaran tai tutki
ja Heikki Räisäsen10 edustamat uutta luotaavat nä
kemykset eivät vaikuttaneet kirkon johdon kantaan. 
Vartijassa Niinivaara kirjoitti homojen elävän keskel
lämme usein tuskallista varjoelämää. ”Missä ihmisen 
osaksi tullut homoseksuaalinen rakenne on katsottu 
synnilliseksi, siellä on jäänyt havaitsematta, että syn
tiä saattaakin olla täyden ihmisyyden kieltäminen lä
himmäiseltä ja hänen syöksemisensä syyllisyyden ja 
epätoivon kuiluun.”11 Sitä vastoin arkkipiispa Mart
ti Simojoki kuvasi lehtijutussa homoutta vammaksi 
ja sanoi, että ”avattaisiin portit viettelylle, jos asiaan 
suhtaudutaan hyväksyvästi”.12

Porvoon hiippakunnan piispan John Vikströmin 
vetämä kirkon yhteiskunnallinen toimikunta sen si
jaan oli ennakkoluuloton ja järjesti yhteistyössä Se
tan kanssa seminaareja homoseksuaalisuudesta, en
simmäisen keväällä 1976.13

Seppo Kivistön erottaminen helsinkiläisen Van
han kirkon seurakunnan nuorisotyöntekijän tehtä
västä homouden vuoksi syyskesällä 1974 nosti kir
kon suhtautumisen julkiseen keskusteluun. Se ulottui 
myös vuoden 1975 kirkkopäiville. Ilomantsilainen

lukion lehtori Martti Kaipiainen puolusti Kivistöä ja 
kertoi homoudestaan arvellen, ettei tiedä, ”viedään
kö minulta tämän takia vaikkapa virka”. Kirkollisko
koukselle vuonna 1976 tehdyssä aloitteessa esitettiin 
testejä, joilla homot voitaisiin karsia kirkon tehtäviin 
pyrkivistä. Kirkolliskokousedustaja, lehtori Anna- 
Liisa Kaipiainen, Martti Kaipiaisen puoliso, puolusti 
homojen ja lesbojen oikeuksia kirkossa ja sen työnte
kijöinä puheenvuorossaan, joka oli sisällöltään ilmei
sesti ensimmäinen kirkolliskokousten historiassa. 14

Selibaatti vaatimuksena kirkon virkaan

Kristityt homot ja lesbot pyrkivät osaltaan vaikutta
maan asenteisiin kirkon sisällä. Setan kristillinen pii
ri julkaisi vuonna 1982 vetäjänsä Ritva Kurjen kään
tämän kirjasen Raam attu j a  homoseksuaalisuus,15 Siitä 
otettiin noin 2000 kappaleen painos, ja se lähetettiin 
kirkossa hengellistä työtä tekeville. Myöhemmin jul
kaistiin vielä kirjanen Uusi testam en tti j a  homosek
suaalisuus,16 Vuonna 1984 ilmestyneessä teoksessa 
Rakkauden m onet kasvot on hollantilaisen domini
kaani-isän Carlos Spoorin ja Ritva Kurjen artikkeli, 
joka antaa papeille ja sielunhoitajille käytännön oh
jeita homoseksuaalisesti suuntautuneiden henkilöi
den kohtaamiseen.17

Piispat hyväksyivät vuonna 1984 perhe- ja sek
suaalieettisen puheenvuoron K asvam aan  yhdessä . 
He eivät enää suoraan nimitä homoutta synniksi ja 
myöntävät, että yritykset terapian avulla muuttaa ho
moseksuaalista suuntautumista ovat jääneet heikoik
si. Tieteelliseen kirjallisuuteen vedoten he toteavat,
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että ”homoseksualistin ei katsota olevan itse vastuus
sa seksuaalisen taipumuksensa syntymisestä, vaan 
hän on saanut sen tahdostaan riippumatta”. Sen pe
rusteella ei ketään saa pitää ”moraalisesti epäilyttävä
nä henkilönä”, mutta jokainen on vastuullinen siitä, 
miten hän ilmentää taipumustaan. Häntä on ”tuet
tava hyväksymään erilaisuutensa ja näkemään siitä 
aiheutuvat sekä elämisen rajoitukset että myönteiset 
mahdollisuudet”.

Piispat pitävät oikeana estää ”homoseksuaalisuu
den yleistymistä” ja painottavat homouden ehkäise
mistä etukäteen. Lapsen tulee voida kokea molem
mat vanhemmat läheisinä, ja suhteet kumpaakin 
sukupuolta oleviin ikätovereihin ovat suositeltavia. 
Salliva suhtautuminen nuorten heteroseksuaaliseen 
kiinnostukseen vahvistaa ”seksuaalisesti epävarmojen 
nuorten identiteettiä normaaliin heteroseksuaaliseen 
suuntaan”.

Homoseksuaalinen lähimmäinen on kannanoton 
mukaan hyväksyttävä täysivaltaisena jäsenenä kir
kon toimintaan. ”Ottaessaan homoseksuaalisia jäse
niään virkoihin ja muihin palvelutehtäviin kirkolla 
on kuitenkin oikeus edellyttää, ettei asianomainen 
opeta eikä toimi vastoin sitä, mitä kirkko homosek
suaalisuudesta opettaa.”18 Kirkko siis edellyttää seli
baattia.

Emeritusarkkipiispa, teologian tohtori Mikko 
Juva on kirjassaan Aika ajatella , aika uskoa piispo
jen kannanottoa selkeäsanaisempi ja asiallisesti kri
tisoi sitä. Hän kirjoittaa, että jokainen ihminen on 
luotu ystävyyteen ja läheisyyteen, joka useimmille 
toteutuu avioliitossa. Kaikille se ei ole mahdollista 
tai toteutuu molempien aviopuolisoiden usein jär

154 Sateenkaari-Suomi

kyttävien kärsimysten hinnalla. ”En pysty pitämään 
Kristuksen asenteen mukaisena sitä, että sosiaalisesti 
hyväksyttävässä liitossa elävät jatkuvasti paheksuvat 
ja syrjivät ja estävät niitä, joille läheinen ja lämmin 
ihmissuhde on mahdollinen vain samaan sukupuo
leen kuuluvan ystävän kanssa.” Mikko Juva ei voi 
ymmärtää sitä, miten ”näitä ystäviämme voidaan 
kehottaa Jeesuksen opetuksen mukaan rakastamaan 
toisiaan ja samalla kieltää heitä osoittamasta hel
lyyttä ja lämpöä hänelle, jonka he kokevat kaikkein 
läheisimmäksi”.19

Homot kirkollisina pelinappuloina

Yhdeksänkymmentäluvun alussa virinnyt keskuste
lu samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuh
teen virallistamisesta heijastui myös kirkkoon. Sen 
edustajat joutuivat vastaamaan kysymykseen kirkon 
suhtautumisesta. Julkista kohua aiheutti arkkipiispa 
John Vikströmin radiohaastattelu huhtikuun alussa 
1993, ei ensisijassa siksi, mitä Vikström sanoi, vaan 
häntä vastaan kerätyn adressin ja hänestä tuomioka
pitulille tehtyjen, harhaoppisuutta koskeneiden kan
telujen vuoksi.

Vikström vastasi toimittaja Tapani Leistin kysy
mykseen homojen ja lesbojen oikeudesta elää uskol
lisessa parisuhteessa, johon kuuluu myös seksuaali
elämä, seuraavasti: ”Minä katson, että tämän päivän 
yhteiskunnassa meidän ei pidä liikaa sekaantua ih
misten henkilökohtaiseen elämään, ja se, mitä yk
sityinen ihminen kokee oikeaksi ja jossa hän toimii 
omantuntonsa mukaisesti, niin silloin hän[en] pitää



Heti perustamisvuotenaan 1974 Seta tuli ryminällä julkisuuteen, kun yksi sen perustajajäsenistä, Helsingin Vanhan kirkon 
seurakunnan poikatyöntekijä Seppo Kivistö sai potkut työstään homoseksuaalisuuden vuoksi. Heinäkuussa 1974 Seta 
järjesti Vanhan kirkon puistossa Suomen ensimmäisen lesbojen ja homojen mielenosoituksen. Kivistö ei saanut työpaik
kaansa takaisin, mutta Setan noin 40 hengen mielenosoittajajoukko antoi suomalaiselle homoseksuaalisuudelle kasvot, 
homot ja lesbot astuivat joukkona julkisuuteen omilla niinillään ja kasvoillaan. Yksittäisiä rohkeita yksilöitä oli julkisuu
teen tullut jo aiemminkin, mutta kuvat plakaatteja kantavasta joukosta nuoria, reippaita ihmisiä olivat jotain uutta. Mega
fonin varressa Seppo Kivistö. Kuva Veli Hyvärinen.



niin tehdä. Jos toinen, jos me emme tätä täysin hy
väksy tai ymmärrä, niin siitä ei seuraa, että me saam
me lähteä tätä tuomitsemaan”.20

Paavalin synodi aloitti välittömästi hyökkäyksen 
arkkipiispaa vastaan. Hänelle luovutettiin vapun
aattona teologien vetoomus, jossa häntä vaadittiin 
sanoutumaan julkisesti irti radiohaastattelusta. Sa
manaikaisesti kerättiin adressia, jossa tuomittiin ark
kipiispan lausuma. Nimiä kerättiin kesän kristillisil
lä juhlilla, myös tilaisuuksissa, kuten herättäjäjuhlilla, 
joiden järjestäjät kielsivät nimenkeruun.

Kevään 1993 kirkolliskokouksessa oli esillä aloite 
kirkon seksuaalietiikan uudistamisesta. Sen taustana 
oli tyytymättömyys piispojen kannanottoon vuodelta 
1984. Plomoseksuaalisuus oli keskustelun pääaihee
na, ja vanhoilliset käyttivät tilaisuutta hyökkäyksiin 
arkkipiispaa vastaan.

Tuomiokapitulille kantelut jättänyt maanvil
jelijä Juhani Forma, jonka taustalla oli vanhoilli
sia teologeja, katsoi Vikströmin radiohaastattelun 
ja lehtilausuntojen olevan vastoin kirkon opetusta. 
Kantelut kuitenkin valuivat hiekkaan. Forma kanteli 
vielä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kysymys oli pohjimmiltaan kirkon vanhoillis
ten, keskuksenaan Paavalin synodi, käynnistämästä 
kampanjasta arkkipiispa John Vikströmiä ja hänen 
edustamaansa uudistumiseen pyrkivää toimintalin
jaa vastaan. Homot ja lesbot olivat aseina tässä hyök
käyksessä. Teologian tohtori Gustav Strömsholm  
on tarkasti dokumentoinut tapahtumat väitöskirjas
saan.21

156 Sateenkaari-Suomi

Homo- ja lesboparit eivät kelvollisia kirkolle

Kirkko on vastustanut johdonmukaisesti samaa su
kupuolta olevien parisuhteen virallistamista. Kirkon 
edustaja jätti vuonna 1992 eriävän mielipiteen toi- 
mikuntamietintöön P erh eet j a  laki. Siinä esitettiin 
samaa sukupuolta olevien parisuhteen sääntelyä.22 
Kielteinen linja jatkui vuonna 1999 suhtautumises
sa parisuhdelakityöryhmän mietintöön Laki j a  samaa 
sukupuolta o lev ien  pa risu h tee t , jossa ehdotettiin lakia 
parisuhteen virallistamisesta,23 samoin kuin hallituk
sen lakiesitykseen asiasta.

Kirkkohallitus piti miehen ja naisen aviosuhdetta 
”itse elämän kannalta tarkoituksenmukaisena”, koska 
se mahdollistaa ”luonnollisella tavalla” suvunjatka
misen. Se tarjosi neutraalia asuinkumppanuusmallia, 
joka ”ei ole sidottu seksuaaliseen suuntautumiseen” 
ja poikkeaa avioliitosta.2'1 Eduskunnan hyväksyttyä 
parisuhdekin piispat antoivat tiedotteen, jossa he il
moittivat, ettei kirkko järjestä mitään parisuhteeseen 
liittyvää toimituksia. Lisäksi he toistivat vuoden 1984 
kannanoton, jonka mukaan ”työntekijöiltään kirkko 
edellyttää perinteisen opetuksensa mukaista käyttäy
tymistä”25. Myöhemmin on käynyt ilmi, ettei piis
poilla ole enää yhtenäistä kielteistä kantaa homosek
suaalisuuteen.26

Kirkolliskokoukselle jätettiin keväällä 2002 kak
si rekisteröityä parisuhdetta koskevaa aloitetta. Toi
sessa, jonka ensimmäisenä allekirjoittajana oli kirkol- 
liskokousedustaja Matti Sollamo, esitettiin virallisen 
kaavan laatimista parisuhteen siunaamista varten.27 
Toisessa Kemijärven kirkkoherran Lasse Marjokor- 
ven ensimmäisenä allekirjoittamassa aloitteessa taas



esitettiin kirkkojärjestykseen muutosta, jolla kielle
tään parisuhteen rekisteröinyttä henkilöä toimimasta 
kirkon virassa tai työntekijänä.28

Kirkolliskokouksen pcrustcvaliokunta totesi, että 
jos kirkko haluaa rajoittaa kansalaisten perusoikeuk
sia, kuten rekisteröidä parisuhde, se on sitä hyväksyt
tävämpää, mitä tiiviimmin se voidaan sitoa kirkon 
oppiin ja tunnustukseen. Valiokunta katsoi siunaa
misen merkitystä yksilöiden kannalta arvioidessaan 
heidän odottavan, että Jumala siunaisi heidän suh
dettaan ja auttaisi sitä kestämään. Tähän odotukseen 
voidaan etsiä ratkaisuja myös muilla tavoin kuin var
sinaisella parisuhteen siunaamistoimituksclla.

Valiokunnan mielestä kirkon tulee edelleen tukea 
avioliittoa, joka luo parhaat hyvän elämän edellytyk
set aviopuolisoiden, lasten ja koko yhteiskunnan kan
nalta. ”Samaa sukupuolta olevien parisuhde ei vastaa 
tätä kirkon opettamaa ihannetta”, minkä vuoksi pari
suhteen siunaamisen kaavaa ei ”tule ottaa kirkollisten 
toimitusten kirjaan”. Kirkossa tulee olla tilaa myös 
”yksin eläville, eronneille ja seksuaalisille vähemmis
töille”. Ottaessaan työntekijöitä kirkko kysyy heidän 
valmiuttaan ”sitoutua kirkon oppiin ja kirkon opet
tamiin ihanteisiin”. Näillä perustein valiokunta esitti 
molempien aloitteiden jättämistä raukeamaan.

Valiokunnan vähemmistön eriävässä mielipitees
sä toistetaan perinteinen kielteinen kanta homosek
suaalisuuteen, esitetään Marjokorven aloitteen hy
väksymistä tai sen sijasta edellytetään kirkon laativan 
”tehokkaan säännöksen, jolla homoseksuaalisen elä
mäntavan tunkeutuminen kirkon työntekijöiden kes
kuuteen voidaan estää”.29

Asian edettyä kirkolliskokoukseen se päätti syk

syllä 2003 pyytää piispainkokousta selvittämään pa
risuhteen rekisteröinnin seurauksia kirkossa ja niihin 
liittyviä teologisia ja juridisia näkökohtia.

Kirkon suhtautumista homoseksuaalisuuteen ja 
samaa sukupuolta olevien parisuhteisiin heijastaa 
myös Kirkkohallituksen lausunto sosiaali- ja terveys
ministeriön asettaman työryhmän mietinnöstä Lap
set j a  rek isteröity pa risuhde 30. Kirkkohallitus korostaa 
miehen ja naisen välisen avioliiton perustavaa mer
kitystä. Siinä toteutuu suvun jatkaminen ja sukupol
vien välinen yhteys ja se turvaa parhaiten lapsen 
edun. Vanhemmuuden käsitteen laajentaminen bio
logista vanhemmuutta laajemmalle ci saa kaventaa 
lapsen oikeutta äitiin ja isään. Vaikka kirkkohallitus 
ei sitä suoraan sano, se suhtautuu varsin torjuvasti sa
maa sukupuolta olevien perheen sisäiseen adoptioon, 
jossa toinen puoliso voi ottaa ottolapseksi toisen 
puolison biologisen lapsen. Perheen ulkopuoliseen 
adoptioon kanta on kielteinen.31

Hedelmöityshoitolaista antamassaan lausunnossa 
Kirkkohallitus pitää mahdollisena vain aviopuolisoi
den om ien  sukusolujen käyttämistä keinohedelmöi
tyksessä. Jos se ei ole mahdollista, keinohedelmöi
tyksestä on luovuttava.32 Kirkkohallitus siis sulki 
naisparien lisäksi ulkopuolelle myös itselliset naiset 
ja heteroavoparit. Luovutettujen sukusolujen käyttä
minen haluttiin kieltää kokonaan.

Homous luupin alla

Kirkon tutkimuskeskus on piispainkokouksen toi
meksiannosta selvittänyt homouteen liittyviä teolo
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gisia, juridisia ja ekumeenisia näkökohtia sekä muissa 
kristillisissä kirkoissa asiasta käytyä keskustelua. Piis
painkokouksen asettaman työryhmän tehtävänä on 
nyt tausta-aineiston ja seminaarityöskentelyn pohjal
ta laatia selvitys parisuhteen rekisteröintiin liittyvistä 
teologisista ja juridisista näkökohdista kirkossa. Työn 
arvellaan valmistuvan vuoden 2008 aikana.

Teologian tohtori Kari Kuula toteaa työryhmän 
käyttöön tekemässään tutkimuksessa R aam attu  j a  
homoseksuaalisuus. E ksegeettinen j a  raam attu teo login en  
se lv ity s Raamatun viittauk sista homoseksuaaliseen käyt
täytym iseen , ettei kristillistä kantaa voi päättää pel
kästään sen perusteella, että Raamatussa homoseksu
aalinen käyttäytyminen torjutaan. On kysyttävä, mitä 
muuta Raamatussa sanotaan seksuaalisuudesta. Raa
matun mukaan ”ihminen luotiin lisääntymään, et
siytymään parisuhteeseen, ilmaisemaan seksillä rak
kautta ja yhteenkuuluvuutta ja samalla nauttimaan 
seksistä”. Lisääntymistä lukuun ottamatta nämä asiat 
toteutuvat ”myös vastuullisen homoseksuaalisuuden” 
piirissä.

Kuula katsoo, että kristittyjen pitäisi ”laajentaa 
käsitystään seksuaalisuudesta, luopua homoseksuaa
lisuuden tulkitsemisesta synniksi tai Jumalan tah
don vastaiseksi asiaksi ja hyväksyä se niiden ihmisten 
kutsumukseksi, joiden osaksi se on tullut”. Luterilai
sen perinteen tapa tulkita Raamattua mahdollistaa 
tällaisen johtopäätöksen, eikä näin ajatellessaan lute
rilainen ole ”epäraamatullinen”.33

Kirkollista keskustelua homoseksuaalisuudesta ja 
parisuhdelaista seuraava teologian tohtori Vesa Hir
vonen päättelee piispojen kannanotoista, että kir
kon johto pitää parisuhteita pikemminkin ”muuttu
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van rakkauden kuin muuttumattoman uskon alueen 
kysymyksenä”. Kirkko voisi pohtia, miten elettynä 
homojen ja lesbojen elämä olisi ”hyvää ja eettisesti 
oikeaa” sekä yksilöiden itsensä että yhteisön näkö
kulmasta. Jos se katsoo, että eläminen parisuhteessa 
samaa sukupuolta olevan kanssa on etiikan kannal
ta perusteltua, sen on arvioitava, miten se voi tukea 
tällaisia parisuhteita. Parisuhteen siunauksen edel
lytykset näyttävät täyttyvän, jos parisuhteessa ”lii
tytään Jumalan antamaan käskyyn ja tehtävään”. Jos 
homoseksuaalisia parisuhteita ei sinänsä pidetä epä
eettisinä, kirkon työntekijöiden oikeutta rekisteröi
dä parisuhteensa ”voi olla vaikeaa ainakaan yleisesti 
evätä”.34

Teologian tohtori Jouko Kiiski on tehnyt haas
tattelututkimuksen R aja llin en  rakkaus. Suomalais
ten  teo lo g ien  käsityksen parisuh teesta . Se perustuu 
kolmenkymmenen eri taustoista olevan teologin 
henkilökohtaisiin haastatteluihin. Kiiski on pelkis
tänyt neljä ryhmää, kirkon vanhaan perinteeseen pi
täytyvät, kirkon nykyiseen opetukseen sitoutuneet, 
kirkon nykyistä opetusta avartavat ja nykykulttuu
rin käsitykset omaksuneet. Kolme ensin mainittua 
ryhmää pitää rekisteröidyssä parisuhteessa elämistä 
kielteisenä tai vähemmän soveliaana, ja vain viimek
si mainittu hyväksyy sen yhtenä parisuhteen muo
tona.35

Vuonna 2006 tehdyn tutkimuksen mukaan kaksi 
prosenttia papeista ja kanttoreista on osallistunut sa
maa sukupuolta olevien puolisoiden parisuhteen kir
kolliseen siunaamiseen, ja papeista lähes puolet (44 
%) olisi valmis harkitsemaan sitä. Kodin siunaamisen 
hyväksyy yli puolet (56 %) papeista. Yli kolmannes
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Tuomiokirkon edustalla touko
kuussa 1981. Eduskuntatalolta 
liikkeelle lähtenyt Setan vapau
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päättyi Senaatintorille. Kristil
lisestä piiristä mukana olivat 
muun muassa sen vetäjä Ritva 
Kurki vasemmalla ja aktiivi Lisa 
Byland keskellä. Kuva Setan 
arkisto.



(36 %) papeista katsoo, että rekisteröidylle parisuh
teelle pitäisi saada kirkollinen siunaus, ja vajaa kol
mannes (30 %), että papeilla tulisi olla mahdollisuus 
toimittaa samaa sukupuolta olevien kirkollinen siu
naaminen, vaikkei kirkolla olisi virallista siunaus- 
kaavaa. Naispuoliset papit suhtautuvat kirkolliseen 
siunaamiseen miehiä selvästi myönteisemmin, sillä 
naisista sitä toivoo yli puolet (53 %) ja miehistä reilu 
neljännes (29 %).

Liki kolmannes (29 %) papeista ja kanttoreista 
hyväksyy ilman muuta parisuhteensa samaa suku
puolta olevan kanssa rekisteröineen henkilön kirkon 
virkaan ja lisäksi neljännes, jos kirkko asian hyväksyy. 
Hyväksyvimmin (65 % ja 18 %) suhtaudutaan hen
kilöön, joka ci toteuta homouttaan, ja jonkin verran 
vähemmän hyväksyvästi (40 % ja 21 %) henkilöön, 
joka ei julkisesti ilmaise homouttaan. Kanttorien 
näkemykset ovat kauttaaltaan pappien näkemyksiä 
kielteisempiä 36.

Kirkko ei saa syrjiä virantäytössä

Kirkko on jo ennen virallisia päätöksiä joutunut otta
maan kantaa parisuhteensa samaa sukupuolta olevan 
kanssa rekisteröineen työntekijän asemaan kirkos
sa. Kirkolla on jo nyt tällaisia työntekijöitä. Lapuan 
hiippakunnan tuomiokapituli katsoi helmikuussa 
2004, ettei yksi Äänekosken kappalaisen virkaa hake
neista papeista ole kelvollinen tehtävään, koska tämä 
elää rekisteröidyssä parisuhteessa. Se perusteli pää
töstään piispojen parisuhdekin säätämisen jälkeen 
antamalla lausumalla. Sen mukaan kirkko cdellyt-
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tää työntekijöiltään perinteisen opetuksen mukaista 
käyttäytymistä.37 Hakija valitti Vaasan hallinto-oi
keuteen, joka hyväksyi valituksen elokuussa 2004 ja 
palautti asian tuomiokapitulille. Parisuhteen solmi
minen samaa sukupuolta olevan kanssa perustuu la
kiin, eikä kirkollisen virantäytön yhteydessä voida 
poiketa muusta lainsäädännöstä.38

Kysymys parisuhteen siunaamisesta on poikinut 
kaksi kantelua. Helsingin hiippakunnan tuomiokapi
tulille jätetty kantelu koskee pappia, joka on lehdes
sä kertonut siunanneensa tällaisen suhteen, Porvoon 
hiippakunnan tuomiokapitulille jätetty kantelu taas 
kahta pappia, jotka ovat julkisesti kannattaneet siu
naamista ja kertoneet olevansa siihen periaatteessa 
valmiita. Tuomiokapitulit totesivat kantelut aiheet
tomiksi.39

Enemmän pastoraalinen kuin dogmaattinen

Ortodoksisen kirkon virallinen kanta homoseksuaa
lisuuteen on kielteinen. Sen sijaan käytännössä suh
tautuminen saattaa olla hyvinkin ymmärtäväistä. Yh
tenä tekijänä taustalla on keskiajalle asti ulottunut 
perinne, jossa kaksi samaa sukupuolta olevaa, useim
miten miestä, on kirkollisella toimituksella liitetty 
yhteen.

Homous ei ole noussut ortodoksisessa kirkossa 
keskeiseksi keskusteluaiheeksi, vaikka sitä on toistu
vasti käsitelty kirkon lehdissä, viimeksi Aamun K oi
tossa. Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri
nä toimiva isä Heikki Huttunen toteaa ortodoksisen 
kirkon suhtautumisen homoseksuaalisuuteen olevan



”Lännen kirkkoon verrattuna” enemmänkin pasto
raalinen kuin dogmaattinen. Tutkimus on osoittanut, 
ettei seksuaalinen suuntautuminen ole ihmisen va
linnan tulos. ”Tämä tuo asiaan näkökulman, joka on 
ortodoksisen ihmiskäsityksen ja teologian mukainen: 
mitä ihminen ei ole itse valinnut, ei voi olla synti.”

Ortodoksisessa kirkossa on Heikki Huttusen 
mukaan erilaisia näkemyksiä siitä, saako homoutta 
toteuttaa, ja jos saa, missä muodossa, mutta ääripäät 
puuttuvat. ”Taipumusta ei siis tulkita pelastukseen 
vaikuttavaksi asiaksi — mutta ei liioin liene yhtään 
ortodoksista teologia, joka olisi vaatimassa homosek
suaalisen parisuhteen rinnastamista avioliittoon.”40

Kirkon piirissä vaikuttaa homoja ja lesboja, eikä 
heillä juurikaan ole ollut vaikeuksia. Papit ovat siu
nanneet lesbo- ja homoparien koteja ja eräissä ta
pauksissa myös parisuhteita. Toisaalla on yksittäisiä 
tapauksia, joissa parisuhteessa samaa sukupuolta ole
van henkilön kanssa eläviä seurakuntalaisia on suljet
tu ehtoollisyhteydestä.41

Suomen ortodoksinen kirkko on ottanut kan
taa homoseksuaalisuuteen parisuhdelakia koskevis
sa lausunnoissaan. Vuonna 1992 piispainkokous to
tesi, että ”kristillistä perhekäsitystä ei saa heikentää 
eikä hämärtää sulkemalla perhekäsitteen piiriin sille 
vieraita tulkintoja perheestä”. Lausunnossaan pari- 
suhdelakityöryhmän mietinnöstä piispainkokous piti 
”epäoikeudenmukaisuuksien vähentämistä yhteis
kunnassa sinänsä oikeana pyrkimyksenä”, vaikka ci 
ottanutkaan kantaa mietintöön sisältyviin juridisiin 
esityksiin. Homo- ja lesboparien asemaan liittyvien 
ongelmien poistaminen ei saa tapahtua vertaamalla 
näitä parisuhteita ”perinteiseen perheeseen”.42

Ryhmätoiminnasta messuihin

Kristityt homot ja lesbot järjestäytyivät ensimmäisen 
kerran 1970-luvun puolivälissä, jolloin syntyi Setan 
ensimmäinen, parin vuoden ajan toiminut kristil
linen ryhmä. Sen työtä jatkamaan perustettu kris
tillinen piiri, joka sai nimen Malkus, on toiminut 
Helsingissä yhtäjaksoisesti vuodesta 1981. Ryhmä 
määrittelee luonteensa kristilliseksi ja elämänkatso
mukselliseksi. Myös Tampereella ja Turussa on aika 
ajoin toiminut kristillisiä ryhmiä.

Helmikuussa 1997 perustettiin Arcus, ekumeeni
nen sateenkaariryhmä. Se on luonteeltaan kirkkojen 
työntekijöinä toimivien ja muuten kirkkojen toimin
taan osallistuvien seksuaali- ja sukupuolivähemmis- 
töihin kuuluvien ihmisten yhdysside.

Yhteys-liike on kirkkojen rajat ylittävä solidaa
risuus- ja tukiryhmä. Perusjulistuksensa se julkis
ti syksyllä 2000. Julistuksen laatimiseen osallistuivat 
silloinen Helsingin yliopiston vararehtori Raija Sol- 
lamo, dosentti Martti Lindqvist, rovasti Liisa Tuovi
nen, teologian tohtori Matti Hyrck ja rovasti Matti 
Kuronen. Yksi ensimmäisiä allekirjoittajia oli emeri- 
tusarkkipiispa Mikko Juva. Yhteys-liike puolustaa ja 
edistää inhimillistä ja kristillistä suhtautumista sek
suaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä vastustaa 
syrjintää niin kirkossa kuin koko yhteiskunnassakin. 
Taustayhteisönä toimii Ekumeeninen Yhteys-liik
keen tuki ry.

Satecnkaarityöstä tuli keväällä 1999 helsinkiläi
sen Kallion seurakunnan virallinen työala, ensim
mäisenä ja tähän saakka ainoana koko maassa. Sitä 
on alusta saakka hoitanut pastori Jaana Partti. Kirk
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koherra Esa Siljamäki kertoo lesboja ja homoja koh
dattuaan kysyneensä työtovereiltaan, kuka heistä on 
”valmis vastaamaan näiden ihmisten sielunhoidosta 
-  ja tulemaan haukutuksi”. Osa luottamushenkilöitä 
on vastustanut sateenkaarityötä, ja ”siitä on käyty oi
keustaisteluja”.43

Näkyvimmäksi työmuodoksi on vakiintunut yh
teistyössä Malkuksen ja Arcuksen kanssa järjestet
tävä jumalanpalvelus. Ensimmäinen sateenkaarives- 
per pidettiin Tuomiokirkon kappelissa syksyllä 1999. 
Sateenkaarimessuja on järjestetty syksystä 2003 tuo- 
miokirkkoseurakunnan myönnettyä ehtoollisluvan.

Pride-tapahtuman yhteydessä järjestettiin sa- 
teenkaarimessu Palosaaren kirkossa Vaasassa yhteis
työssä Vasa svenska församlingin kanssa vuonna 
2003 ja Kallion kirkossa Helsingissä vuonna 2006 
sekä sateenkaarijumalanpalvelus Vanhassa kirkossa 
Tampereella vuonna 2005. Janakkalan Pyhän Lau
rin kirkossa toimitettiin vesper Malkuksen viikon- 
loppuleirin yhteydessä syksyllä 2005, ja leiriläiset 
osallistuivat seurakunnan sunnuntaijumalanpalve
lukseen.
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Sateenkaarijumalanpalvelustcn historia yltää 
vuoteen 1983, jolloin Helsingin seurakuntien opis- 
kelijatyö järjesti Tuomiokirkon kryptassa sunnun
taijumalanpalveluksen yhteistyössä Setan kristillisen 
piirin kanssa.44 Jyväskylässä järjestettiin vuoden 1983 
kirkkopäivien yhteydessä ”hartaushetki yhdessä ho
moseksuaalien kanssa” yliopiston pääoven edessä.45 
Yhdeksänkymmentäluvulla kristityt lesbot ja homot 
kokoontuivat Suomen kristillisen ylioppilasliiton ti
loissa yhteisiin hartaustilaisuuksiin.

Kirkon uudistusmielisiä ryhmiä kokoamaan pe
rustettiin syksyllä 2005 Tulkaa kaikki -liike, jonka 
yhtenä vaatimuksena on seksuaali- ja sukupuolivä- 
hemmistöihin kuuluvien toivottaminen ehdoitta ter
vetulleiksi seurakunnan jäseniksi ja työntekijöiksi. 
Loppuvuodesta 2006 pidetyissä seurakuntavaalcis- 
sa liikkeen riveistä valittiin uudistusmielisiä ihmisiä, 
joukossa sateenkaariväkeä, kymmenien seurakuntien 
luottamuselimiin. Erityisesti eräitä Helsingin kanta
kaupungin seurakuntia voidaan nyt pitää huomatta
van edistysmielisinä; esimerkiksi Kallion seurakunta- 
neuvostossa uudistajilla on jopa määräenemmistö.



Juha Jämsä

N Ä K Y M Ä T T Ö M IS T Ä  P E R H E IS T Ä  SATEEN KAARI PERH El KSI -  
SEK SU A A LI-  JA SU KU PUO LI VÄH E M M ISTÖJ EN L A P S I P E R H E E T

Seksuaali- ja erityisesti sukupuolivähcmmistöihin 
kuuluvat aikuiset ovat pitkään Suomessakin pysy
neet näkymättömänä osana perheitä erityisesti rikol
lisuuden ja sairauslciman aikaan. Ennakkoluulot ovat 
peitelleet ilmiön olemassaoloa, mutta kautta aikojen 
tavallisetkin ihmiset ovat olleet tietoisia seksuaali
suuttaan ja sukupuoltaan toisin kokevista ihmisistä, 
vaikka vain huhupuheiden perusteella.

Lapsen vanhempana toimiminen on hyvin tehok
kaasti luonut ulkopuolisille kuvaa henkilön hetero- 
seksuaalisuudesta. Kuitenkin aina on ollut olemassa 
myös homoseksuaalisesti tuntevia vanhempia. Entis
aikoina suurin osa lienee elänyt heteroparisuhteessa, 
mutta historiankirjoitus tuntee kuitenkin useita ta
pauksia, joissa aiempaan heterosuhteeseen syntyneitä 
lapsia ovat käytännössä kasvattaneet kahden naisen 
tai kahden miehen lapsiperheet. Vanhemmuuteen 
liittyvä hetero-oletus on kuitenkin lähes täysin estä
nyt näkemästä homoseksuaalisten vanhempien lap
siperheitä kulttuurisena ilmiönä. Lisäksi naispareilla 
on ollut mahdollisuus kasvattaa yhdessä otto- ja si
jaislapsia naisten välisen yhdessäasumisen ollessa hy

väksyttyä ja ystävyydeksi tulkittua.
Rikoslain sallittua aikuisten väliset homoseksuaa

liset parisuhteet ja homoseksuaalisuuden poistuttua 
sairausluokituksesta on homoseksuaalisten vanhem
pien näkyvyys hiljalleen kasvanut. Suomessa ja maa
ilmalla ilmiö on tullut näkyväksi esimerkiksi huol- 
tajuusoikeudenkäynneissä, joissa on väännetty kättä 
siitä voiko heterosuhteesta eronnut homoseksuaali
nen vanhempi saada lastensa huoltajuutta. Nämä oi
keudenkäynnit aiheuttivat tarpeen tutkimustiedolle 
homoseksuaalisten vanhempien kasvattamien lasten 
hyvinvoinnista ja erityisesti tulevasta sukupuoli- ja 
seksuaali-identiteetistä. Näistä oikeudenkäynneistä 
lähtien on alkanut kertyä nyt jo vuosikymmeniä kat
tava tutkimusaineisto, joka johdonmukaisesti viittaa 
siihen, ettei lapsen hyvinvoinnin kannalta ole mer
kityksellistä mitä seksuaalista suuntautumista hänen 
vanhempansa edustavat.

Tutkimusten mukaan homoseksuaaliset vanhem
mat ovat yhtä kiinnostuneita lapsestaan, herkkiä lap
sen tarpeille, viettävät yhtä paljon aikaa, valvovat ja 
ohjaavat lastaan ja muodostavat yhtä lailla kiintymys-
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suhteen lapseen kuin heteroseksuaaliset vanhemmat. 
Tutkimusten mukaan lapsen kehityksessä ei ole huo
mattu eroavaisuuksia sen mukaan asuuko lapsi sa
maa vai eri sukupuolta olevan parin perheessä. Eroja 
ei ole löydetty sukupuoli-identiteetin, sosiaalisen su
kupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, sosiaalisten 
kykyjen, sosiaalisuuden, minäkäsityksen, älykkyyden, 
käyttäytymisen eikä tunne-elämän kehityksessä. Ei 
myöskään ahdistus- ja depressio-oireiden esiintyvyy- 
dessä, kiusatuksi tulemisessa eikä psykiatrisessa sai
rastuvuudessa. 1

”Tutkimustulokset ovat hämmästyttävän yhdensuun
taiset: ne painottavat ihmissuhteiden ja vanhemmuu
den merkitystä. Lasten kehityn edellyttää rakasta
via ihmissuhteita ja vastuullista vanhemmuutta, mikä 
vaatii paneutumista ja antautumista vanhemmalta, oli 
hän sitten nainen tai mies. Perherakenne ja vanhem
pien sukupuoli eivät sitä vastoin näytä olevan erityi
sen tärkeitä. Lasten kehityksen vaikeuksiin puolestaan 
vaikuttavat samat tekijät niin hetero- kuin homoper- 
heissä: ongelmat perheen ihmissuhteissa ja erityisesti 
vanhempien keskinäisissä väleissä, vanhempien mie
lenterveyden häiriöt, vanhemmuuden pettäminen ja 
perheen taloudellisen tilanteen romahtaminen. Nämä 
ongelmat eivät ole riippuvaisia vanhempien sukupuo
lesta.” , sanoo lastenpsykiatri Tytti Solantaus.

Puolittain näkymättömissä

1 9 7 0 - ja 80-luvuilla suomalaisten sukupuoli-ja sek- 
suaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten lapsi
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perheet olivat pääasiassa yksinhuoltajaperheitä tai 
erilaisia uusperheitä, joissa lapset olivat aiemmista 
heterosuhteista. Tänäkin aikana muutamat naisparit 
ja itsenäiset lesbo- tai binaiset hankkivat lapsia tie
toisesti homo- tai biseksuaalisina naisina. Vielä tuo
hon aikaan tämä tie vanhemmuuteen oli kuitenkin 
huomattavan harvinainen homoille ja lesboille.

1980-luvun alussa toimitettu suomalainen tuhan
nen henkilön kyselylomaketutkimus osoittaa, että 
tuolloin 10 prosentilla homoseksuaalisiksi identifioi
tuneista miehistä ja 13 prosentilla naisista oli lap
sia. Jo neljännesvuosisata sitten homoseksuaalisesti 
tuntevilla henkilöillä on ollut lapsia hyvinkin usein. 
Mielenkiintoista on myös, että jopa 37 % kyselyyn 
vastanneista miehistä ja 30 % naisista kertoi halua
vansa saada lapsia2. Nykyisen vauvabuumin siemen 
on siis jo tuolloin ollut olemassa.

Jussi Nissinen3 on haastatellut isänä toimivia homo
ja bimiehiä. Kuuden miehen haastatteluaineistoon 
kuuluu enemmistönä miehiä, joilla on lapsia aiem
mista tai nykyisistä heterosuhteista. Nissisen tutki
mukseen osallistuneet vanhemmat miehet kertovat 
olleensa aikaansa edellä lastenhoidon suhteen. Mie
het olivat myös hämmästyneitä siitä, miten isyyden 
myötä heistä nousi esiin perinteisiä miehisiä käyt
täytymismalleja, joihin he olivat aiemmin suhtautu
neet kriittisesti. Yhteistä heille oli myös odotus iso- 
vanhemmuudesta. Avioliitossa aikaisemmin eläneillä 
miehillä oli joskus ollut voimakastakin epävarmuutta 
lastensa suhtautumisesta omaan homoseksuaalisuu
teensa. Keskustelu lasten kanssa oli helpottanut isää, 
kun lapsi oli todennut isän olevan ennen kaikkea isä,



eikä hänen rakkauselämänsä ollut niin kovin kiin
nostavaa.

Paula Kuosmanen4 on taas haastatellut äitinä toimi
via lesbonaisia 1990-luvun alussa kun oli jo havait
tavissa tiettyjä merkkejä tulevasta murroksesta sek
suaali- ja sukupuolivähemmistöjen lapsiperheiden 
suhteen. Kuosmanen tutki omassa tutkimuksessaan 
pääasiassa heteroseksuaalisissa suhteissa lapsia hank
kineiden lesbonaisten arkipäivän tilanteita 1990-lu- 
vun alussa. Kuosmasen aineiston naiset eivät pu
huneet itsestään ”lesboäiteinä” vaan pikemminkin 
äiteinä ja joissain tiloissa ja tilanteissa myös lesboina.

Murros perhekulttuurissa ja sateenkaariperheet

Maailmalta alkoi vähitellen kuulua yhä enemmän 
kertomuksia uusista kulttuurisista tuulista ja kasva
vista määristä homo- ja biseksuaalisia naisia, jotka 
hankkivat lapsia omaehtoisesti joko naissuhteessa tai 
yhden vanhemman perheisiinsä. Eri maissa hiukan 
eri aikoihin tapahtuneesta mullistuksesta on puhut
tu gayby-boomina. Aluksi muutos koski lähinnä nai
sia, mutta yhä useammin myös miessuhteessa elävät 
miehet tai itsellisesti elävät homo- tai biseksuaalises- 
ti tuntevat miehet ovat ryhtyneet perustamaan uuden
tyyppisiä lapsiperheitä.

Suomessa lesbojen, homojen, biseksuaalien ja 
transihmisten erilaiset uus- ja yksinhuoltajaperheet 
olivat pitkälle 1990-luvulle hallitseva perhemuo- 
to. Erilaisia uus- ja yksinhuoltajaperheitä on tietys
ti edelleen lukuisia, mutta 90-luvun puolesta välistä

lähtien sateenkaari-ihmisten lapsiperheet ovat moni
puolistuneet ja uudentyyppisiä perhemalleja on tullut 
edellisten rinnalle. Perhemuotojen moninaistumi
nen liittyy eri yhteiskunnallisiin kehityssuuntauksiin. 
Toisaalta se liittyy kehittyneeseen lainsäädäntöön, ja 
toisaalta se osoittaa uuden kulttuurisen tilan synty
misen.

Tässä kulttuurisessa tilassa yhä useammat perheet 
ovat ryhtyneet elämään avoimesti omaa perhe-elä
määnsä ja yhä useammat lesbot, homot, biseksuaalit 
ja transihmiset ovat uskaltaneet tarttua pitkäaikai
seen unelmaansa ja perustaa oma lapsiperhe. Uus- ja 
yksinhuoltajaperheiden rinnalle on noussut erityises
ti kahdentyyppisiä perheitä. Toisaalta ovat lisäänty
neet mies- ja naisparien ydinperheet, toisaalta yhä 
useammin lapsiperhettä on muodostamassa yhdessä 
tuumin useampi kuin kaksi vanhempaa, esimerkiksi 
miespari ja naispari yhdessä.

Suomalaisen gayby-boomin alkuaikoina perustet
tiin Suomen ensimmäinen homo- ja biseksuaalisten 
ja transsukupuolisten vanhempien ja heidän lasten
sa järjestö. Järjestö sai vuonna 1997 nimen Sateen
kaariperheet ry. Järjestön nimessä kuvastuu yhdistyk
seen kuuluvien perheiden kirjo. Yhdistyksen nimestä 
on kymmenen vuoden aikana muotoutunut kokoava 
nimitys monenmuotoisille sukupuoli- ja seksuaalivä- 
hemmistöjen lapsiperheille. Perheet kokevat sanan 
yleisesti positiivisena ja kokevat sen hauskalla tavalla 
kuvaavan perhemuotojen moninaisuutta.

Sateenkaariperheet-käsitc oli aluksi tuttu vain 
yhdistyksen sisällä, mutta nykypäivänä se on juuri 
siirtymässä yleiskieliseksi käsitteeksi. Media puhuu 
jo aktiivisesti sateenkaariperheistä. Suomen ulko-
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Homoisä Jari Vanha-Eskola vanhimman poikansa kanssa 
vuonna 2000. Kuva Tiia Santavirta. Setan arkisto.

puoleltakin löytyy useita samannimisiä yhdistyksiä, 
mikä on ymmärrettävää, koska sateenkaari on koko 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistökcnttää kuvaava 
symboli. Ainakaan englanninkielisessä maailmassa 
sateenkaariperhe ei käsitteenä ole päässyt samanlai
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seen yleiskieliseen käyttöön kuin Suomessa.
Yhdistyksen perustamisen aikoihin alkoivat uu

dentyyppiset sateenkaariperheet lisääntyä hiljalleen, 
kääntyen hyvin pian vuosituhannen vaihteeseen 
mennessä hurjaan kasvuun. Yhdistyksen perustaja
jäsenet elivät vielä pääasiassa yksinhuoltaja- ja uus
perheissä tai vasta harkitsivat perheen perustamista. 
Toiminnan alussa keskustelunaiheet pyörivät näihin 
elämäntilanteihin liittyvien ongelmien parissa. On
gelmaksi muodostui identiteetti tilanteessa, jossa äi
tejä pidettiin aina heteroina. Ilman samaa sukupuolta 
olevaa puolisoa oli hankalaa tulla ulos kaapista. ”Les- 
boyhteisön” suhtautuminen koettiin monesti torjuva
na. Ongelmana oli myös sateenkaariperheiden lähes 
täydellinen näkymättömyys.

Tärkeä tapahtuma oli vuonna 1997 Stakesin, 
Helsingin Yliopiston lastentautien laitoksen lasten
psykiatrian yksikön ja Sosiaalilääketieteellisen yhdis
tyksen järjestämä seminaari ”Lapsi homo- ja lesbo- 
perheessä”. Ennen vuosituhannen vaihdetta syntyivät 
myös ensimmäiset ”uuden sukupolven” lapset yhdis
tyksen piirissä. 1990-luvun lopulla ehdittiin jo poh
tia koti-inseminaation tekemisen käytäntöjä ja he
delmöityshoitojen saamista klinikoilta. Yhdistykseltä 
pyydettiin jo tuolloin lausunto avusteisia lisääntymis
menetelmiä koskevasta lakiehdotuksesta.

Ennen vuosituhannen vaihdetta uuden sukupol
ven lapset saivat alkunsa useimmiten koti-insemi
naation avulla, jossa yksi perheen naispuolisista van
hemmista saatettiin raskaaksi luovuttajana tai isänä 
toimivan miehen siittiöillä ilman lääkärin avustus
ta. Menetelmä on yksinkertainen ja helppo toteuttaa 
kotioloissa niin, että hedelmöittymisen todennäköi



syys on yhtä suuri kuin yhdynnässä. Sittemmin lap- 
scttomuusklinikoiden hoidoilla alkunsa saaneiden 
lasten määrä on kasvanut. Samalla on kuitenkin tär
keää huomata, että edelleenkään klinikoilla alkunsa 
saaneiden lasten lukumäärän kasvu ei ole syrjäyttänyt 
perheitä, joissa lapsen biologinen isä on joko tunnet
tu luovuttaja tai aktiivinen isä. Myös isän miesystävä 
voi toimia aktiivisena isänä perheessä. Tällaisia kol
men ja neljän vanhemman perheitä on yhdistyksen 
piirissä alettu kutsua kolmi- ja neliapilaperheiksi. 
Nämä käsitteet eivät ole vielä yltäneet yleiskieliseen 
tietoisuuteen.

Uudenlaisten perheiden yleistyessä tuli ajan
kohtaiseksi pohtia miten kahden, kolmen tai neljän 
vanhemman perheiden tilanteessa voidaan pyrkiä 
turvaamaan perhesuhteiden pysyvyyttä kun lainsää
däntö ei siihen vielä kykene. Toisin sanoen millä ta
voin pyrkiä siihen, että lapsen suhde kaikkiin van
hempiinsa säilyy tilanteessa, jossa lapsen juridinen 
vanhempi tulee kyvyttömäksi hoitaa lastaan, kuo
lee tai jos lapsen vanhemmat päätyvät asumiseroon. 
Suomen laki ja viranomaiset kykenevät turvaamaan 
ainoastaan lapsen ja lapsen juridisten vanhempien 
välisen suhteen pysyvyyttä.

Vuosien varrella perheet ovat kirjoittaneet niin 
kutsuttuja aiesopimuksia. Nämä ovat erilaisia van
hempien keskinäisiä sopimuksia, joissa sovitaan lap
sen hoitoon, hoivaan, asumiseen, elatukseen, ta
paamiseen, kasvatukseen ja monen muuhun asiaan 
liittyvistä asioista. Yleensä aiesopimus on laadittu jo 
ennen lapsen syntymää. Erityisen tärkeäksi aiesopi
muksen kirjoittaminen on koettu kolmi- ja neliapi- 
laperheissä. Aiesopimus ei sido millään tavoin oi

keusistuimien käsiä päätettäessä esimerkiksi lapsen 
huoltajuudesta ja asumisesta, mutta oikeusistuin voi 
ottaa sen huomioon päätöksen tehdessään. Se on 
myös vanhempien välinen sopimus, johon vanhem
mat itse voivat viitata, jos perheen vanhempien kes
ken esiintyy erimielisyyttä lapseen liittyvissä asiois
sa. Aiesopimuksen tärkeimmän hyödyn onkin nähty 
olevan siinä, että sen laatiminen pakottaa tulevat 
vanhemmat miettimään tulevaisuuden ratkaisuja hy
vin tarkkaan jo ennen lapsen syntymää.

Uudentyyppisten sateenkaariperheiden lisäänty
essä sateenkaariperheet ovat yhä useammin kohdan
neet viranomaisia ja juridiikkaa nimenomaan sateen- 
kaariperheinä. Suomalainen lainsäädäntö ei usein 
taivu kohtaamaan sateenkaariperheitä ja monien 
maksujen, tukien ja etuuksien määrittymiset ovat ai
heuttaneet vuosien saatossa päänvaivaa sekä viran
omaisille että erityisesti perheille itselleen. Joissakin 
asioissa esimerkiksi Kela on kyennyt yhtenäistämään 
käytäntökään, mutta toisissa asioissa päätökset jää
vät tulkinnanvaraisina yksittäisten viranomaisten tai 
kuntien harkintaan. Näin on tänäkin päivänä esi
merkiksi naisparin perheessä elävän isättömän lapsen 
elatustuen suhteen.

Toinen asia, joka aiheuttaa epävarmuutta sateen- 
kaariperheissä on oikeusistuimien tekemät huol- 
tajuuspäätökset. Ainakin vuodesta 1999 lähtien 
suomalaiset oikeusistuimet ovat myöntäneet huol
tajuuksia myös juridisten vanhempien samaa suku
puolta oleville kumppanille, jotka toimivat lapsen 
tosiasiallisina huoltajina. Huoltajuus juridisena insti
tuutiona on erillinen vanhemmuudesta eikä tuo lap
selle oikeutta esimerkiksi tapaamiseen, elatukseen
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ja perintöön huoltajana toimivalta henkilöltä. Sen 
sijaan huoltajan on mahdollista tehdä lasta koske
via päätöksiä yhdessä muiden huoltajien kanssa. Eri 
käräjäoikeuksien välillä on selvästi eroja sen suh
teen kuinka paljon ne pyytävät perheeltä selvityksiä. 
Joidenkin oikeuksien päätöksiä ovat hovioikeudet 
joutuneet oikomaan. Huoltajuushakemusten sana
valinnat ja juridiset muotoseikat ovat keskustclutta- 
neet perheitä läpi vuosien. Perheen sisäisen adoption 
puuttuessa huoltajuutta on pidetty tärkeänä monissa 
sateenkaariperheissä, koska sen on nähty tukevan ei- 
biologisen vanhemman vanhemmuutta luodessaan 
ainoan mahdollisen virallisen siteen hänen ja lapsen 
välille.

Kaikenlaisten sateenkaariperheiden perhe-elämä 
on siis käynyt läpi suuria mullistuksia viimeisimmän 
kymmenen vuoden sisällä. Perheet ovat tulleet sekä 
yksityiselämässään että julkisuudessa yhä vain nä- 
kyvämmiksi. Perheet ovat opetelleet elämistä mui
den perheiden joukossa, toisista perheistä joiltain 
osin erilaisina. Sateenkaariperheiden ilmestyminen 
yhä useampaan neuvolaan, päiväkotiin ja kouluun 
on luonut kohtaamisia sateenkaariperheiden, mui
den perheiden ja ammattilaisten välille. Kohtaamiset 
ovat olleet usein myönteisiä, useimmiten vähintään 
opettavaisia. Näitä kohtaamisia perheet ovat käsitel
leet myös keskinäisissä keskusteluissaan.

Perheet ovat huomanneet, että lapsiperheenä jou
tuu tekemisiin useiden viranomaisten ja perhepal- 
veluiden kanssa. Näiden palveluiden ja esimerkik
si lasten ystävien kautta pääsee kohtaamaan hyvin 
monenlaisia perheitä. Lapsiperheen arki on usein 
samanlaista arkista puurtamista ja pieniä iloja per-

1 68 Sateenkaari-Suomi

hemuodosta riippumatta. Monet ulkopuoliset ovat 
kokeneet oivalluksia kun ovat todenneet kuinka lo
puttoman ”tavallista” arkea sateenkaariperheissäkin 
eletään. Lapsiperheen arkeen kuuluu pakostakin mo
nenlaisia rutiineja, kerhoja, päivähoitoa, terveystar
kastuksia ja nukkumaanmenoaikoja. Toisaalta monet 
sateenkaariperheet ovat huomanneet, että sateenkaa- 
ripcrhe-elämä on usein yhtä jatkuvaa ulostuloa. Kun 
yksin elävän aikuisen seksuaalinen suuntautuminen 
tulee hyvin harvoin arjen tilanteissa esiin, vähintään 
kahden vanhemman sateenkaariperheen elämä ra
kentuu episodeista, joissa jatkuvasti käy ilmi, että ky
seessä on hiukan toisin rakentunut perheyhteisö.

Sateenkaariperheet ovat joutuneet ja joutuvat 
edelleen kohtaamaan hyvin monenlaisia arkielämän 
pyörittämiseen liittyviä ongelmia, esteitä, hidasteita 
ja hämmentäviä tilanteita. Osaltaan tästä syystä sa
teenkaariperheet ovat verkostoituncet suhteellisen 
tiiviisti. Sateenkaariperheet ry:n järjestämissä tapaa
misissa ja keskustelupalstalla keskustellaan jatkuvas
ti erilaisista arkielämän ratkaisuista. Aloittclevia per
heitä neuvotaan byrokratian hampaissa selviämisestä 
ja yhdessä pohditaan erilaisia lapsen kasvattamiseen 
liittyviä teemoja. Sateenkaariperheiden yhdistys jär
jestää säännöllisesti perheleirejä sekä kesällä että tal
vella. Vähintään kuukausittaisia tapahtumia järjes
tetään kuudella eri paikkakunnalla Suomessa. Eri 
perhetilanteissa elävät satcenkaariperheelliset tapaa- 
vat toisiaan myös rajatumpia teemoja käsittelevis
sä keskusteluryhmissä. Viime aikoina on korostunut 
tarve järjestää omaa ohjelmaa myös sateenkaariper
heissä kasvaville varttuneemmille lapsille. Lisäksi 
vuonna 2007 on Helsingin seudun Setassa järjestet



ty ensimmäistä kertaa tukiryhmätoimintaa lapsetto
muudesta kärsiville aikuisille.

Tämän vuosituhannen puolella on sekä Satecn- 
kaariperheiden yhdistyksen että Setan Transtuki- 
pisteen piirissä kiinnitetty entistä enemmän huo
miota transihmisten läheis- ja perhesuhteisiin. 
Suuri osa transvestiittimiehistä elää heteroparisuh- 
teessa lapsiperheessä. Usein isän transvestisuus on 
lapsilta salattu isän tai molempien vanhempien sa
laisuus. Nykypäivänä yhä useampi transvestiittimies 
uskaltaa kuitenkin puhua sukupuolen ilmaisustaan 
myös omien lastensa kanssa. Harva transvestisen 
vanhemman perhe kokee olevansa sateenkaariperhe. 
Tilanne voi tietysti ajan myötä muuttua. Satecnkaa- 
ripcrhecllisyys kun on tietynlaisen positiivisen iden
tifioitumisen kohta, josta perhe voi ottaa kiinni, jos 
se tuntuu hyvältä.

Satcenkaariperhcct ry:n toiminnassa on sen sijaan 
painottunut transsukupuolisten ja transgendereiden 
lapsiperheet. Tällä hetkelle suurin osa transsukupuo
listen lapsiperheistä lienee perheitä, joissa lapset ovat 
syntyneet ennen transsukupuolisen vanhemman su
kupuolen korjausprosessia. Transsukupuolisen van- 
hemman/vanhempien suhde voi olla muodoltaan 
hetero- tai homoseksuaalinen. Käytännössä usein 
transsukupuolisten vanhempien lapsiperheet ovat 
joko naisen ja transmiehen heterosuhteelle perustu
via tai naisen ja transnaisen lesbosuhteelle perustu
via perheitä. Satecnkaariperhceksi laskevat itsensä 
monesti myös perheet, joissa toinen tai molemmat 
vanhemmista määrittelevät itsensä transgendereiksi. 
Transgcnder kokee usein elävänsä mieheyden ja nai
seuden rajalla, viilillä tai ulkopuolella. Transihmisten

lapsiperheet kokevat satccnkaariperhc-elämän haas
teiden lisäksi useita transihmisyyteen ja sukupuolen 
korjausprosessiin liittyviä haasteita.

Sateenkaariperheiden kesken on pohdittu myös 
paljon perheissä elävien sosiaalisten vanhempien ase
maa, tunteita ja tilannetta. Kyse on siis niistä usein 
ei-biologisista vanhemmista, joilla ci ole juridisesta 
suhdetta lapseen. Erityisesti naispareilla myös lap
sen synnyttäminen ja imettäminen asettavat puolisot 
hiukan erilaiseen asemaan suhteessa lapseen -  toi
saalta joissakin perheissä on myös tutkailtu mahdol
lisuutta imetyksen jakamiseen. Lisäksi monet naispa
rit pyrkivät vuorottclcmaan synnyttämisessä. Joillakin 
naispareilla myös hcdelmällisyysongclmat sanelevat 
synnyttäjän, ja lapsia hankkivien naisparien ikäja
kaumakin vaikuttaa tähän. Miesparien ydinperheil
lä ci vanhemmuuden jakamiseen liity synnyttämisen 
ja imettämisen kaltaisia vanhempia eritteleviä teki
jöitä. Sukupuolesta huolimatta sosiaaliset vanhem
mat usein kuitenkin tuntevat olonsa turvattomaksi 
tai pahimmillaan ulkopuoliseksi. Perheiden kesken 
on pohdittu tapoja miten voimaannuttaa molempia 
vanhempia ja luoda vanhemmuutta vanhempien ta
savertaisena ja yhteisenä projektina.

Sateenkaariperheiden vanhempina toimii vä
hemmän miehiä kuin naisia. Homo- ja biseksuaali
silla miehillä sekä transmichillä on kuitenkin useam
min lapsiperheitä, mitä julkisesta keskustelusta voisi 
päätellä. Perheet ovat useimmiten yksinhuoltaja- ja 
uusperheitä, mutta yhä enenevässä määrin miehet 
saavat lapsia myös yhdessä naisen tai naisparin kans
sa. Näissä apilapcrheissä miehet ovat yleensä etä- 
vanhemman roolissa, mutta on myös apilapcrheitä,
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joissa vastuu lapsenhoidosta jaetaan joko tasan mies
ten ja naisten kesken tai sitten miehet kantavat pää
asiallisen vastuun lapsesta. Lapsen adoptoiminen yh
dessä ci ole miesparille vaihtoehto Suomen nykyisen 
lain mukaan. Ylipäätään suomalaisen lapsen adop
toiminen on äärimmäisen harvinaista. Sen sijaan laki 
ei estä yksittäistä miestä adoptoimasta lasta. Tämä
kin on käytännössä äärimmäisen harvinaista. Jois
sain maissa micsparit ovat tulleet vanhemmiksi myös 
keskenään hyvin erilaisten sijaissynnytyskäytäntöjen 
kautta. Suomessa tätä ei tiedetä tapahtuneen. Suo
men lainsäädäntö ei tue sijaissynnyttäjän käyttöä. 
Käytännössä yksityisesti sovittuja sijaissynnyttäjäjär- 
jestelyjä ei laki kykene estämään.

Sateenkaariperhetoiminnassa miehet ovat melko 
pitkälle jättäytyneet toiminnan ulkopuolelle tai omiin 
ryhmiinsä. Sateenkaaripcrhetoiminnan naisvaltai- 
suus on ehkä osaltaan vaikuttanut asiaan, mutta tut
kimusten mukaan miehille on vaikeaa yhteensovittaa 
homomiehen ja vanhemman roolejaan myös ”homo- 
yhteisössä”. Ehkä miehet ovat kulttuurisesti samas
sa tilanteessa, jossa sateenkaariperheiden äidit olivat 
kymmenen vuotta sitten. Mitä näkyvämmin homo
ja bimiesten isyys tulee esille julkisessa keskustelussa 
ja sateenkaariperhetoiminnassa, sitä enemmän mie
hillä on tilaa elää isinä, jotka ovat myös homoja.

Sateenkaariperheiden arjen elämään ja kulttuu
risen tilan avautumiseen sateenkaariperhcille on vai
kuttanut perheiden lisääntymisen, avautumisen ja 
julkisen keskustelun lisäksi 2000-luvulla säädetty 
lainsäädäntö. Vuonna 2002 astui voimaan laki rekis
teröidystä parisuhteesta. Tämän jälkeen oli mahdol
lista muodostaa juridisia vaikutuksia sisältävä side
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sateenkaariperheiden puolisoiden välille. Näin puoli
soista tuli esimerkiksi elatusvelvollisia suhteessa toi
siinsa. Heille syntyi myös oikeus perintöön toisiltaan.

Vaikka parisuhdelaki ei muuttanut lapsen ja so
siaalisen vanhemman suhdetta juridisesti mitenkään, 
ci parisuhdekin säätämisen jälkeen ollut mahdollista 
ohittaa samaa sukupuolta olevien parien ja perheiden 
olemassaoloa. Perheet tulivat uudella tavalla näkyvik
si myös virallisissa yhteyksissä. Tämän jälkeen rekis
tereissä saattoi lukea juridisen vanhemman kohdalla: 
rekisteröidyssä parisuhteessa. Perheet ovat myös ko
keneet parisuhteen rekisteröinnin turvaavan sosiaali
sen vanhemman ja lapsen suhdetta ainakin symbo
lisesti. Mahdollisessa huoltajuuskiistassakin voidaan 
olettaa rekisteröidyllä parisuhteella olevan jotain 
merkitystä oikeusistuimen ratkaistessa asiaa.

Vuonna 2004 tuli voimaan uusi yhdenvertaisuus- 
laki, joka 1990-luvulla säädetyn syrjintäsuojalain li
säksi on parantanut seksuaalivähemmistöjen juridista 
asemaa huomattavasti. Sateenkaariperheiden kan
nalta olennainen lainsäädäntötyö saatiin päätökseen 
vuonna 2005. Lähes 20 vuotta valmisteltu hedel- 
möityshoitolaki sisälsi lopulta mahdollisuuden an
taa hedelmöityshoitoja myös naispareille ja itsenäi
sille naisille, mikä oli ollut vallitseva käytäntö. Läpi 
vuosituhannen alun hedelmöityshoidoista tehtiin 
lakialoitteita, jotka nostivat esille suuria periaatteel
lisia keskusteluja. Keskustelua käytiin siitä, tulisiko 
nais- (ja miespareilla) olla oikeus toimia vanhempa
na. Keskustelussa unohdettiin hyvin pitkälle se, että 
perheissä eli jo hetkellä tuhansia lapsia.

Hedelmöityshoidoista käyty keskustelu oli ajoit
tain hyvinkin rumaa ja asiatonta. Monet sateenkaari-



”Hedelmöityshoitojen 
ihana tulos.” Sateen- 
kaariperheen poika Pride- 
kulkueessa Helsingissä 
vuonna 2006, kun kes
kustelu hedelmöityshoito- 
laista kävi kuumimillaan. 
Kuva Satu Sorjonen. 
Yksityiskokoelma.



perheet kokivat julkisen keskustelun hyvin raskaasti 
ja pyrkivät suojelemaan eritoten lapsiaan asiattomil
ta puheilta. Vaihtuvat lakialoitteet ja spekuloinnit tu
levien ehdotusten sisällöistä aiheuttivat huomattavaa 
epävakautta naisparien ja itsellisten naisten saamis
sa hedelmällisyyshoidoissa. Klinikat vaihtoivat kan
tojaan, tarjosivat välillä palveluita naispareille, välillä 
taas eivät. Koko ajan on ollut klinikoita, jotka ovat 
palvelleet naispareja, mutta jatkuva hoitojen loppu
misen uhka on aiheuttanut suurta huolta ja tuskaa 
perheille. Jotkut perheet kiirehtivät sisarusten han
kintaa lapsille, toiset biologisesta lapsettomuudes
ta kärsineet pelkäsivät klinikoilla säilössä olevien jo 
hedelmöitettyjen alkioidensa puolesta. Hedelmöitys
hoitoihin liittyvä epävarmuus on ollut yksi suurim
pia kärsimyksen aiheuttajia hedelmöityshoidolla lap
sia hankkineille naispareille ja apilaperheille. Lisäksi 
käyty epäasiallinen julkinen keskustelu on ollut ras
kasta kaikille sateenkaariperhcellisille.

Syksyllä 2007 voimaanastuvan lain mukaan he
delmöityshoitoja voidaan antaa kaikille naisille. 
Naisparien juridisesti vahvistettu oikeus saada he
delmöityshoitoja on uusi symbolinen harppaus sa- 
teenkaariperheiden tunnistamisessa oikeiksi per
heiksi. Edessä on kuitenkin vielä monta poliittista 
vääntöä ennen kuin sateenkaariperheissä elävien 
lasten hyvinvointi on turvattu yhdenvertaisesti he- 
teroperheissä elävien lasten kanssa. Lasten hyvin
voinnin kannalta keskeinen lainsäädäntö on yhä 
säätämättä. Jo vuonna 2003 Sosiaali- ja terveysmi
nisteriön asettama toimikunta totesi ykskantaan, 
että perheen sisäisen adoption mahdollistaminen 
rekisteröidyssä parisuhteessa on tarpeen perheissä
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elävien lasten oikeusturvan toteutumiseksi.
Lainsäädännön kehittyminen, julkinen keskuste

lu, perheiden avoimuus ja lisääntyminen ovat kaikki 
johtaneet siihen, että lapsi- ja perhetyön ammattilai
set ovat tulleet ainakin passiivisesti tietoisiksi ilmiön 
olemassaolosta. Ammattilaisten tietoisuuden suhteen 
on tosin valtavia paikallisia eroja. Raha-automaatti
yhdistys päätti keväällä 2006, että on syytä selvittää 
sateenkaariperheiden kokemuksia pcrhcpalvcluista 
ja tuottaa terveys-, sosiaali- ja koulutoimen ammat
tilaisille koulutusmateriaalia perheiden moninaisuu
desta. Rayn rahoituksella Seta aloitti toukokuussa 
2006 kolmivuotisen tutkimus- ja kehittämisprojektin 
sateenkaariperheiden palveluiden laadun paranta
miseksi. Projektin ja Helsingin yliopiston keräämän 
laajan kyselyaineiston alustavien tulosten perusteella 
on tarkoitus kehittää ammattialakohtaista koulutus
materiaalia ja kouluttaa ammattilaisia. Tällä hetkel
lä perheet ovat usein tyytyväisiä palveluihin, mutta 
hyvin räikeätäkin kohtelua perheet ovat kohdanneet. 
Osittain tämän aiheuttama syrjinnän pelko estää 
ajoittain perheitä käyttämästä palveluita. Erilaisten 
tuki- ja kriisipalveluiden kohdalla tätä ei voida pi
tää merkityksettömänä lapsen hyvinvoinnin kannal
ta. Projektissa pyritään yhteistyössä ammattilaisten 
kanssa luomaan palvelurakennetta, joka kykenee tun
nistamaan myös sateenkaariperheet ja perheiden lap
set omine, erityisine vahvuuksineen ja haasteineen.

K iitos T iia A arnipuulle j a  K ati M ustola lle keskusteluis
ta Sateenkaariperheet ry :n  alkuajoista. M olem m at o v a t  
yhdistyk sen p eru sta ja jäsen  iä.



Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry on Suomen lesbo-, bi-, trans- ja homovanhempien ja heidän 
lastensa oma yhdistys. Yhdistyksen jäseninä on lapsiperheitä: kahden naisen, kahden 
miehen, yhden vanhemman perheitä sekä monen muotoisia uusperheitä. Jäseninä 
on myös eri elämäntilanteissa olevia perhettä suunnittelevia ja rakentavia, tai muu
ten vanhemmuudesta, huoltajuudesta ja kasvattajuudesta kiinnostuneita ihmisiä.

Sateenkaariperheet ry on perustettu vuonna 1997 ja se on yksi Seta ry:n jäsen
järjestöistä. Sateenkaariperheet toimii yhteydenpito- ja keskustelufoorumina näille 
perheille ja ihmisille. Yhdistys välittää tietoa ja pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnal
liseen keskusteluun ja lainsäädäntöön koskien sateenkaariperheiden jäsenten ja 
heidän lastensa asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Perhe syntyy rakkaudesta, ei vain biologisista siteistä. Sateenkaariperheet ha
luaa laajentaa perhe-käsitettä kattamaan perheiden todellisen m oninaisuuden 
ja välittää asiallista ja paikkansapitävää tietoa perheidemme arkitodellisuudesta, 
huolista, iloista ja tarpeista. Näin teemme näkymättömistä perheistä näkyviä. 
www.seta.fi/rainbow, perheet@seta.fi

Perhetyön projekti (2006-2008)

Seta ry:n hallinnoima ja RAY:n rahoittama Sateenkaariperhetyön projekti kerää 
tietoa perheiden moninaisuudesta ja niistä haasteista, joita m oninaisuus asettaa 
perheiden ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Tämän tietämyksen va
rassa kehitetään korkeatasoista koulutusta, opetusmateriaalia ja hyviä käytäntöjä 
mm. terveys-, sosiaali- ja kasvatustoimen ammattilaisille.

Koulutuksella tähdätään siihen, että sateenkaariperheet saisivat muiden lap
siperheiden tavoin asiantuntevaa palvelua niin, etteivät yksittäiset perheet joudu 
kouluttamaan viranomaisia. Projekti tarjoaa koulutus- ja konsultaatiopalvelulta 
perheiden ja lasten kanssa työskenteleville yksilöille ja yhteisöille. 
www.seta.fi/perheprojekti, perheprojekti@seta.fi, puh. 050 -  309 1248
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Yleistä ricmunkiljuntaa. Kaisu istutetaan tuoliin, hänen jalkansa nostetaan ylös ja 

eteen työnnetään maitokahvia. Ulla tuntee itsensä tarpeettomaksi pyhän äitiyden las

keutuessa keittiöön.

Tulevan vauvan isä on naapurin homo Jarkko, joka haluaa olla mukana lapsen elä-
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mässä. Jarkko opettaa sille jalkapalloa jos se on poika ja pukulcikkcjä jos se on tyttö. 

Ennen synnytystä Kaisu ja Tiina muuttavat kivaan rivitalonpätkään Espooseen ja re

kisteröivät suhteensa ja hoitavat puutarhaa ja kommuunilaiset käyvät kylässä ja lapsi 

saa tasapainoisen kodin. Ullan krapula pahenee pelkästä ajatuksesta.

Tuuve Aro 'Ulla eheytyy’ teoksessa Sinikka Tammisen outo tyhjiö. Gummerus 2001.



Lasse Majuri

H O M O T  S U O M E N  M A A S E U D U L L A  -  D I P L O M A T I A A  JA 
E D U S T U S T O J A

Homotila I

Länsimaiset yhteiskunnat teollistuivat voimakkaas
ti 1800-luvulla. Muutto maaseudulta kaupunkei
hin, kaupungistuminen, kiihtyi vuosisadan loppua 
kohden. Agraarin yhteiskunnan sosiaaliset raken
teet eivät siirtyneet sellaisenaan kaupunkielämään. 
Kaupungissa pätivät uudenlaiset säännöt, eivätkä 
kaikki enää tunteneet kaikkia. Syntyi yksilönva
pauden laajennus, anonymiteetti, joka on ollut kau
punkien pysyvä ominaisuus ja josta suurkaupunkien 
myötä kehkeytyi myös uusia ulottuvuuksia. Tasa- 
arvo, jonka aatteellinen perusta oli luotu jo aiem
min, tuli mahdolliseksi kaupungistumisen myötä, ja 
vapautusliikkeitä saatettiin suunnitella maaseudul
la, mutta ne toteutettiin kaupungissa. Ei liene liioi
teltua sanoa, että kaupunki alkoi esittää mahdolli
suuksia ja vapautta ihmisille, joilla niitä ei aiemmin 
ollut. Tähän perustui osittain kaupunkielämän ve
tovoima.

Seksuaalisuus ja sen keskeinen osa, seksi, sai
vat uusia areenoita kaupungissa. Miehiä rakastavat

miehet astuivat esiin oli sitten kyse maineikkaas
ta näytelmäkirjailijasta tai sataman maksullises
ta nuorukaisesta. Kaupunki pahuuden pesänä on 
myyttinä vanha, mutta viktoriaaninen aika innos
tui erityisesti moraalin (tai kaksinaismoraalin) vaa
limisesta. Jotkut tutkijat jopa ehdottavat, että ho
mouden keksiminen lääketieteen piirissä yksilön 
sairaudeksi liittyy kiinteästi teollistumiseen. Kun 
työvoiman tarve oli suuri, ja lapsityövoimaakin 
käytettiin, kenenkään ei ollut suotavaa jäädä li
sääntymisjärjestelmän ulkopuolelle. Heteroscksuaa- 
lisuus ja siveys olivat suurissa länsimaissa tuotan
nontekijöitä. Edelleen voidaan ajatella, että ilman 
teollistumista meillä olisi ollut homoseksiä mutta 
ei homoseksuaaleja, homoseksuaalisen identiteetin 
omaavia henkilöitä. Kehitys on mennyt 1900-lu- 
vun siihen suuntaan, että osa ihmisistä on alkanut 
mieltää itsensä homoseksuaaleiksi Suomessakin, 
maaseudullakin. Tästä syystä heihin on kovalla kä
dellä puututtu.
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Teoria

Otetaan lähtökohdaksi olettamus, jonka mukaan ho
mouden patologisoinnin syynä oli tarve kontrolloi
da uusien kaupunkiyhdyskuntien seksuaalielämää. 
Syystä tai toisesta, eikä ehkä vähiten kristillisen kir
kon vaikutuksesta, homoihin paheesta alettiin varoi
tella, ja lopulta keksittiin, että pahuus on yksilöissä, 
homous on yksilön ominaisuus ja persoonan sairaus. 
Homoihin kulttuurihistoriaa tunteva hymähtää moi
selle ajatukselle, mutta propaganda oli totista totta 
sille, joka tässä yhteiskunnassa eli. Jälkistrukturaali- 
siin oppeihin mielistyneet voivat ajatella, että maa
ilmaan putkahti diskursseja, jopa tietojärjestelmiä, 
joita alettiin elää todeksi. Kun diskurssi sanoi, että 
homoilu on sairasta ja homo on mielenvikainen, al
koivat ihmiset elää tämän mukaisesti. Ymmärrys 
siitä, että homoilu oli teko, kanssakäymistä kaiken 
muun ohessa, katosi.

Mitkä olivat vaihtoehdot? Jälkistrukturalismin 
hengessä niitä ei ollut, koska yksilö ei valinnut mi
tään, ei edes sitä, mitä diskursseja toistaa, mitä vah
vistaa, mitä heikentää. Maalaisjärjellä ajatellen hän 
saattoi muuttaa kaupunkiin ja mennä mukaan sen 
homoutta syrjivään ja piilottelevaan kissa ja hii
ri -leikkiin. Ellei muuttanut kaupunkiin, sai jäädä 
nauttimaan pienen piirin kontrollista, jossa homoi
lu entistä enemmän liitettiin persoonaan, ja entis
tä enemmän määriteltiin synnin lisäksi hulluudeksi. 
Leikki on sopiva metafora myös kaupunkien homo- 
elämälle, sillä niihin syntyä tai synnytettiin homojen 
ja lesbojen alakulttuuri, kunhan oli ensin löytynyt 
riittävästi ihmisiä, joille rakkaus ja halu enimmäk
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seen omaan sukupuoleen oli ”oma juttu”. Voim
me kuvitella, millaisessa myllerryksessä homomman 
maailman löytäneet esi-isämme ovat olleet.

Kuvat

Kiinnostavia ovat ne kirjalliset kuvaukset, joissa ho
moseksuaalisuus puhkeaa kukkaan kaupunkien ulko
puolella. Brittiläisenä esimerkkinäni on E. M. Fors- 
terin M aurice, jonka kirjailija kirjoitti jo 1914, mutta 
tahtoi julkaista vasta postuumisti 1971. Sen lopus
sa onnenkaupalla yhteen löytäneet puritaanisen ajan 
miehet omistautuvat toisilleen loppuelämäksi, ja jät
tävät modernin elämän. Vuonna 1960 kirjoittamas
saan jälkipuheessa Förster pohtii epilogin mahdol
lisuutta. Eräässä versiossa, jota kirjailija ei siis ole 
julkaissut, miesten mainitaan kenties siirtyneen ha- 
lonhakkaajiksi kaukaisiin ikimetsiin, eristettyyn laak
soon. Tällainen u-topos, ei mikään paikka, on ho
moudelle mahdollinen paikka. Forsterin näkemys ei 
ole jäänyt kulttuurintutkijoilta vaille huomiota. Fors- 
teria tai ainakin hänen kirjailijaminäänsä voidaan pi
tää syystä itseään syrjivänä, pessimistisenä homona. 
Mitään avoimesti homoseksuaalista hän ci eläessään 
julkaissut. Kirjallisuudesta voi poimia lukuisia esi
merkkejä tarinoista, joita siivittää samankaltainen 
melankolisuus ja dystopia.

Ainoastaan ranskankieliset kirjoittajat löysivät val- 
tapuolisesti iloisia, itseensä sopeutuvia homoja — toki 
nämäkin usein ajautuivat u-topokseen, yhteisöjen ja 
normien ulkopuolelle. Kotimainen esimerkki löytyy 
Hannu Salaman Juhatinustansseista  (1964), jossa kir



jailija kuvaa vanhemman homoparin kummajaiseksi 
pastoraalimaisemassa. Nämä ovat röyhkeästi tulleet 
kesänviettoon toisen kotitilalle, loisivat siellä ja vä
hät välittävät alkuasukkaista ympärillään. Pian Sala
man kirjan jälkeen alkoi homoliike muuttaa käsitys
tä homoista, mutta hitaasti. Röyhkeä kummajainen 
on yksi homokuvastoomme iskostunut kulttuurinen 
kuva. Näiden kuvien ja hitaasti muuttuvien kuvasto
jen vaikutusta todellisten ihmisten elämään ci pidä 
väheksyä, varsinkaan elokuvan ja muiden sähköisten 
viestimien aikakaudella. Sen sijaan voi ja pitää ihme
tellä joidenkin kuvien sitkoisuutta ja kestävyyttä. Ho
mouteen kuten muuhunkin erilaisuuteen pätee sään
tö, jonka mukaan näkyvin saa leimata koko joukon.

Otan vielä pari esimerkkiä kuvastojen maailmas
ta. Akateemikko Mika Waltarin tuotanto sisältää 
lukuisia homohahmoja. Tuula Juvonen on käsitel
lyt väitöskirjassaan homoseksuaalisuuden esittämis
tä suomalaisissa filmeissä. Tässä yhteydessä Juvonen 
mainitsee muiden muassa Waltarin esikoisromaanin 
Suuri illu sion i (1928) sekä salapoliisiromaanin Kuku 
murhasi rou va  Skrojin? (1939), joka filmatisoitiin.1 
1940- ja 1950-lukujen historiallisissa romaaneissa 
homot ovat itäisten kansojen edustajiapa usein kon
nia. Tarinoiden sankareita ei homous kosketa, ei edes 
sivele. Nobel-kirjailija F. E. Sillanpään Ihm iset su v i 
yössä  (1934) loi feminiinin homohahmon, Salosen, 
jonka kruunasi 50-luvun filmiversiossa roolin tehnyt 
Martti Katajisto. 1960-luvulle tultaessa korkeakirjal- 
liset homot olivat siis epäilyttäviä muslimeja tai ah
distuneita kauniita poikia. Maaseudun pirteissä kas- 
voi poikajoukko, joiden reittiä homouteen kyseiset 
kuvat ruskin helpottivat.

Näkyvyys

Homouden ja lcsbouden määritelmät tulevat ulkoa
päin, minäkuva kehittyy ympäristössä, jossa ci ole 
mitään myönteistä samastumiskohtaa. Näin on ollut 
ennen, ja tuntuu yhä usein olevan.

Teatterinjohtaja ja ohjaaja Vivica Bandier (1917— 
2004) on dokumentissa E rotic Vivica kertonut Saa
ren kartanon kissasta, joka rakastui koiraan, eikä sitä 
kukaan pitänyt kummana.2

Muistelmissaan Bandier kertoo kummisedästään 
Victor A f  Chapellesta, kartanon omistajasta. Nai
mattomana ja lapsettomana tämä viihtyi kovin hy
vin renkituvassa. Talossa oli myös karjakko, joka oli 
kovasti kiintynyt navettapiikaan. Bandlerin mukaan 
”maatyöläisten keskuudessa oltiin kaikkea erilaisuut
ta kohtaan paljon suurpiirteisemmin suvaitsevaisia ja 
ymmärtäväisiä kuin pikkuporvarillisissa piireissä.”3

Samansuuntaisia tuloksia ovat antaneet Jan Löf- 
strömin kansatieteelliset tutkimukset.4 Sukupuolen 
ja seksuaalisuuden erilaisuuksia kuvattiin pilkkani- 
millä. Tuomitseminen ei aina ollut automaattinen 
reaktio. Silti, voi kuvitella, miltä tuntuisi olla Perä- 
Vcrtti tai Palli-Kaisa. Ja kuvitella pitääkin, sillä ag
raarit homot, lesbot ja transihmiset ovat iäksi vaien
neet. Heistä vain näkyvimmät näkyivät aikansa, 
pistivät silmään. Suurin osa eli odotusten mukaisen 
elämän, johon kuului heteroseksuaalisuus.

Lyyrikko Mirkka Rekolan ajatus, että elämme 
Suomessa eri aikoja, kuvaa hyvin nykyisten maaseu
dun homojen ja lesbojen elämää. Jos kaupungeis
sa anonymiteetti ja näennäisliberalismi takaavatkin 
liikkumatilaa, jossain päin maata joku elää nimitte-
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Ruokatunti Kauhavan puukkotehtaan ruokalassa 1920-30-lukujen taitteessa. "Huolimatta siitä olipas vanha tai nuori mies 
niin aletaan miesparissa lyödä lapikasta lattiaan." Kansan suussa tanssivaa miesparia kutsuttiin härkäpariksi. F.E. Sillan
pää kuvaa miesparia maalaistansseissa novellissaan "Piika" ( vuonna 1917): "Mutta silloin raivautui ovensuusta esille 
kaksi jylhännäköistä karvalakkipäätä, laskivat kämmenet toistensa olkapäälle ja lähtivät pyörimään niin tasaisen kauniisti, 
ettei yksikään muu pari. He selvästi näyttelivät tanssiaan, syvä tarkkaavaisuus asui heidän kasvoillaan, sillä nyt katselivat 
kaikki heitä. Ja monen mielestä olikin myönnettävä, että se työ siltä parilta sujui." Kuva Esa Hiili. Otavan kuva-arkisto.



lykulttuurissa, useat elävät kaapissa tai kaksoiselä
mää tai muuten piilottclevat osittain homoseksuaali
suuttaan. Verrattuna naisten tasa-arvoliikkeescen, on 
homojen vapautusrintama pysähtynyt kaupunkien 
muureille. Se on myös haluton etenemään. Suoma
lainen homoliike ei koskaan ole ollut runsaslukuinen 
tai solidaarinen maalaisserkuille. Maaseudulla asu
vat käyvät kaupunkien tapaamispaikoissa viettämäs
sä osa-aikaisia tiivistettyjä homoclämän hetkiä. Sck- 
suaalipakolaisuudcn suunta on ollut kaupunkeihin ja 
erityisesti pääkaupunkiseudulle päin.

Tunnen joitakuita lesbopareja sekä luovaa työtä 
tekeviä homomiehiä, jotka ovat muuttaneet maaseu
dun rauhaan. He ovat onnistuneet järjestämään sääl- 
lisen sosiaalisen tilan elää ja olla oma itsensä. Yhteisö 
on edellyttänyt jonkinasteista kaappiin jäämistä hin
tana jonkinasteisesta mukaan ottamisesta.

Homotila II

Suomessa harvoja julkisuuteen astuneita maaseudun 
homoja ovat Jyrki Meriläinen ja Simo Junnu, niin 
kutsutut U llavan cow boy t, joista Ylen TV2:n ajan
kohtaisohjelmat teki samannimisen henkilökuvado- 
kumentin vuonna 2006 Pohjan tähden  alla  -sarjaan. 
Innoittajana lienee ollut Yhdysvaltalaisen valtavirta- 
filmiteollisuuden elokuva Brokeback M oun ta in , jos
sa aiheena oli kahden lehmipojan rakkaussuhde. Jos 
elokuva kertoi, mihin asti amerikkalainen suvaitse
vaisuus tai laskelmointi homoaiheiden suhteen oli 
edennyt, kertoi dokumentti samasta kehityksestä 
valtiollisessa televisioyhtiössämme. Yleisradion net

tisivuilla dokumentin ohjaaja ja käsikirjoittaja Ris
to Kuusisto kertoo motiivikseen median homoku- 
van monipuolistamisen: ehkä ihmiset hyväksyisivät 
homot helpommin, jos näkisivät, että on niitä äijä- 
mäisiäkin homoja. ”Onkohan niin, että maaseudulla 
ci ole varaa lokeroida ihmistä seksuaalisuuden perus
teella, vaan maaseutu on myönteisempi homoja koh
taan?” Kuusisto pohtii. Valitettavasti hänen päätte
lynsä taitaa olla liian optimistinen. Jyrki ja Simokin 
on hyväksytty yhteisöön tietyin varauksin, joista yksi 
on juuri ”äijämäisyys”.

Jyrkistä ja Simosta on tehty jo elokuussa 2005 
juttu Seksuaalinen tasavertaisuus ry:n Z-lchteen.5 
Siinä näkökulma on humoristinen ja kepeä. Paris
kunta esitellään tavallisiksi kavereiksi, mitä nyt vähän 
kuvissa rakennetaan lehmipoikamaisuutta. Lisäksi 
jutussa kerrotaan maatilan askareista. Maalla on pa
rin mukaan mukava asua, ”vain parilla henkilöllä on 
ollut kielteistä sanomista homoudesta”. Kuusamosta 
kotoisin oleva Simo viihtyy tuhannen asukkaan Ul- 
lavalla, jossa hän suoritti siviilipalveluksenkin keit
täjänä palvelutalolla. Pari vitsailee toimittajalle siitä, 
kuinka Jyrki on oikea ”miesten mies”, ja Simo puo
lestaan hoitaa perinteiset emännän tehtävät. Lehti
jutun mukaan Jyrki ei koskaan ole ”elänyt missään 
kulissien takana”. Ilmeisesti tällä tarkoitetaan, ettei 
Jyrkillä ole ollut naista kulissina. Dokumentista vä
littyy kuitenkin kuva, jonka mukaan Jyrki eli kaapis
sa vielä silloinkin, kun Simo oli jo muuttanut hänen 
luokseen.

Dokumentissa kuvataan miesten elämää hei
dän vanhempiensa, kavereidensa ja Jyrkin veljien 
näkökulmasta. Vaivaantumisclta eivät ole säästyneet
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asianosaiset, eikä säästy katsojakaan. Kahvipöydäs
sä ei meinata päästä itse asiaan millään. Vanhempi
en sukupolvi ei tohdi edes puhua homoudesta vaan 
käyttää kiertoilmaisuja. Jyrkille on myös ilmeisen 
vaikeaa puhua itsesyrjinnästään ja ajastaan kaapissa. 
Hän kuvaa kuuluneensa niihin, ”jotka odottivat sen 
menevän ohi”, ja ”täytyi vain itse hyväksyä se asia, 
että homo mikä homo”. Sinänsä kaikkine estoineen 
puheenvuorot välittävät kuvaa Suomesta, joka ci vie
läkään suostu kuin pakon edessä käsittelemään ho
moutta.

Jyrkin isä Mauno toteaa kameralle posket heh
kuen: ”Ei sille voi ihminen ihtelleen mitään, että kyl
lä se niinkö pitää jokaisen kunnioittaa toista ihmis
tä, ei se, tota nin että jos ihminen käyttäytyy oikein 
yhteiskuntaa kohtaan, ei siinä, ei tee rikoksia ketään 
toista vastahan.” Simon vanhemmat Marjatta ja San
teri toteavat tahoillaan, ettei sovi ihmisen ruveta tuo
mariksi, vaan jumalan. Myös Jyrkin äiti Ritva on ol
lut kirkkovaltuuston puheenjohtajana kovan paikan 
edessä. Hän esittää, ettei ole ottanut siih en  mitään 
kantaa. Vaikeudet sijoittaa pojan miesystävä suurper
heeseen ovat olleet melkoiset, molemmat äidit puhu
vat uuden pojan saamisesta.

Selviytymisstrategiaksi homoudesta dokumen
tissa rakentuu heterouttaminen. Simo esitetään fe- 
miniinisempänä: hän on töissä palvelukodissa, keit- 
tiöhommissa. Välillä hän auttaa Jyrkiä navetassa, 
ruokkii vasikoita ja sen sellaista. Jyrki, salskea isäntä 
polttaa koko ajan tupakkia ja tekee raskaat hommat. 
Simo on tullut Jyrkin perintötilalle nuorikoksi. Jyr
kin veljenvaimo tiivistää asian: ”Täällä Pohjanmaal
la ollaan hyvin semmosia roolitietoisia, että emäntä
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on emäntä ja isäntä on isäntä, ainakin niin näytetään 
ulospäin.”

Vuodessa Simosta ja Jyrkistä on tullut jonkinas
teisia homojulkkikisia, mikä kertoo ilmeisestä tila
uksesta. Paperilehdet kautta maan kirjoittivat uuti
sen dokumentista pysytellen Ylen lehdistötiedotteen 
asialinjalla. Korrektiuteen kuului ilo suvaitsevaisuu
den lisääntymisestä maassamme. Dokumenttisarjan 
omilla sivuilla Ullavan covoboyt mainitaan ohjelmak
si, joka on saanut eniten palautetta: ”ohjelman johto
lause suvaitkaa tavallisuutta’ on koettu siis tärkeäk
si”. Netin keskustelupalstoilla sitä on puitu monesta 
näkökulmasta. Sensaatiolchdistön palstoilla avautui 
palstatilaa niin homovastaisuudelle kuin joillekin 
puolustuspuheillekin. Keskusteluista on vaikea saa
da tolkkua, sillä argumentointi on pomppivaa eivät
kä puhujat yleensä selitä taustojaan. Kaikkia kantoja 
esitetään. Jyrki ja Simo saivat myös suoraa palautet
ta, joka oli lähes yksinomaan myönteistä — näin tiesi 
kertoa eräs keskustelupalsta.

Keskustelupalstoilla ylistettiin Jyrkin ja Simon 
rohkeutta. Kommentoijat eivät olleet uskoa todek
si, että tällainen ohjelma tuli televisiosta. hiomojen 
omalla sivustolla6 keskustelu jatkui keväästä syksyyn 
asti. Dokumenttia pidettiin hyvänä asennekasvatuk
sena. Monet pitivät hyvänä, että televisiossa esitetään 
muitakin kuin neitihomoja. Toiset kiirehtivät lisää
mään, että tietysti neiditkin on suvaittava. Erityisesti 
Nelosen Sillä silmällä -tositelevisio-ohjelman homot 
olivat stereotyyppisyydellään ärsyttäneet keskusteli
joita. Keskustelua kirposi etenkin siitä, kuka on ta
vallinen ihminen, tavallinen homo, ja mitä sillä tar
koitetaan. Miksi homot haluavat olla erottumatta



heteroista? Kysyttiin myös, kuinka tavallista on olla 
homo-covvboy Suomessa. Moni pohti kenties mui
denkin uskaltautuvan kaapista ohjelman nähtyään 
tai näytettyään ohjelman läheisilleen. Homoja pidet
tiin herkkänahkaisina kaikille kielteisille lausunnoil
le, kuten nyt Simon äidin Marjatan puheelle lapset
tomuudesta: ”Se, eihän se mikään muu harmita siinä 
kuin se suvunjatkaminen...” Toinen keskustelija huo
mauttaa, että äidit sotkevat homouden hedelmättö
myyteen. Jotkut saivat yliannostuksen homopuheesta 
kevään kuluessa. Jari Sillanpään ulostulo ja Teema- 
kanavan Homo-Suomen historia tuntuivat keväällä 
2006 täyttävän median homopuheella.

Ullavan lehmipojilla on tietysti esikuvia, niin eläviä 
kuin kuviakin. Vuosituhannen alussa Z-lehti teki 
jutun Lopclla huippumodernia karjatilaa pitävis
tä Hannu Huitista ja Mikko Rannasta.7 Valtavirran 
media ci heistä kuitenkaan kovasti innostunut. Pa
riskunta kun ei haastanut homoudellaan Pohjanmaa
ta, perinteistä miehuuden ylläpitämisen etuvartiota. 
Plannua ja Mikkoa ei Sami Koiviston kirjoittamas
sa henkilökuvassa myöskään väännetty yleisemmän 
homouden mannekiineiksi. Juttu käsitteli ainoastaan 
heidän työtään, ja sitä kautta kiinnostuksiaan. Ho
moutta ei selitelty tai ongelmallistettu. Juttu olikin 
suunnattu homolukijoille, sen ilmeisenä tarkoitukse
na oli kertoa erilaisessa ammatissa pärjäävistä ihmi
sistä, jotka sattuvat olemaan miespari. Valtamedialle 
tällainen oikea tavallisuus ei tunnu riittävän.

Z-lchden numerossa 5/2005 oli myös juttu 
”Maalla ihan homona?”, jossa Mikko Silvennoinen 
selosti nettikyselyn antia. Kyselyssä Seta ry ja Z-leh

ti yrittivät selvittää, miten seksuaali- ja sukupuoli- 
vähemmistöt kokevat elämän kaupungeissa ja maal
la. Vastauksia tuli tuhatkunta. Yllätyksetön tulos oli, 
että pääkaupunkiseudulla ja etelässä ihmiset viihty
vät paremmin ja ovat enemmän ulkona kaapista. Ot
sikon ”Totuuksia queer-Suomesta” alle oli painet
tu nettikyselyn vapaamuotoisia viestejä. Kirjoittajat 
tuntuivat kaipaavan toimenpiteitä homovastaisuuden 
vähentämiseksi pikkukaupungeissa ja maalla, joissa 
pysytään kaapissa hankaluuksien välttämiseksi. Vies
teissä kaivattiin homotoimintaa, jota ci ollut tai se 
oli kirjoittajalle sopimatonta. Monet olivat valmiita 
muuttamaan maalta pois, ja monet olivatkin muutta
neet kaupunkeihin ”toteuttamaan itseään”.

Kolme sukupolvea

Maaseutu ja homoseksuaalisuus on Suomessa tois
taiseksi melko tutkimaton maaperä. Olen alkanut 
tutkia suomalaista maaseudun homoseksuaalisuut
ta osallistuvalla havainnoinnilla. Käytännössä olen 
asunut pari vuotta osan aikaa maalla. Tunnen monia 
maaseudulla asuvia homoja, jotkut pintapuolisesti, 
toiset ystävinä. Vähintään yhtä tärkeä tietolähteeni 
ovat ihmisten kertomukset homoudesta ja homoista. 
Monet homotkin puhuvat itsestään ulkokohtaisesta 
ympäristön suulla. Monet ovat kovin tarkkoja siitä, 
miltä he näyttävät muiden silmissä, kuten sukutilaa 
pitävä vanhapoika ”M artti” Pohjanmaalta, johon tu
tustuin netissä pari vuotta sitten. Vierailtuani navet- 
ta-apulaisena hänen luonaan yhden viikonlopun ym
märsin tai muistin, kuinka vaikeaa on elää kaapissa
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Maitotilalliset Hannu Huitti ja Mikko Ranta Lopelta. Lehmä Minnie voitti Holstein Champion-tittelin. Minnie oli näyttelyn 
kaunein. Kuva Tiina Tahvonen, 2004. Yksityiskokoelma.

jopa omille vanhemmilleen. Miksi ihminen tällai
seen sitten suostuu? Martillakin oli koulutus kau- 
punkiammattiin.

Paljon helpompi ei tuntunut tilanne olevan toi
sella maaseudun pojalla, ”Kallella”. Hänen vanhem

pansa olivat jo kuolleet mutta peräkammaria hän ei 
halunnut jättää. Kalle kävi töissä pienessä kaupun
gissa muttei jostain syystä muuttanut pois synnyin
kodistaan.

Olen haastatellut tarkemmin kahta miestä, joita
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tässä kutsun 'Toivoksi” ja "Tarmoksi”. Myös heidän 
tarinoissaan esiintyvät niinet ovat muutettuja. Toivo 
on syntynyt 1941, hän edustaa siis keskipolvea. Tar
mo on syntynyt vuonna 1978. Yleensä hänen ikäi
sensä lähtevät seksuaalipakolaisiksi suuriin kaupun
keihin, mutta Tarmo on valinnut toisin.

Ensimmäisen sukupolven edustajaa en ole haas
tatellut, mutta hänestä voin kirjoittaa oikealla ni
mellä: Lauri. Tiedot Lauri Nautelasta olen saanut 
museonjohtaja Leena Viskarilta sekä ”Erkiltä”, joka 
tunsi Laurin lähes neljä vuosikymmentä. Lisäksi olen 
alustavasti tutustunut Liedon Nautelankosken muse
on kokoelmien luokittelemattomaan aineistoon, joka 
kuvastaa Laurin elämän homopuolta. Lauri toivoi, 
että tämä aineisto tulisi tutkijoiden käyttöön.

Lauri

Lauri Nautclan hahmossa yhdistyy arvostettu koti- 
seutuihminen halveksittuun poikainviettelijään, kar
tanon perijä keräilijään. Lauri ei ollut syntynyt kar
tanon pojaksi, mutta sinne hänet 1914  syntymänsä 
jälkeen adoptoitiin. Äidistä ei ole varmaa tietoa. A i
kaa myöten Lauri hautasi isänsä ja kasvattiäitinsä, 
jonka pojan kanssa jaetusta kartanosta Laurille ci 
paljoa jäänyt, jäi kuitenkin maita ja mökki Liedon 
Mäkkylään. Lauri oli ehtinyt opiskella maatalous- 
ja metsätieteitä Helsingin yliopistossa ennen sotaa, 
joka keskeytti opinnot. Kotitilan mailla oli komea 
Nautelankoski. Vuosina 1947-1963  Lauri työsken
teli kotona muun muassa Nautelan myllyn hoitajana. 
Työnteko ci häntä juurikaan kiinnostanut. Innostus 
arkeologiaan syntyi, kun seudulla 1950-luvulla teh

tiin kaivauksia. Lauri toimi tutkijoiden oppaana, ja 
seurasi tarkasti näiden menetelmiä. Hänestä tulikin 
arvostettu harrastaja-arkeologi. Hän keräsi elämän
sä aikana toistakymmentätuhatta löytöä, ja hankki 
laajan arkeologiaa käsittelevän kirjaston. 1990-lu- 
vulla, vähän ennen kuolemaansa, Lauri Nautcla pe
rusti Liedon kunnan kanssa Nautelankoski-säätiön, 
joka huolehtii kunnan museotoimesta. Nautclankos- 
ken museossa on tallennettuna muun muassa kaik
ki Lauri Nautelan kokoelmat. Kotiseutu, jonka men
neisyyttä Lauri myös tallensi, oli hänelle varsin rakas. 
Hän ei juurikaan matkustellut, ulkomailla hän kävi 
vain kerran. Turussa hänet tunnettiin antikvariaateis
sa ja uimahallissa. Hän keräsi 8000 niteen kokoel
man kirjallisuutta, eri aloilta. Uimahallissa hän tapasi 
miehistä kiinnostuneita miehiä, siis kohtalontovcrci- 
taan.

Nautelankosken museo on säilyttänyt ja vähitel
len lajitellut valtavaa määrää Laurin tavaroita. Kir
jat käsittelevät monella kielellä historiaa, uskonto
ja, isänmaata sekä vieraita kulttuureita. Mukana on 
myös kaunokirjallisuutta, esimerkiksi ruotsalainen 
Oscar Wilden elämäkerta vuodelta 1961, ja samoin 
ruotsinkielinen Ovidiukscn M etam orphoscr. Lau
ri seurasi lehdistä aikaansa, ja leikkasi talteen kai
ken kiinnostavan. Leikkeitä on miljoonia. Kirjojen 
ja leikkeiden liepeisiin hänellä oh tapana kirjoittaa 
omia kommenttejaan. Homoseksuaalisuuteen kiel
teisesti tai patologisoivasti suhtautuneet tekstit ovat 
saaneet häneltä kriittisiä kommentteja.

Sain tutustua kymmeneen pahvilaatikkoon, joi
den museon henkilökunta arveli kiinnostavan minua. 
Materiaali oli kerätty Laurin kotoa kirjahyllyjen laa
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tikoista, se sisälsi pääasiassa ulkomaisia ja kotimaisia 
pornolehtiä vuosikymmenten varrelta. Hän oli myös 
leikellyt muista lehdistä talteen komeiden miesten 
kuvia, ja niitä oli paljon. Kansioihin oli sujautettu 
Laurin omia piirroksia torsoista, ”kuvajäljcnnöksiä”, 
joita hän oli läpipiirtänyt valokuvista tai painokuvis
ta. Lasinegatiiveille hän oli kuvannut miehiä, lähin
nä tuttaviaan 1960-70-luvuilla. Hän oli myös vedos
tanut näitä alastonkuvia, joista osa täytti korkeitakin 
kauneuden vaateita, osa taas oli suhruista tallennus
ta Laurin mökin seksituokioista. Omakuviakin oli 
paljon. Moniin kansioihin hän oli kirjoittanut pääl
le ”salainen”. Ystävä Erkki kertoi, ettei Lauri viitsi
nyt viettää aikaa tyhmien ihmisten kanssa. Hän kiin
nostui älykkäistä miehistä. Uimahalli kontakteineen, 
tutut ja kuvaaminen olivat Laurin homomaailma. 
Erkin mukaan Laurin suurin ihastus oli naimisissa 
oleva mies, jolla oli suhde myös Lauriin.

Emme tiedä, miten Lauri koki homoutensa. Hän 
ei jättänyt päiväkirjoja, ei avannut sydäntään edes lä
himmille ystävilleen, joita sentään oli. Erkin mukaan 
Lauri koki vanhempana tunnontuskia homoudestaan 
tai kenties siihen liittyvistä teoistaan. Vanhainkodissa 
hän poti myös masennusta, kun ei päässyt enää liik
kumaan. Hän oli ulkoilmaihminen, otti kesät alasti 
aurinkoa. Valitettavasti en ole voinut haastatella niitä 
elossa olevia miehiä, joiden kanssa Laurilla oli intii
miä elämää. Sen sijaan Laurin jättämästä valtavasta 
aineistosta voi päätellä, millaista homon elämää hän 
vietti. Laurin elämäkerta on työläästi luettavissa asi
oista, jotka hän tallensi jälkipolville. Mitään hän ei 
heittänyt pois, mistä voi jo päätellä, että kaikki ei ol
lut hyvin. Maaninen keräily on ollut jonkin puutteen
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kokemista, jonkin vajauksen loppumatonta täyttä
mistä. Luulen, ettei Lauri elämässään saanut kovin
kaan paljon vastavuoroista rakkautta, ci edes lapse
na, mikä sinänsä ci ole harvinaista mutta surullista. 
Suklaarasioihin hän keräsi loputtomasti iskosten sir
paleita. Sirpaleina taisi olla itsetuntokin. Pakollinen 
kaksoiselämä ja vankilatuomio homoudesta tuskin 
paransivat hänen elämänlaatuaan. Tässäkin Lauri oli 
tyypillinen homo, maaseudulla elävä yksinäinen ja 
leimattu homomics.

Laurin ruotukaverit ovat muistelleet epäviralli
sesti, ettei hän ollut erityisen riuska sotilas, ennem
minkin riippa. Veteraanitoiminnassa hän ei ollut 
mukana, lahjoitti kuitenkin maan veteraanien perin- 
nekorsua varten. Hänet tunnettiin kylällä omalaatui
sena. Vanhemmiten hän ajeli valkoinen parta liehu
en jopollaan kylätiellä, ja huomaamattaan säikäytti 
lapsia ottamalla alasti aurinkoa pelloilla. Toki Laurin 
mökin elämästä oltiin kylällä tietoisia. Joku myös teki 
ilmiannon poliiseille. Oli niitä, jotka puhuivat pahaa, 
mutta oli myös poliisi, joka hoiti ikääntyvän Laurin 
asioita, lähti miesporukassa jopa reissulle Agadiriin 
1978. Mäkkylän mökin Nautelankoski-säätiö on säi
lyttänyt ja säilyttää vastaisuudessakin. Se jää muis
tomerkiksi siitä, miten ikääntyvä keräilyä harrastava 
homomies asui ja eleli 1900-luvun jälkipuoliskolla.

Laurin paras ystävä, parikymmentä vuotta nuo
rempi perheellinen mies Erkki kertoi, kuinka oli tu
tustunut Lauriin. 1950-60-luvun taitteessa Lauri 
oli pyytänyt Erkkiä apuun kartanon pelloille. Erkki 
suostui, mutta oli varuillaan. Hänen mukaansa Lau
rin homoudesta oli tiedetty ”aina”. Tämä oli lähen- 
nellyt kartanon harjoittelijaa juovuspäissään, siitä



Kotiseutumies, harrastaja-arkeologi ja keräilijä Lauri Nau- 
tela (1914-1998) Kukkarkosken maisemissa 1980-luvulla. 
Kuva Nautelankoski-säätiö.

jutut alkoivat kiertää. Erkki ci mennyt alkuun kah
den kesken tapaamaan Lauria. He kuitenkin ystä
vystyivät, Lauri istui paahtuneen ruskeana peräkär
ryssä, kun Erkki ajoi traktoria. 1990-luvulla Erkki 
oli Laurin tuki ja turva, kun tämän terveys heikke- 
ni, ja muutto vanhainkotiin oli edessä. Erkille Lauri 
ci myöskään elänyt kaksoiselämää. Reiluna miehenä 
Erkki sopeutui kaverinsa seksuaalisuuteen, kunhan 
sai pitää sen erillään omastaan. Lauri näytti ottami
aan kuvia Erkille, olisi kenties halunnut kuvata tätä
kin. Kotiinsa Erkki ei viitsinyt Lauria kutsua, tämä 
kun innostui talon teinipojista niin, että puhui sii
vottomia. Lauri oli hyvää vauhtia alkoholisoitumas
sa. Vasta 1970-luvulla hän lopetti juomisen.

Alkoholin suurkulutusta voidaan pitää perintei
senä hitaana itsemurhana. Laurille alkoholi toi mu
kanaan kontakteja ihmisiin. Kylän juopot tiesivät, 
että Laurilla oli aina pullo. Jossain vaiheessa, ehkä 
50-luvun lopulla, Laurin mökkiin alkoi kulkeutua 
myös läheisen koulun poikia. Homoscksi oli rikos 
aikuistenkin kesken, ja viisikymmentävuotispäivän- 
sä 1964 Lauri istui tutkintavankeudessa syytettynä 
suhteistaan niin alaikäisiin kuin täysi-ikäisiin mie
hiin. Tuomio oli neljä vuotta ehdotonta vankeutta, 
josta Lauri kärsi Konnunsuolla kaksi. Jutun julkisuus 
ja sen myötä häpeä oli rangaistus sekin. Lauri kuului 
siis niihin noin tuhanteen mieheen, jotka tuomittiin 
vanhan scksuaalirikoslain aikana haureudesta toisen 
samaa sukupuolta olevan kanssa. Nykyään Lauri ci 
olisi rikollinen, yhdessä yössä lain muuttuessa vuon
na 1971 sadattuhannet suomalaiset homot ja lesbot 
lakkasivat olemasta rikollisia.
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Tuomion kärsittyään — Lauri todella koki ettei 
ollut tehnyt mitään väärää -  hän keräsi vuosikausia 
leikkeitä seksuaalirikoksista. Näitä leikkeitä on ke
rätty muun muassa Wilden elämäkerran ja Balladen  
orn F ängelset i R ead in g a f  O. Wilde -teoksen väliin. 
Wilden oikeudenkäynti ja tuomio homoudesta lie
nee Euroopan modernin historian kuuluisin oikeus- 
murha. On oletettavaa, että Lauri samastui Wildeen. 
Nietzschen kirjaan H yvän  j a  pahan  tuolla  pu o len  
Lauri on tehnyt alleviivauksen:

”Tekojemme seuraukset käyvät kiinni niskatöyh- 
töömme välittämättä vähääkään siitä, että olemme 
jo ennättäneet parantaa tapamme.” (s. 82) Kun ho- 
lokaustin uhrit saavat korvauksia kärsimyksistään, 
voisiko ajatella, että Suomen valtion pitäisi hyvittää 
tuomiot, joissa rikoksena on ollut homous? Sijaiskär
sijöitä on vielä keskuudessamme.

Toivo

Haastattelemani Toivo on nyt 65-vuotias. Hän on 
elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Helsingissä, keski
luokkaisen perheen keskimmäisenä poikana. Miehet 
kiinnostivat häntä jo varhain, varsinkin näiden hyvin 
kehittyneet jalkalihakset. Homoudesta ci ollut juu
rikaan tietoa 1950-luvun Suomessa. Hakeutuessaan 
naisvaltaiselle luovalle alalleToivo huomasi suosionsa 
naisten keskuudessa. Hän eläytyi näiden maailmaan, 
solmi myöhemmin avioliitonkin ja eli perhe-elämää. 
Sitä ennen hän kuitenkin tutustui maaseutuun opet
taessaan pienillä paikkakunnilla Itä-Suomessa. Kol
mikymppisenä hän muutti vaimonsa kanssa maalle.
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Vaimon puolesta muuttoon liittyi tuoretta puolisoa 
kontrolloiva piirre: vaimo halusi eristää miestään tä
män ystävistä, erityisesti ihailijoista, ja onnistuikin. 
Sosiaalinen piiri seurasi vain osittain pariskuntaa 
maalle. Maallemuutto ei haastatteluhetkellä kaduta 
Toivoa, mutta tulevaisuus on silti kysymyksen paik
ka. Hänen haaveissaan elää yhteisö, sillä yksinäistä- 
kin on ollut vaikka hänen luonaan on asunut lyhyitä 
aikoja muita taiteilijoita.

Seksuaalisuudestaan Toivo kertoo avoimesti ja 
rikkaasti. Nuoren pojan kerrossängyn katto täyt
tyi urheilusankarien kuvista, ja tätä keräilyä hän on 
jatkanut läpi elämänsä. Kokoelmat ovat mittavat. 
Seksuaalisuus oli teini-iässä visuaalista: hän kat
soi mielellään reippaita, kivannäköisiä poikia etääl
tä. Kolmikymppinen namusetä yritti Punavuores
sa houkutella Toivoa ja tämän toveria asuntoonsa, 
mutta pojat eivät lähteneet ”kivoja kuvia katsomaan”. 
Tyyppi vaikutti heistä jännittävältä ja pelottavalta. 
Opiskelemaan Toivo meni hyvin viattomana. Siel
lä hän ihastui nuorukaisiin, ja haaveili saavansa hei
hin yhteyden. Tunne oli hämmentävä: hän ajatte- 
li, että ehkä hänen pitää muuttua tytöksi, jotta voisi 
vietellä pojan. Sinänsä hän ei ollut ahdistunut sek
suaalisuudestaan. Naisten kanssa oloaan hän nimit
tää ”kyhnäämiseksi”. Naissuhteet Toivo aloitti opin
tojensa loppuvaiheessa. Tarjontaa kuulemma oli, ja 
hänestä oli hauska tulla napatuksi. Eräs naisopiske
lija kysyi suoraan Toivolta, oliko tämä homo. Toivo 
ei vastannut. Koulussa opiskeli toinenkin poika, josta 
myöhemmin paljastui, että tämä oli homo. Kysymys 
ei siis ollut aivan tuulesta temmattu: oppilaitoksen 
opettajakunnassakin oli ”sellaisia”. Heistä juoruttiin



ikäviä, kuinka eräskin kävi julkisissa vessoissa mies
ten perässä. Lukuisten heterosuhteiden ohella oppi
laitoksessa solmittiin Toivon mukaan myös naisten 
keskinäisiä suhteita, tai ainakin yritettiin.

Armeijasta ToivoLla on mukavat muistot. Teltta- 
retkillä sai nukkua vieri vieressä. Toivo oli nuorena 
kaunis mies. Ruotutoverit tekivät iltavapailta ja lomil
ta tullessa tarjouksia, mutta niistä hän kieltäytyi. Hän 
halusi vain komeitten seuraa, ei rumien. Kokemus ar
meijasta on kovin samanlainen kuin toisen haastatel
tavani Tarmon kolme vuosikymmentä myöhemmin. 
Armeijassa pidetään siis monia perinteitä yllä.

Toivo oli kolme vuotta ensimmäisessä opettajan 
pestissään maalla. Monet halusivat tutustua paik
kakunnalle saapuneeseen nuoreen, hauskannäköi
seen taideopettajaan. Hän rikkoi rajoja ja ystävystyi 
lukiolaisten poikaoppilaiden kanssa: yhden kanssa 
käytiin hiihtämässä, toinen järjesti syntymäpäivänsä 
Toivon luona. Toivon mukaan pojat ihailivat hänen 
erilaisuuttaan ja helsinkiläisyyttään. Latinanopetta- 
ja varoitteli Toivoa liian likeisistä väleistä. Hän koki 
maaseutuopettajuuden seikkailuna. Hän oli vähän yli 
parikymppinen, ja oppilaat olivat villejä. Potkijaisis- 
sa opettaja joi ja oksensi oppilaiden kanssa. Ruotsin 
kielen nuorempi lehtori oli Toivon mukaan homo tai 
bi. Hän torjui miehen, ja seuraavana vuonna tämä 
oli avioitunut. Opettajan työn päättyessä Toivo sai 
kutsun erään pojan mökille, ja he nukkuivat yhdes
sä. Myöhemmin poika kävi kaupungissa Toivon van
hempien ovella. Toista entistä oppilastaan hän lähes
tyi vuosien jälkeen, mutta sai pakit.

Toisella paikkakunnalla 1960-luvun puolivälissä 
hänellä ei ollut aivan yhtä hyvä onni. Oppilaat olivat

alaluokilta, ja veistonopettaja yritti naittaa tytärtään 
Toivolle. Ruotsinkielen opettajatar osoitti häneen 
suurta kiinnostusta. Kaikki kaupunkilaisvicraatkaan 
eivät olleet ihan toivottuja: Ateneumin alastonmalli 
ilmestyi kylään, ja herätti suurta huomiota. Samassa 
pikkukaupungissa taideyhdistyksen puheenjohtajana 
oli nelikymppinen poikamies, jonka luona hän kävi 
yksityisillä jatkoilla mutta seksistä ei tullut päissään 
mitään. Poikamies alkoi soitella Toivon perään kou
lulle, jolloin ruotsinopettajatar varoitti Toivoa: jos sen 
kanssa liikut, saat homon maineen. Tällaista mainet
ta Toivo ei lyseon opettajana halunnut. Miehen kiin
nostus kuitenkin hiveli hänen itsetuntoaan ja yhtey
denpito jatkui myöhemminkin.

Toivolla oli mahdollisuus käydä vanhempiensa 
luona Helsingissä maaseutuopettajavuosinaan. 1960- 
luvulla hän ei kuitenkaan käynyt etsimässä kontakte
ja miehiin. Toivo tiesi pisuaarit muttei käynyt tarkis
tamassa, mitä siellä oikein tehtiin.

Seksiä miehen kanssa Toivolla oli vasta päälle ne
likymppisenä. Seksuaalirikoslaki ei hänen mielestään 
ollut syynä pidättyvyyteen, vaikka se kumottiinkin 
vasta Toivon täyttäessä 30. Hän puhuu kaksijakoises
ta suhtautumisestaan homouteen. Hän lienee omak
sunut homovihamielisyyden ympäriltään: toisaalta 
hän tunsi homouden olevan itsessään, toisaalta kielsi 
sen. Seksi oli rumaa ja tuntui likaiselta, mikä lykkäsi 
ensimmäistä kontaktia. Siihen hän liittää muistiku
van alkoholista ja hyväksikäytöstä. Kanavan aukaisi 
kuitenkin lomaromanssi Italiassa 1980-luvulla. M at
kan jälkeen hän alkoi paremmin hyväksyä itsensä ho
moseksuaalina. Gay Gambrinissa hän kävi heti sen 
avauduttua. Sieltä hän vei tyhjentyneeseen lapsuu
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denkotiinsa satunnaista seuraa kaupungissa käydes
sään. Scuraavat vuodet hän eli eräänlaista kaksoiselä
mää, jossa muu elämä oli maaseudulla, seksikontaktit 
kaupungeissa.

Ulkomaanmatkoja Toivo on tehnyt, ja niiltä 
osin avartanut miestenkeskistä maailmaansa. Koke
mukset itseään tarjoavista nuorukaisista tai lähen
televistä huonetovereista lienevät monille homoille 
tuttuja. Toivo ei luokittele matkojaan paoksi Suo
men ankeasta ilmapiiristä. Nuoruudesta hän muis
taa Tanskan-retken vuonna 1963, jolle yhtenä motii
vina saattoi olla uteliaisuus vapaamieliseen maahan. 
Homopaikkoja ei löytynyt, mutta erään baarimikon 
kanssa Toivo majoittui retkeilymajaan, kulki tämän 
kanssa päivät ja otti päivälevot Tivolin penkillä sy
likkäin. Toivo oli ihastunut, mutta baarimikko löysi 
saksalaismiehen, ja lähti tämän perään.

Vuonna 1991 hän liittyi aidstukikeskukseen va
paaehtoisena. Toisesta puhclinpäivystäjästä, Mikosta, 
tuli Toivon poikaystävä kymmeneksi vuodeksi. Sitä 
ennen hänellä oli ollut pari lyhyttä seurustelusuh
detta kaupunkilaismiesten kanssa. Mikko asui lähei
sessä kaupungissa, mutta vietti kesät ja viikonloput 
Toivon luona maalla. Viimeistään tällöin seutukun
nalle selvisi, ettei Toivo olekaan ihan hetero entises
tä vaimostaan ja tyttärestään huolimatta. Avioparin 
muuttaessa maalle 1970-luvulla heihin suhtauduttiin 
kunnioituksella, ja  naapurit olivat erittäin avuliaita 
kaupungista muuttaneille. Toivon mukaan häntä pi
dettiin jopa paheettomana pyhimyksenä, mikä toi 
huonoa omatuntoa — mielikuvitus kun kuulemma 
oli likainen. Voi ajatella, että alkuvuosina tämä ta
vallinen perhe toi suojaa Toivolle, sillä poikaystävän

ilmaannuttua ilmaantui myös homovastaisuus. Sa
malla tavoin naispuolinen taiteilijakollega, joka asui 
ja työskenteli hänen luonaan vuoden, saattoi toimia 
ympäristön ennakkoluuloja hillitsevänä. Suoranai
sesti hän ei ole teeskennellyt heteroa vaikka paineita 
siihen suuntaan on ollut. Paikkakunnan piireihin hä
net on hyväksytty jonkinlaisella taiteilijan manttelil
la, eikä suoria uteluja ole esitetty.

Homoudestaan Toivo ei ole puhunut edes lähim
män piirinsä kanssa, joka koostuu seudun kulttuu- 
ri-ihmisistä. Toki nämä tuntevat hänet, ja osaltaan 
rakentavat kuvaa, joka hänestä seudulla on. Jonkin
laista kissa ja hiiri -leikkiä hän on pelannut sosiaa
lisessa tilassaan mutta vuosien mittaan homous on 
saanut näkyä entistä enemmän. Kauncudenkaipuu 
nuoriin hyvännäköisiin miehiin on ollut esillä hänen 
taiteessaan ja tilalla, jossa käy sekä kylän väkeä että 
kaupunkilaisia. Kaappia on siis raoteltu, mutta ovi 
vedetty tarpeen tullen kiinni.

1990-luvun lopulla homottelu alkoi kantautua 
Toivon korviin paikkakunnan nuorten heittoina. Hä
nen viihtyvyyteensä tällä ei ollut isompaa vaikutusta, 
sillä kolmessa vuosikymmenessä ehtii juurtua kotiin
sa. Kun kysyn, mitä Toivo on maaseudulla väitellyt, 
hän vastaa nauraen, että joutumista isäntien kanssa 
sänkyyn.

Toivon isä oli viisikymppinen Toivon syntyes
sä. Myös äiti oli iäkäs perhettä perustettaessa. Välit 
olivat Toivon mukaan viimeisiä vuosia lukuun otta
matta etäiset. Haastattelun lopuksi Toivo mainit
see ihmetelleensä isänsä meikkaamista ja ulkonäöstä 
huolehtimista. Hän näki isän usein laittavan puuteria 
ja voiteita kylpyhuoneessa. Toivo esittää ajatuksen,
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että ehkä isäkin piti miehistä. Liikkeeseensä hän va
litsi työntekijöiksi komeita nuoria miehiä, ja ui hei
dän kanssa mieluusti alasti perheen kesäpaikassa.

Tarmo

Tarmo on 28-vuotias nuorimies, joka muutti pienes
tä kaupungista vielä pienempään kuntaan vuosia sit
ten. Tarmo houkutteli isänsä samalle paikkakunnalle, 
mutta ei ryhtynyt peräkammarinpojaksi. Isän mie
lestä olisi helpompaa asua isommalla paikkakunnal
la, Tarmo kun pukeutuu nykyään erikoisesti, ja pistää 
kyläkuvassa silmään. Tarmo on pitänyt avoimia ovia 
kylän nuorille, etupäässä pojille. Hän viettää päihtee
töntä elämää, mitä ei voi sanoa kaikista naapuruston 
nuorista miehistä. Nuoria hän koettaa viedä samaan 
suuntaan, saada heitä kiinnostumaan muustakin kuin 
viinasta. Hän on luova tyyppi, jota maaseutukylä ih
misineen inspiroi. Alkuun, kun Tarmo omasta mie
lestään näytti konservatiivisemmalta, häntä pidettiin 
unelmavävynä. Paikallislehdessä olleen jutun jälkeen 
suhtautuminen muuttui, kun Tarmosta ja hänen aja
tuksistaan tuli tunnetumpia. Osa ihmisistä tervehtii 
kylällä, osa karttaa. Nuoret suhtautuivat häneen in
nostuneesti ja ihaillen senkin jälkeen, kun hän oli 
kertonut olevansa kiinnostunut myös miehistä. Van
hemmat ovat kieltäneet nuoria olemasta enää kans
sakäymisessä Tarmon kanssa, mikä surettaa häntä. 
Kovin paljon kavereita ci kylällä ole. Kyläläisten juo
ruissa Tarmoon alettiin liittää syntipukinomaisesti 
milloin huumeet, milloin saatananpalvonta.

Tarmo asui läheisessä isossa kaupungissa ennen

kuin päätti rakentaa oman talon maalle. Hän kalpa
si luonnonläheisyyttä ja vapaata liikkumatilaa. Kau
punkilaista hänestä ei tullut, vaikka hän kävi vuosia 
töissä kaupungin keskustassa, piti siellä jopa omaa 
yritystä. Kaupungissa hän kävi myös musiikkiklu
beissa, mutta ci kaipaa enää sitäkään elämää. Nykyi
sen asuinpaikkansa hän löysi sattumalta. Lämmin 
muisto maaseudun mummolasta palautui, kun Tar
mo tutustui pienen paikkakunnan maisemiin. Muu
tosta tuli isää ja poikaa uudellccnyhdistävä tekijä, sil
lä isäkin innostui talon rakentamisesta, kun aiempi 
perheen talo oli jäänyt kesken avioeron tultua.

Tarmo on ollut mainostoimistossa töissä, mutta 
nyt hän tekee töitä kotona, ja on siirtymässä taitee
seen. Toiselle työn tekeminen jäi, koska hänen nä
kemyksensä ja kädcnjälkcnsä ajautuivat törmäykseen 
työyhteisössä. Asiakkaat olivat tyytyväisiä hänen työ
hönsä, kollegat kateellisia. Tarmo oli tinkimätön, ja 
teki töitä aamusta iltaan. Tällainen elämäntyyli he
rätti ihmetystä työkavereissa. Lisäksi uskonnollisen 
vakaumuksen omannut pomo esitti homovastaisia 
kommentteja, jotka eivät aluksi liittyneet Tarmoon, 
hlomovastaisuuden huomattuaan Tarmo päätyi pro
vokaatioon: hän tuli meikeissä töihin, ja laittoi print
teriin tulostumaan homopornoa. Projekteissakin al
koi näkyä outous. Seksuaalisesta erilaisuudesta tuli 
sanomista, eikä Tarmo suostunut vetäytymään. Kyse 
oli paljolti ennakkoluuloista, sillä Tarmon yksityis
elämä oli paljon köyhempää kuin otaksuttiin. Sosiaa
linen piiri koostui oman alan ihmisistä ja työstä. Hän 
katsoi parhaaksi jäädä itselliseksi yrittäjäksi.

Tarmo kävi katsastamassa työmahdollisuuksia 
Helsingissä, muttei pitänyt kaupungista.
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Tarmon kokemukset mainostoimistossa tuovat 
mieleen Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin mai
nostoimistohan 1950- ja 60-luvuilla. Omien sano
jensa mukaan hän joutui hankaluuksiin piirtäessään 
mainoskuviin liian komeita mieshahmoja!

Tarmolla on kiinnostusta ja suhteita sekä mie
hiin että naisiin mutta hän puhuu itsestään homona. 
Haastattelun jälkeen jään miettimään, onko kysees
sä uhmakas poliittinen valinta, heikoimman ase
maan asettuminen. Biseksuaalina Tarmo kenties hy
väksyttäisiin helpommin joukkoon. Toisaalta hänellä 
on luontainen kyky hurmata ihmiset, järjestää itsen
sä joukkoon ja ihailluksi. Ihailijat ovat olleet naisia, 
mutta myös hctcromichiä.

Tarmon lapsuudenystävä ja paras kaveri on ol
lut pienestä pitäen biseksuaali. Tämän kanssa Tar
mo saattoi jo varhain kokea luontevaa, viatonta lä
heisyyttä. Ihastumista tai rakastumista hän ei muista 
tunteneensa. Myös Tarmon äiti huomasi poikien lä
heisyyden. Naapuruston muut pojat homottelivat ja 
vieroivat kaveria. Vasta aikuisena, kun Tarmo omis
tautui työlleen, tämä kaveruus alkoi jäädä. Tyttöjen 
ja naisten kanssa Tarmo kuvaa suhteiden edenneen

Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin oli oltava taiteensa 
suhteen ”kaapissa" Suomessa aina 1980-luvulle asti. 
Hänen "ulkomaanedustustojaan" olivat näyttelyt Sak
sassa, Hollannissa, Ranskassa ja USArssa 1970-luvulta 
alkaen. Ensimmäinen julkinen näyttely hänellä oli Suo
messa vasta vuonna 1990. Kuvassa juliste Länsi-Berlii- 
nissä järjestetystä näyttelystä vuodelta 1984.
Kuva Tom of Finland, copyright Tom of Finland 
Foundation 2007.



ystävyydestä fyysiseksi, ja seksin portille, mutta ei 
eteenpäin. Sama koskee suhteita miehiin, joskin sillä 
saralla hän kertoo neitsyytensä menneen. Hän ci kui
tenkaan vaikuta estoiselta, kyseessä on pikemminkin 
valinta, jossa energia on keskittynyt muualle, esimer
kiksi luovaan työhön. Hän sanoo myös olcvansa hy
vin vaativa, mitä tulee ihmiseen kokonaisuutena.

Esipuberteetissa Tarmo oli ihastunut tyttöihin, 
ja tunteet olivat vastavuoroisia. Nyt häntä naurat
taa 10-vuotias naistenmies. Hän teki myös paluun 
”hetero”poikien seuraan ja oppi erotisoimaan alas
tomuutta pojissa. Hän kertoo olevansa esteetikko, 
jonka oli nähtävä kaunista. Hän katseli vieraampia 
poikia, ei kavereitaan. Kavereille hän kyllä kertoi 
jo ala-asteella katselemisestaan. Mitään syyllisyyttä 
hän ei osannut tuntea. SamaLla hän on vienyt aseet 
kritiikiltä, eikä ole juurikaan tullut syrjityksi kiin
nostuksestaan poikiin. Hänestä kehittyi varhain it
sensä tunteva ja itsevarma nuorukainen, joka ilmaisi 
itseään monipuolisesti. Tietoisuus oman seksuaali
suuden laajuudesta on Tarmon mielestä ollut hänen 
voimansa. Onneksi myös ala-asteella tuettiin hänen 
poikkeuksellista pursuavaa luovuuttaan. Koulun lop
puaikoina hän katseli paria kiinnostavaa poikaa, jo t
ka myös katselivat häntä. Yhden pojan kanssa oli 
tunnustelua läheisempiin väleihin. Tällöin hän tör
mäsi ensimmäisen kerran tilanteeseen, jossa ”ci voi
nut olla luonnollinen”. Muut pojat alkoivat karttaa 
ja kiusata. Asia harmitti Tarmoa, etenkin kun poi
ka muiden painostuksesta otti etäisyyttä. Yläasteel
la Tarmo seurusteli monien tyttöjen kanssa, ja myö
hemmin hän ihastui kaverinsa tyttöystävään, josta 
seurasi vuosien mittainen kolmiodraama.

Armeijassa hän ei myöskään piilotellut luonnol
lisena pitämäänsä kiinnostusta miehiin. Tosin 1997 
armeijassa oli myös varusnaisia, jotka myös kiinnos
tivat häntä. Samassa tuvassa hän kiinnostui erääs
tä 17-vuotiaasta pojasta. Suhde oli kaikkien nähden 
fyysinen, mikä ci suinkaan herättänyt pahennus
ta vaan aiheutti yllättävän tuntuisen reaktion: Tar
moa alettiin pitää ”jokapaikan höylänä”, ja häntä tul
tiin öisin kähmimään. Häntä myös pidettiin hyvänä 
seksihommissa -  vaikka hän tuolloin vielä oli melko 
kokematon. Naisjutuilla rehvasteltiin, mutta kum
masti ”nätti poika” Tarmo veti puoleensa lomilta pa
lattuakin. Tarmo pisti pelin poikki, kun alkuperäi
nen kiinnostus kerran erehtyi homottelemaan häntä. 
Loppuajan Tarmo päätti olla ascksuaalincn olento, 
ja katsella korkeintaan AUK:n tyttöjä. Armeijan jäl
keen Tarmo meni takaisin mukaan kolmiodraamaan. 
Lopulta kolmikko riitaantui. Virtuaalitodellisuudes
ta, netistä hän haki kauniiden miesten ja naisten ku
via mutta ei kontakteja. Kauniit miehet alkoivat vie
dä voiton naisten kuvista.

Tarmo ei paennut mitään muuttaessaan maal
le. Ainoa eronteko oli pesäero äitiin, jonka luota hän 
muutti omaan taloonsa. Tämän hän on kokenut hel
potuksena. Alkuun maalla isä, joka asui lähellä, oli 
hänen ainoita ihmiskontaktejaan. Kriisi työnteossa 
uhkasi levitä muuhunkin elämään. Käännekohdaksi 
muodostui matka Bulgariaan kesällä 2005. Matkal
la suomalaisen heteropariskunta ihastui Tarmoon, 
ja hän antoi tilanteen kehittyä. Häntä huvitti mie
hen vapautuminen pakollisesta hcteroseksuaalisuu- 
destaan. Lopulta nainen oli niin mustasukkainen 
miehestään, että Tarmon oli vetäydyttävä. Tarmon
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itsetuntoa matka nosti kohisten. Matkalta palasi vir
kistynyt ja muutokseen valmis nuorimies.

Kotiin palattuaan hän myi talonsa, ja luopui ”por
varillisesta elämästä”. Surkastumassa ollut sosiaali
suus alkoi saada uutta voimaa paikkakunnan uteliais
ta nuorista. Tarmo koki hieman yllättävänä nuorten 
kiinnostuksen mutta tajusi, että pojilta puuttui kuun
telija ja ymmärtäjä. Heillä oli ajatuksia ja unelmia, 
joita kukaan ei rohkaissut. Sosiaalinen hyväksyntä oli 
molemminpuolista. Pojat pitivät Tarmoa ikäistään 
nuorempana, koska tämä ei käyttäytynyt niin kuin 
hänen ikäisensä yleensä. Tarmo asetti rajat poikien 
ihailulle, ja tunsi aikuisen vastuunsa. Vanhempien 
kiellot olla tekemissä Tarmon kanssa ovat johtaneet 
siihen, että pojat ovat palanneet päihteiden kokei
luun. Osalle aikuisväestöä hän on punainen vaate, 
nuoret häilyvät kahden vaiheilla. Pelolle hän ei ole 
suostunut antamaan sijaa, eikä väistä uhkauksia, sillä 
mukautuminen ei ole Tarmon linja.

Diplomaattiset kunniakonsulit

En ole tässä artikkelissa yrittänytkään peitellä ihai
luani, jonka kohteena ovat maaseudulla asuvat ho
mot. Mielestäni he tekevät tärkeää pioneerityötä. 
Kuunnellessani Toivon ja Tarmon haastattelunauhoja 
keksin metaforan suurlähetystöstä ja muukalaispas
sista. Näiden kahden kodit kun ovat eräänlaisia vie
raalle maalle vietyjä homolähetystöjä. Toivo on jär
jestänyt kodissaan niin aidstukikeskuksen kuin Setan 
”mies kohtaa miehen” -ryhmien tapaamisia. Kesken 
jälkimmäisen vierailun paikallinen poliisi tuli tarkis
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tamaan tilanteen. Tällainen loukkaus ja luvaton tun
keutuminen toisen alueelle oli vain nieltävä -  mitään 
mahdollisuuksia edes diplomaattiseen selkkaukseen 
ei ollut. Maaseudun homolähetystöt ovatkin kovan 
kontrollin alaisia.

Tarmon koti on myös toiminut turvapaikka
na, johon autoritaarista ja väkivaltaista isää pelkää
vät pojat ovat voineet vetäytyä. Eräs poika jopa asui 
pitkään Tarmon aiemmin omistamassa talossa. Me
taforaa jatkaen niin Toivon kuin Tarmonkin kodit 
ovat oman onnensa nojaan jätettyjä avoimen sota
tilan lähetystöjä. Maaseudulla homot ovat jatkuvan 
henkisen taistelun kohteina, ja valitettavan usein 
myös fyysisen. Eräs isokokoinen poika on pahoinpi
dellyt Tarmon, ja toisten poikien isä on esittänyt uh
kauksia.

Lauri Nautclan talo kokoontumispaikkana muis
tuttaa edellisiä. Siellä saattoi käydä tutustumassa ho
moihin, vaikka itse ehkä aikoi pysytellä heteron kir
joissa. Ei ole tiedossa, miksi pojat alkoivat hakeutua 
Laurin seuraan. Ehkä viina houkutti. Turun Sanomat 
kirjoitti uutisessaan 24.10.1964 ”homoseksuaalisis
ta orgioista, joissa on käytetty myös kiihottavia juo
mia.” Toisaalta Leena Viskari on kertonut, että Lauri 
ei pakottanut poikia mihinkään. Nämä tiesivät mihin 
ryhtyivät, kun ryhtyivät seksiin. Tällainen kokoon
tumispaikka tai saareke on tuttu urbaania homoutta 
käsittelevistä tutkimuksista. Myös Suomessa varsin
kin pienissä kaupungeissa sana on kiirinyt, jos joku 
vanhempi herra on pitänyt avoimia ovia. Ei liene 
uskallettua olettaa, että ainakin valtaväestön silmis
sä tällaiset asunnot ja talot ovat näyttäneet iljettävil
tä bordelleilta. Laurin rikos uutisoitiinkin: ”Ilotalon



toiminta Liedossa päättyi.” 1960-luvulla homoilla ei 
edes ollut mahdollisuutta valita yhtä seksikumppania 
loppuelämän ajaksi, saati virallistaa suhdetta yhteis
kunnan edessä. Kaikki heteroseksuaalisesta yksiavioi
suudesta eroava saatettiin leimata huorintekemiseksi.

Ajatus muukalaispassista liittyy'- myös siihen, että 
Tarmon ystävät, nuoret pojat ihailevat hänen rohkeut
taan olla oma itsensä, erilainen. He ovat sanoneet: 
”Opeta meitä tulemaan tollaiseksi kuin sä oot.” Käsit
tääkseni kyse ei ole toiveesta tulla homoksi vaan pojat 
tarvitsisivat muukalaispassin, jonka turvin he voisivat 
jättää mielestään ahdistavan ja virikkeettömän maa
seudun. Toivon ja koulupoikien suhteessa 60-luvun 
maaseudulla oli samoja piirteitä: Toivo muualta tul
leena symboloi mahdollisuutta muuttua ja muuttaa. 
Paitsi homouden, homot ovat usein erilaisuuden kä
veleviä näyteikkunoita maalle ilmestyessään.

Takavuosina Toivolla oli toisessa talossaan vuok
ralaisena yksin elävä mies. Tämä tuli kuulemma sau
nassa aina istumaan Toivoon kiinni, vaikka laudetta 
olisi riittänyt. Tämänkaltaiset lähestymiset saattavat 
olla tietysti herkän mielen ylitulkintaa, mutta toisaalta 
kynnys lähestyä miestä, josta kylillä puhutaan ”sellaise
na”, on varmasti matalampi. Ajattelen, että myös maa

seudulla asuu ja on asunut paljon miehiä, joille jopa 
biseksuaalisen identiteetin omaksuminen on ollut liian 
radikaalia. Niinpä he ovat tukahduttaneet tuntemuk
siaan, kunnes ovat kuulleet paikkakunnalla olevasta 
”konsulaatista”, avoimen homoseksuaalisesta miehestä. 
Joillekin tällainen konsulaatti on saattanut olla ainoa 
mahdollisuus kurkistaa toiseen valtakuntaan.

Toivo itää

Suomen maaseutu, johon voi ajatella kuuluvan alu
eet Helsingin, Turun ja Tampereen keskustojen ul
kopuolella, ovat olleet ja ovat yhä seksuaalisen mo
nimuotoisuuden periferiaa. Miesparien ja naisparien 
muodostamat perheet eivät ole kuntien toiveasuk- 
kaita. Perinteinen perheideologia, jota ei aina edes 
ideologiaksi huomaa, estää tehokkaasti maaseutu- 
homouden muuttumisen utopiasta todellisuudeksi. 
Lain mukaan homous tai heterous ei ole kansalaisia 
erotteleva tekijä, silti asennemuutos on vasta alussa. 
Olisiko mahdotonta ajatella, että koko maassa voi
si asua homona ilman vainoa ja pilkkaa? Vastaukset 
vaihtclevat, koska elämme eri aikoja.
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Vieras mies

Olin kaikkialla vieras mies, 

he katsoivat minua pitkään.

Joka paikasta halusin paeta pois, 

mutta minne ikänä pakenin, 

olin sielläkin vieras mies.

Koko maailman piirissä minulle 

ei ollut rauhan sijaa.

Ja minua minussa raahasi 

joku minulle vieras mies.

Uuno Kailas Uni j a  kuolema (1931)



Leena Laine

LUPA K U U L U A  -  LU PA NÄKYÄ -

Keskustellessani tätä artikkelia varten muutaman 
urheilutoimittajan ja urheiluväen edustajan kanssa, 
kaikki tunsivat urheilun ”lesboilmiön”, mutta kukaan 
ei ollut törmännyt, ainakaan kilpaurheilun piirissä, 
suomalaiseen homourheilijaan. Kukaan ci ollut edes 
koskaan kuullut nimeltä mainiten puhuttavan, eikä 
juuri huhuttavankaan sellaisesta. Homoseksuaalisuus 
miesten kilpaurheilussa on ehdoton tabu, kun taas 
naisten puolella siitä puhutaan, jopa niin että on voi
tu leimata jotkin naisten suosimat joukkueurheilu- 
muodot ”lesbolajeiksi”. Toisaalta, yksilölajeissa nais
ten huippu-urheilussa homoseksuaalisuus on yhtä 
lailla pois suljettu asia -  yksi ja toinen on tietävinään 
jotain, jotakuta osoitetaan salaa sormella, mutta ”la
jia ei liata”. Tämän artikkelin pääkohteeksi muo
dostuikin homofobia, homoseksuaalisuuden kieltä
minen ja siihen liittyvän pelon, leimaamisen ja pois 
sulkemisen käytänteet ja niiden seuraukset urheilus
sa. Esillä on myös urheilussa esiintyvän homofobian 
yhteiskunnallisen ja historiallisen taustan pohdintaa. 
Artikkelin loppuosa koostuu kahden aktivistin ker
tomuksista. Saija Himanka kuvaa urheilun sukupuo-

U RH El L U S S A

livähcmmistöjen asian tuomista viralliseksi osaksi ur
heiluliikettä Lupa kuulua -  lupa näkyä -projektina, 
Axu Saha osallistumisesta projektin työhön ja elä
mästään homoseksuaalina urheilumaailmassa.1

Miesten puolella sitä ei ole...

Yleisen suomalaisen ”leikillisen” puhetavan mukaan 
ruotsalaiset miehet ovat vähintään ”pehmomiehiä”, 
ja heitä voi myös reippaasti nimitellä ”huumorimie
lellä” homoiksi. Totuus näyttää kuitenkin toiselta, 
erityisesti urheilussa. Erään ruotsalaisen jääkiekko- 
seuran toimitsija pohti syksyllä 2006 seuransa kotisi
vulla urheilun machokulttuuria, jonka lipunkantajiin 
hän niinesi väkivaltaa suosivan, homofobisen jää
kiekon. Jutussa leikiteltiin muun muassa ajatuksella, 
miltä mahtaisi näyttää päinvastainen ilmiö: jos muu
tama eturivin jääkiekkoseura marssisi ”Pride-festi- 
vaalien” kulkueessa. Kirjoittaja lisäksi rohkeni arvel
la, että homofobia ei liity ainoastaan jääkiekkoon tai 
jalkapalloon, vaan läpäisee koko Ruotsin urhciluliik-
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kcen. Juttu ilmestyi myös ruotsalaisessa urheilututki- 
muksen verkkolehdcssä, josta sen nosti tuohtuneena 
kommentoitavaksecn maan urheiluliikkeen arvoval
tainen äänenkannattaja, Svensk ld r o t t , nimeten itse 
kirjoittajan homoksi.2

Jutun julkaissut verkkolehti huomautti Svensk 
Id rottin  kommentin ilmestyttyä sen osoittavan, että 
urheilussa ongelmana on juuri homofobia, ei ho
moseksuaalisuus.3 Asia oli ollut muutenkin esil
lä verkkolehdessä; se oli välittänyt lukijoille Ruot
sin television syksyllä 2006 esittämän ensimmäisen 
keskusteluohjelman jalkapallon homofobiasta,4 sekä 
Englannissa The T imes -lehden samoihin aikoihin 
julkaiseman tärkeän puheenvuoron jalkapallosta ja 
homofobiasta. Siinä kirjoittaja, lehden urheiluosas
ton johtaja Simon Barnes, väitti maansa suosituim
man urheilulajin, jalkapallon olevan homofobian vii
meinen linnake.5

Barnes ihmettelee sitä, että muualla yhteiskun
nassa, teatterilavoilta parlamenttiin on ollut mah
dollista ”tulla ulos” homona, mutta ei jalkapallossa. 
Asiaan kuuluu, että pahin jalkapallopiireissä käy
tetty solvaus on homottelu, nimittely hintiksi, joka 
voi kohdistua tuomariin tai pelaajaan, tai johonkin 
tyystin ulkopuoliseen henkilöön. Samalla lajissa, jo 
hon kuuluu rankka fyysinen kosketus pelin aikana, 
yhteiset fyysiset tilat, pukuhuoneiden ja suihkujen 
jakaminen, korostetaan sitä, että kosketuksella ei 
ole mitään tekemistä seksin kanssa. Yhtä lailla kos
ketus, halailu kuuluvat lajiin katsomon puolella ja 
”jälkimatseissa” pubeissa, mutta niilläkään ei tieten
kään ole mitään yhteyttä seksiin. Jalkapallo on mie
hinen yhteisö, joka määrittelee itseään heteroyhtei-
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söksi tietoisesti homofobian keinoin.
Kirjoittaja muistuttaa, että hetcroseksuaalisuus ci 

sinänsä ole olennaista kilpaurheilussa. Taitoluistelu 
tai ratsastus eivät olle macholajeja, ja niissä molem
missa on mukana homo- tai bi-miehiä. Voitonhalu 
urheilussa ci siis rajoitu vain heteromiehiin. Loista
va luistelija John Curry voitti olympiakultaa vuonna 
1976, sen jälkeen kun oli ”tullut ulos kaapista”.

Naisurheilussa homoseksuaalisuus on jo arkipäi
väinen asia, Barnes arvelee. Mutta useimmat mies- 
painotteiset urheilumuodot ovat edelleen homofo- 
bisia. Huhut jonkin urheilijan homoudesta voivat 
olla tuhoisia: Carl Lewisiä nimitti joku ”lentäväksi 
homppeliksi”. Lewis ei ollut eikä ole homo, mutta 
kielsi asian aivan liian hanakasti — entäs jos hän oli
kin? Edelleen hyvin harvat homot ovat tulleet esiin 
missään urheilulajissa. Tähän asti ainoan ”ulostul- 
leen” brittiläisen jalkapalloilijan (Justin Fashanu) 
epätoivoinen ja traaginen elämä päättyi itsemurhaan. 
Tämänkaltaiset kertomukset eivät rohkaise jalkapal
loilijaa avoimuuteen.

Homohuhut ahdistavat pelaajia, koska jonkun 
homoseksuaaliksi nimittelystä seuraa aina häly. Jalka
palloilijathan eivät voi olla homoja — ja kuitenkin on 
mahdotonta, että niin suureen pelaajamäärään näh
den joukossa ei olisi (jo tilastollisesti) ainakin joku 
homoseksuaalisuuteen taipuva.

Barnesin mukaan David Beckhamilla ei ollut vai
keuksia olla myös homojen ikoni. Hän rikkoi jalka
pallon normeja ”pehmomichenä”, joka arvosti koti- 
elämää ja jolta ei puuttunut myöskään feminiinisiä 
piirteitä. Lopputulos oli, tietenkin, että John Terry 
korvasi hänet Englannin maajoukkueen kapteenina.



CHOQUANT?
Pour Ses homophobes!

"Shokeeraavaako? -  homofoobikoille!” Kanadalaisen 
homofobiaa vastustavan kampanjan juliste vuodelta 2003. 
Kuva Kati Mustola. Yksityiskokoelma.

Kirjoittaja muistuttaa, että yhteiskunta on muut
tunut rajusti sitten 1960-luvun, jolloin homoseksuaa
lisuus oli vielä rikos. Britanniassa 1960-luvulla tapah
tuneen laillistamisen jälkeen homoseksuaalisuudesta 
on tullut useimmilla yhteiskunta-alueilla hyväksytty 
asia. Mutta jalkapalloilu on yhä homofobinen yh

den sukupuolen -  karikatyyrisen maskuliinisuuden 
-  maailma.

Barnes kiteyttää artikkelissaan konkreettiseen 
muotoon tutkijoiden jo pohtimat niin kutsutut hete
roseksuaalisen hegemonian läpäisemän urheilukult
tuurin piirteet, jossa homososiaaliset miesyhteisöt 
suojautuvat ja suojataan homofobian avulla.

Yhdysvaltalainen Pat Griffin huomauttaa les- 
bourhcilijoidcn kokemuksia, heteroseksismiä ja ho
mofobiaa analysoivassa teoksessaan, että homofobian 
käsite, jos se ymmärretään kuten psykologiassa, ir
rationaalisena yksilöllisenä pelkona, voi olla riittä
mätön kuvaamaan systemaattista yhteiskunnallisen 
syrjinnän muotoa.6 Siksi on muistettava erottaa irral
linen yksilön (psykologinen) reaktio ja yhteiskuntaa 
läpäisevät institutionaaliset ja kulttuuriset käytännöt, 
jotka ylläpitävät ja ruokkivat pelkoa, vihaa, ennak
koluuloja ja suvaitsemattomuutta. Griffin käyttääkin 
homofobian käsitteen rinnalla käsitettä heteroseksis- 
mi, jonka hän rinnastaa muihin sosiaalisen epäoikeu
denmukaisuuden ja alistuksen muotoihin, kuten ra
sismiin tai seksismiin.

Urheilun heteronormin taustaa

Homofobian rinnalla ja taustalla kulkee siihen olen
naisesti liittyvä hcteroseksuaalisuudcn normi: yh
teiskunnan peruskiviä ovat sukupuolten välinen ero, 
”normaali mieheys” ja ”normaali naiseus” ja niille ra
kentuvat yhteiskunnalliset käytänteet, seksuaaliset 
käytänteet ja tuntemukset mukaan lukien. Kahden 
tarkoin määritellyn sukupuolen järjestelmän kiteyt-
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täjiä myös urheilussa olivat kapea ydinperheen malli 
ja kansallisvaltiossa kiteytyvä poliittinen ja taloudel
linen sukupuolten välinen työnjako.

Urheilutapahtumat pysyivät Suomessa kauan su
kupuolittuneina. Miehet ja naiset toimivat osin sa
massa urheiluliikkeessä, mutta naiset useimmin 
erillään urheiluseurojen naisjaostoissa. Naisten kil
paurheilun ensimmäinen aalto asettuu 1910-luvullc, 
ja se oli Suomessa poikkeuksellisen laaja. Urheiluliik
keen ohessa suuri osa naisista toimi omissa naisvoi- 
mistelujärjestöissään, jotka järjestivät suuria naisvoi- 
mistelujuhlia, ylläpitivät omia opistojaan ja seurojaan 
-  mihin he olivat pakotettuja saadakseen määrätä 
omasta työstään, miesten määräysvallan ulkopuo
lella. Naisten voimistelu liikuntamuotona oli kauan 
lähes symmetristä sotilaallisen miesten voimistelun 
kanssa, askeettisia vartalon peittäviä pukuja myöten. 
Naisten voimisteluliike, johon liittyi myös ei-kilpai- 
lullinen urheilu, saattoi ilmentää monenlaista nais
ten yhteisöllisyyttä ja monenlaisia naiseuksia. Lyhyet 
hiukset, askeettiset elämäntavat, yhteiskunnallinen 
kasvatus ja ammatissa toimiminen ilmentävät paljon 
tuon ajan naisista ja sukupuolesta. Voimistclunaisia 
kasvatettiin enemmän yhteiskuntaa kuin perhe-elä
mää varten/

Suuren käännekohdan sukupuoleen kohdistuvis
sa odotuksissa muodostivat maan itsenäistyminen 
ja kansalaissodan jälkeiset olosuhteet. Miesten ruu
miillisessa kasvatuksessa alettiin 1920-luvulla, eten
kin suojeluskuntaliikkeen myötä karsia voimistelusta 
”naisellisia piirteitä” — liiallisen esteettisyyden mo
menttia. Pesäpallon tilalle (”naisten ja poikien pe
linä”) suositeltiin jalkapalloa. Suomen suojeluskun

tien piti kasvattaa miehiä pojista, joiden väitettiin 
koulussa ”naisistuvan” naisopettajien kasvattami
na. Sukupuolen muokkaus kohdistui myös naisiin.8 
Naisten yleisurheilun mestaruuskilpailut lopetettiin 
1920-luvun alussa; yleisurheilevat naiset samastet
tiin julkisuudessa myös punakaartilaisnaisiin, joilta 
puuttui naisen ja äidin vaisto. Sotienvälisenä aika
na raja miesurheilun ja naisurheilun välillä jyrkke- 
ni, ja erileirisyys kasvoi. Naisten kilpaurheilun uusi 
aalto 1930-luvulla sai raivokkaan vastarinnan ja sitä 
vastustivat sekä miehet että johtavat voimistclunai- 
set.9 Suunta heteroseksuaaliseen järjestykseen vah
vistui: molempien sukupuolten tuli olla mukana ja 
näkyvillä, mutta hierarkkinen järjestys niiden välillä 
tuli säilyttää. Pelkona oli että jo nähty sukupuolten 
liiallinen erottaminen toisistaan saattoi olla juurena 
myös perversion synnylle, jota vastaan kansallisval
tio taisteli.

Kirjailija Olavi Paavolainen tervehti iloiten nais
ten paluuyrityksiä urheilukentille 1920-luvun lopulla

Urheilukentillä välkkyy naisten va rta lo  yh tä  tarkoituk
senmukaisesti pa lja stettuna  kuin miestenkin. N iiden il
mapiirissä e i alastomuus jytinään aikana ole ollu t häpe
ällistä; j a  se, että  m o l e m m a t  sukupuolet ha rra stava t 
kilparataa, hä v ittä ä  ep ä terv ee sti eroottisen  g la d ia a tto r i-  
sä vyn . 10

Toisaalta 1920-luvun uusi naisihanne oli Paavolaisen 
mukaan monia piirejä huolestuttanut ilmiö:

---- f la p p er s  — uusi na istyypp i on h ä v it tä n y t enn en  n iin
jyrk än  eron  h y vän  j a  huonon naisen  v ä l i l l ä .---- R o-
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Voimistelun suurki
sat 1938 kertoivat myös 
kansallisvaltion suku- 
puolijärjestyksestä. 
Avajaisten kunniavieras
aitiossa sotamarsalkka 
Mannerheim, presiden
tin puoliso Kaisa Kallio ja 
Suomen Naisten Liikun- 
takasvatusliiton puheen
johtaja Kaarina Kari. Kuva 
Suomen Urheilumuseo.

Uusklassinen miesihanne: 
plastista miesvoimistelua. 
Kuva Suomen 
Urheilumuseo.



m anttisin tak in  sädekehää en n en  kantaneet naisrodu t 
o v a t jo u tu n e e t  täm än uuden 'naisem ansipatsioon in uh
reiksi. H uipputulos on esimerkiksi N euvostoliitossa nah
katakkiin pu ettu , savuk e hampaissa, r e v o lv e r i  taskussa 
j a  salkku kainalossa kulkeva grazdanka.77

Nuorison uutta mielenkiintoa ruumiinkulttuuria 
kohtaan -  urheilun ollessa nuorison muotiasia het
ken aikaa, ja eliittinuorison kiinnostuessa yöelämästä, 
alastonkulttuurista ja hellenistisiä piirteitä saaneesta 
ruumiinpalvonnasta Paavolainen kommentoi näin:

-  - nykyistä p o lv ea  j a  sen alastom uuden merkeissä kehit
ty vä ä  ruum iinkulttuurinharrastusta va staan  kohdiste
taan myös vaarallisem piak in syytöksiä kuin pelkästään  
pikanterian. -  -  L iiallisuu teen  k ehitetty sie lu llin en  j a  
ruum iillin en  pa lja stam in en  a ih eu ttaa  kyllästym istä j a  
tym peytym istä va lm ista en  m aaperää p erv es s ien  va is to 

j e n  heräämiselle. Uusi he/leeninen v ir tau s e i o le va illa  
'hellenistisiä’p iir te itä  [kuten aikalaiset o liv a t huom aut
taneet], K ieltäm ättä olikin homoseksuaalisuus ju u r i  a n 
tiikin kulttuurin ei ainoastaan  lu on teenom aisim p ia  
vaan  suorastaan kannattavim pia  p iirte itä .

Paavolainen viittaa edellisessä muun muassa Lau
ri Viljasen kirjoituksiin. Keskisessä Euroopassa uut
ta ”arkaluontoista modernia probleemia”, homosek- 
sualismia, voitiin jo kutsua ”nuorison sairaudeksi”.12 
Paavolainen kuului itsekin sukupuolen ja seksuaali
suuden rajojen kokeilijoihin.13

Vastaus muutosuhallc oli uusi sukupuolisopimus 
urheilussa. Sen ideologisena ja poliittisena pohjana 
oli heteroseksuaalinen koodaus ja miesten ja naisten

2 0 0  Sateenkaari-Suomi

työnjako yhteiskunnassa. 1930-luvulla naisvoimis
telu muuttui oletetun ”naiselliseksi”, puvut keveni
vät ja hupenivat, naiset alkoivat toteuttaa ”naiseut
taan”, eivät itseään voimistelun kautta. Yksi ilmaus 
tästä yleismaailmallisesta ilmiöstä oli naisten osit
tainen luopuminen ”cristäytymiscstään”. Pletcronor- 
mia painottavan yhteiskunnan 1930-luvun mani
festaatio olivat vuoden 1938 suuret voimistelujuhlat 
(suurkisat), joissa miehinen valta — suuret miesten 
ja suojeluskuntien joukkoesitykset — rinnastui pai
kalla oleviin valtionpäämiehiin, arvomerkkeihin, ar
meijan saappaisiin ja vieraiden maiden pönäköiden 
miespuolisten voimistelujohtajien läsnäoloon. Nais
ten tehtävä oli täydentää, koristaa ja sulostuttaa. 
Urheilussa oli nyt normina olla ”nainen” ja ”mies”, 
jotka ilmaisivat sukupuoli-identiteettinsä hetero- 
normein.14

Siitä lähtien urheilu on pakkomielteisesti suojan
nut heteroseksuaalista viestiään, myös homofobian 
ylläpidolla ja keinoin. Siitä on seurannut, että alussa 
mainitusti ongelmaa ei ole, ”poikkeamat” on piilotettu 
ja peitetty -  tai ”poikkeava” on itsensä piilottanut. Tie
tenkin tähän on vaikuttanut myös se, että homoseksu
aalisuus oli Suomessa rikos vuoteen 1971 saakka.

Kaksijakoinen elämä: kokemusten jäljittäminen 
urheilussa

Homoseksualisuudclla on urheilussa Suomessa edel
leen niin ankarat sanktiot, että ilmiön tutkija on ää
rimmäisen työlään tehtävän edessä. Kuten muunkin 
vähemmistöryhmän, voisi tutkija löytää homosek



suaaleja ”urheilun sisäisen oikeudenkäynnin yhtey
dessä”, tai — kuten joskus nykyisin käy, paljastuneen 
kriminaalisen toiminnan piiristä. Sellaisia urheilun 
vallankäyttäjät saattavat jopa helpommin päästää jul
kisuuteen, eihän kriminaali seksuaalinen käytös kos
ke ”normaalisti suuntautunutta” urheilijaa. Toisaalta 
tutkija voi kohdata ongelmia, jossa vaistoaa mukana 
olevan jotain muuta kuin ääneen puhutun, mutta ci 
pääse pidemmälle. Piiloutuminen, peittely ja kiinni
jäämisen pelko on homo- ja lesbourhcilijan arkipäi
vää edelleen.

Homoseksuaalin selviytymisstrategiat: 
unelmana ”olla avoin ja olla minä itse”

Kokemuksia homoseksuaalina elämisestä urhei
lun piirissä ja strategioita, joilla urheilija selviytyy 
homofobisen yhteisön paineista -  samaan aikaan 
urheilussa kuin muussa yhteiskunnassa -  on par
haiten analysoitu elämänhistorioiden kautta. Tyy
pillisen kokemuskertomuksen hahmottivat tutkijat 
Sparkes ja Tiihonen analysoidessaan erään englan
tilaisen voimistelunopettajan omaelämän kuvaus
ta.15 Liikuntakasvatuksen yhteisössä ci homo- tai 
lesbo-opettajalla ole ääntä. Ilmaisu ”olla avoin ja 
olla minä itse” osoittaa käytännössä ristiriidat, jo i
ta hän joutuu kohtaamaan erilaisissa ympäristöissä, 
joissa homofobisen painostuksen ja vaientamisen 
asteet vaihtclcvat. ”Jessican” elämähistorian ana
lyysissä Sparkes ja Tiihonen käyttivät Pat Griffinin 
hahmottamaa identiteettistrategioiden jatkumoa: 
strategiat saman ihmisen elämäntilanteissa vaihtu

vat tai muuttuvat täysin piilossa olemiselta täyteen 
avoimuuteen.16

Ensimmäinen strategia on täysi ”kaapissaolo”. 
”Mennä täydestä” -strategialla saadaan toiset tar
vittaessa uskomaan omaan heteroseksuaalisuuteen. 
”Peitcstrategioidcn käyttäjä” ci pyri enää täyden he
teroseksuaalin kuvan antamiseen itsestään, vaan yrit
tää peittää homoseksuaalisen identiteettinsä, mikä 
merkitsee myös jatkuvaa itsen sensurointia siinä, 
mitä jakaa muiden kanssa. Implisiittisen avoimuus- 
strategian valinnut ei suoranaisesti piilota identiteet
tiään, vaan olettaa että ne, joiden kanssa on teke
misissä tietävät olevansa tekemisissä homon/lesbon 
kanssa. Tieto henkilökohtaisesta elämästä ei ole pii
lossa, mutta itseä ei kuvata sanoin lesbo tai homo. 
Identiteetin jättäminen muodollisesti auki erottaa 
strategian eksplisiittisestä avoimuusstrategiasta, jol
loin omalle identiteetille annetaan avoimesti nimi.

Tyypillistä ”Jessican” ja muiden kertomuksille 
on ensin oman seksuaalisen suuntautumisen erilai
suuden paljastuminen kertojalle itselleen, useimmin 
murrosiässä. Sen jälkeen kertoja joutuu tekemään 
jatkuvia valintoja, ja ratkaisuja tehdään suhtees
sa kaikkiin elämänyhteisöihin, jotka matkan varrel
la vaihtuvat. Strategioiden ääripäät ovat tuskallinen 
koko elämän jatkuva itsen kieltäminen ja vapautta
va (joskin seurauksia aiheuttava) julkitulo. Heli Krö
gerin romaanissa Olen koskettanut ta ivasta  (2006) 
joka oli ensimmäinen lesbourhcilijaa pääteemana kä
sitellyt suomalainen romaani, yleisurheilija Inka käy 
läpi samat vaiheet: peittelyn ja julkituloon liittyvät 
omat pelot, perheen ja valmentajan, managerin ja lo
pulta julkisuuden reaktiot.
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Suomalaista keskustelua

Suomalaisessa julkisuudessa keskustelu urheilijoiden 
homoseksuaalisuudesta on painottunut urheileviin 
lesboihin. Keskustelu on ollut osoittelevaa: varoit
telua tyttärien lähettämisestä jalkapalloilun pariin, 
koska heidät siellä ”pakotetaan” lesboiksi, sekä val
mentajien ja urheilujohtajien epäasiallisia komment
teja. Näitä näkemyksiä toisti ja myötäili Helsingin 
Sanomien laaja artikkeli ”Tytöt lätkässä” vuonna 
1999, joka polveili kanssaurheilijoiden ja enemmän 
tai vähemmän homofobisten valmentajien tunnois
sa.18 Suomen Urheilulehti kommentoi artikkelia: 
”HS haki kai hyvää jatkoa keskusteluun asiasta, joka 
täällä on ollut tabu. Sen se teki tavalla, jossa ei ollut 
tasapainoa eikä tyyliä.’’19

Suomen Urheilulehti oli itse avannut keskus
telun samana vuonna julkaisemalla Anu Laakson 
kolmiosaisen artikkelisarjan ”Homoseksuaalisuus 
urheilussa”. Sarja käsitteli ilmiötä kanadalaisesta, 
suomalaisesta ja ruotsalaisesta näkökulmasta. Asial
lisesti tehdyssä sarjassa käy siinäkin ilmi, kunka vai
keaa homoseksuaalisuuden käsittely urheilun piirissä 
on. Selvä viesti sarjassa oli kuitenkin muun muassa 
tämä: tiedotusvälineet, sponsorit, urheiluagentit, ta
vallinen kansa ja moni joukkueurheilija ovat homo- 
fobisia, minkä vuoksi moni homoseksuaali on vaien
nut, ainakin lopettamiseen asti: ”Pelko, että esilletulo 
uhkaisi heidän työtään ja toimeentuloaan, pelottaisi 
pois sponsorit ja eristäisi heidät joukkuetovereistaan, 
on todellinen. Menetettävää on sitä enemmän, mitä 
menestyneemmästä urheilijasta puhutaan.”20

Suomea koskevassa osassa haastateltavana on
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menestynyt joukkueurheilija, lesbo, joka ei halun
nut nimeään julkisuuteen. Hän suostui haasta
teltavaksi, koska halusi oikaista julkisuudessa esi
tettyjä kuvauksia ”bussimatkabileistä, suihku- ja 
ahdistelujutuista”. Hän toivoi, että avoin keskustelu 
asiasta ”kutistaisi”sen oikeisiin mittasuhteisiin. ”Kun 
puhutaan huippu-urheilusta, lajivalinnat tehdään jo 
hyvin nuorena, eikä seksuaalisuutta välttämättä tuol
loin tiedosteta. E n ----ole lesbo siksi että olen urhei
lija ja pelaan joukkuclajissa.”21

Usein unohdetaan, että Suomessa sormella osoi
tetut naisten palloilulajit eivät ole vielä ulkoapäin 
sponsoroitua huippu-urheilua, vaan kyse on harras
tuksesta, jonka osanottajat itse kustantavat. Ristirii
dat epäoikeudenmukaisesti toimivan, naisryhmiin 
tottumattoman valmentajan, tai joukkueenjohdon ja 
arkihuolien vaivaaman joukkueen kesken eivät ole 
harvinaisia, ja ongelmat saavat helposti outoja tul
kintoja.22 Huipputasolla ammattimaisuus pakottaa 
keskittymään olennaiseen, mutta sen tulisi myös pa
kottaa — parhaan tuloksen saavuttamiseksi -  urhei
lijan kohtaamiseen kokonaisuutena. Tämä on ohut 
lesbourheilijoiden esille nostama uusi vaatimus -  he
hän ovat tulokkaita miesten johtamassa ja tähän asti 
määrittelemässä urheilumaailmassa, jonka vinoutu
mia he eivät ole valmiita hyväksymään.

Saija Himanka: opaskirjan julkaiseminen

Vuoden 2004 alussa Suomen Liikunta ja Urhei
lu ry:n tasa-arvovaliokunta käynnisti hankkeen op
paan laatimiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmis-



töistä urheilussa ja liikunnassa. Oppaan tekemiseen 
kutsuttiin mukaan ihmisiä muun muassa lajiliitois
ta, liikuntajärjestöistä, opiskelijajärjestöistä ja Setas
ta. Tilaisuudet olivat kaikille asiasta kiinnostuneil
le avoimia.26 Työryhmän työskentely oli avointa ja 
se kyseenalaisti vallitsevia toimintatapoja. Pyöreän- 
pöydän keskustelutilaisuuksien välillä SLU:n yhdys- 
kuntapäällikkö Nelli Koivisto, Suomen Ringcttelii- 
ton Marja Miettinen ja minä työstimme materiaalia 
eteenpäin seuraavaa kokoontumista varten.2/

Oppaan teoriaosan tuottaminen oli Setan ja 
SLU:n yhteistyön tulos. Iso haaste oli päästä käy
tännön esimerkkien kautta mahdollisimman lähel
le urheilijan ja valmentajan arkea ja tuoda esiin niitä 
kipupisteitä, jotka antavat kasvot homofobian ole
massaololle urheilussa ja liikunnassa. Esimerkkien 
tarkoituksena oli saada lukija pohtimaan omia asen
teitaan ja tunteitaan seksuaali- ja sukupuolivähem- 
mistöjä kohtaan.

Useat mukana olleista saivat kuulla kysymyksiä 
oppaan tarpeellisuudesta, kun opas oli vielä tekeillä. 
Kysymysten taustalla oli usein ajatus siitä ettei ke
nenkään makuuhuone-elämä kuulu muille. Toisin 
kuin kysyjät näyttivät uskovan, kyse ei ole niinkään 
seksistä, vaan tunteista ja oikeudesta olla oma itsen
sä. Vaikuttaa siltä, että urheilun parissa toimijoista 
monet eivät ole selvillä siitä, että valheiden keksimi
nen ja niissä eläminen vie urheilijalta paljon voima
varoja ja estää häntä elämästä tasapainoista elämää. 
Vielä työmme ollessa kesken, vuonna 2004, Suomen 
U rheilulehti kysyi yhdeksältä miesten maajoukkueen 
päävalmentajalta tai valmennuksen johtajalta, hyväk
syvätkö he homoseksuaalin joukkueeseensa, jos tai

dot sitä edellyttävät. ”Urheilulehden kyselyssä yksi
kään päävalmcntaja ei myöntänyt syrjivänsä homoa 
valintatilanteessa. Useista vastauksista jäi silti kuva, 
että teoria ja käytäntö olisivat kaksi eri asiaa”, kiteytti 
tulokset kyselyn tehnyt toimittaja Susanna Luikku.28

Oppaan tarpeellisuuden kyseenalaistaminen yksi
tyisyyttä korostamalla heijastaa hyvin eroa kokonais
valtaisen ihmiskäsityksen ja homofobisen ajattelun 
välillä. Kuvaavaa onkin, että keskustelutilaisuuksien 
mainokset revittiin usein SLU-talon seiniltä.

Oppaasta tuli käytännönläheinen perusteos sek
suaali-ja sukupuolivähemmistöistä liikunnassa ja ur
heilussa.29 Opas antaa lukijalle tiivistettynä perustie
dot ja mahdollistaa omien ajatusmallien pohdinnan. 
Vielä on kuitenkin pitkä matka siihen että urhei
lun ja liikunnan parissa voitaisiin keskustella asiasta 
avoimesti ja ilman ennakkoluuloja. Opas ei ole vielä 
esimerkiksi valmentajakoulutuksen oppimateriaalina, 
eikä sitä ole vielä otettu käyttöön läheskään kaikissa 
lajiliitoissa.

Axu Saha: mukana oppaan työstämisessä

Lupa kuulua -  lupa näkyä -oppaan työstämistavat 
olivat mieluisia. Joka kerran ennen työstöä teim
me ”kokemusharjoituksen”, jolla pääsimme mukaan 
fiilikseen.Vaikka itse elänkin homona, niin harjoi
tuksissa oli hyvä eläytyä laajemmin vähemmistössä 
elämiseen. Homoushan ci sulje pois esimerkiksi ra
sismia. Ihmiset olivat tosi motivoituneita ja innos
tuneita. Ryhmässä oli hyvä henki ja työstäminen 
tapahtui hyvässä ilmapiirissä. En myöskään koke
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nut työstämistä ahdistavana.
Itselleni tässä projektissa oleminen on ollut yksi 

isoimmista ja tärkeimmistä asioista, mitä olen Seta- 
aktiivina tehnyt. Oma urheilu-ura ja kokemukset ur
heilusta auttoivat työskentelyssä. Olin joskus ajatellut, 
että urheilu on vielä yksi monista linnakkeista, jossa 
ei puhuta sukupuoli-ja seksuaalivähemmistöistä.

Edelleen tabu

Urheilussa puhutaan sukupuoli- ja seksuaalivähem- 
mistöihin kuuluvista lähinnä huhuina ja juoruina. 
On merkillistä, että he ovat niin näkymättömiä. Jos 
on kysymys huippu-urheilijasta, asiaan kuuluu jul
kisuus -  halusipa sitä tai ei: lehtiartikkelit, perheen 
merkityksen korostaminen. Perhe korostuu nimen
omaan siten, että kerrotaan puolisosta ja perheestä ja 
sen voimaa ja elämän onnea antavasta merkitykses
tä. Nämä asiat toimivat, kun urheilija on hetero eikä 
tietystikään kuulu mihinkään monista sukupuolivä- 
hemmistöistä.

Kun urheilija joutuu kantamaan salaisuutta julki
suudessa, elämään kaapissa, ei voida sanoa, että taus
tat olisivat kunnossa.

Suomalaisessa huippu-urheilussa ei ole vielä tul
lut esiin sitä rohkeaa, joka valmistautuu olympia
laisiin ja esittelee samaa sukupuolta olevan elämän
kumppaninsa julkisuudessa. Tähän ei tietenkään voi 
ketään pakottaa ja ihmisellä on oikeus yksityisyyteen.
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Huippusuorituksiin pyrittäessä ja huipulla ollessa 
tietty määrä julkisuutta on tärkeää uran rahoituksen 
kannalta, joten matalan profiilin ylläpitäminen saat
taa vaikeuttaa edistymistä.

Sateenkaariperheet urheiluseurassa

Oppaassa on myös esimerkkitapauksena sateenkaa- 
riperheen lapsen tuleminen urheiluseuraan ja toi
mintaan. Sateenkaariperheitä on ollut aina olemas
sa. Kun näkyvyys on lisääntynyt ja lainsäädäntö on 
mennyt eteenpäin, näitä perheitä tullaan näkemään 
myös urheilun- ja liikunnan piirissä. Erona aikai
sempaan on se, että perheet elävät avoimesti sateen- 
kaariperheinä, he ovat kaapista ulos tulleita. Siinä 
vaiheessa, kun jostain perheestä ilmestyy tekemään 
talkootyötä kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhem
paa tai kolmi- tai neliapilaperhc, olisi tärkeää, ettei 
syrjintää esiintyisi, että oltaisiin avoimina näitä per
heitä kohtaan. Kysymyshän on lapsen harrastuksesta, 
jonka tukeminen on tärkeää ja jonka eteenpäin vie
miseksi vanhemmat tekevät yhdessä työtä.

Haluan omalta osaltani tehdä työtä sukupuoli- ja 
seksuaalivähcmmistöhin kuuluvien ihmisten oikeu
teen olla oma itsensä myös urheilumaailmassa.

Työ on vasta alussa. Itse en ole mennyt mukaan 
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjcn urheilutoi
mintaan. Urheilukaverit ovat edelleen siellä missä ne 
ovat olleet.



Saija Himanka: Kissa pöydälle:

”Himangan esitys kirvoitti vilkkaan keskustelun. Kävi selvääkin selvemmäksi, että 
homous on suomalaisen huippu-urheilun suljetuissa kaapeissa oleva luuranko.” 
Turun Sanomat 20.10.20032''

Syksyllä 2003 olin pitämässä LiikunNaisten io-vuotissem inaarissa luentoa sek- 
suaalivähemmistöistä urheilussa. Luennossani kerroin tekemästäni peruselvityk- 
sestä -  kyselystä 24:lle urheilun lajiliiton johtajalle seksuaalivähemmistöistä liikun
nan ja urheilun parissa: ”Kyselyyn vastasi 14 lajiliittoa, vastaamatta jättivät mm. 
Hiihtoliitto ja yleisurheiluliitto. Suurin osa lajiliittojen johtajista ei nähnyt seksuaa- 
livähemmistöön kuuluvia harrastajia lajinsa parissa. Heitä kuitenkin on monien ja 
melkeinpä kaikkien lajien harrastajissa. He joutuvat vain olemaan piilossa ja suo
jaamaan yksityiselämäänsä tiukasti. Vuosi vuoden jälkeen he tähtäävät päämää
räänsä ja jaksavat kertoa naistenlehden palstoilla, kuinka sitä oikeaa ei ole vielä 
löytynyt. Kotona sohvalla makaa ja jännittää samaa sukupuolta oleva avopuoliso; 
hän lukee tarinaa silmät kyynelissä: minua ei ole olem assa.”2'1

Luentoni herätti paikan päällä paljon keskustelua ja pohdintaa. Olin nostanut 
kissan pöydälle. Myös tiedotusvälineet kiinnostuivat aiheesta. ”Suomalaisessa 
olympiatason huippu-urheilussa pesii vuonna 2003 erittäin voimakas homovastai- 
nen asenne. Asennevammaisia löytyy ennen kaikkea valmentajien ja urheilujohta
jien joukosta”, kirjoitti Ilta-Sanomat.25



Axu Saha: Täyttä elämää kilpapyöräilijänä

Itselläni on takana pitkä ura urheilijana pyöräilyssä. Aloi
tin 14-15-vuotiaana kilpapyöräilyn. Vuonna 1979 ajoin 
ensim m äisen kilpailuni ja viimeisen kisani ajoin vuonna 
2000. Eli 21 vuotta kilpa-ajoa. Siirtyessäni kuntourhei
lun piiriin olin jo urheilu-urani aikana tehnyt päätöksen 
keskittyä enemmän toimimiseen Setassa. Neljä viim eis
tä urheiluvuottani olin mukana Tampereen Setan toim in
nassa erittäin aktiivisesti vapaaehtoistyöntekijänä ja kou
luttajana.

Kun S L lh ssa  ruvettiin työstämään Lupa kuulua -  
lupa näkyä -opasta, päätin lähteä mukaan. Tärkeä motiivi 
mukaan menemiseen oli ulottaa sukupuoli- ja seksuaa- 
livähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeudet myös urheilun ja liikunnan m aail
maan. Itse en kilpaurani aikana kokenut erityistä syrjintää. Tein ulostuloja m uu
tamalle ihmiselle, enkä erityisesti salannut mitä olin. Muutettuani Tampereelle 
vuonna 1996 uskalsin elää 24 tuntia vuorokaudessa omana itsenäni. Vuonna 2002 
puolisostani ja minusta tehtiin juttu Aamulehteen, kun rekisteröimme suhteem
me. Häistäm m e Anna-lehti tuli myös tekemään jutun, joten silloin ainakin kaikki 
tiesivät. Olin hieman väsynyt tekemään ulostuloja, joten lehtijulkisuus auttoi ko
vasti asiaa sen suhteen.

Olin myös Nelosen urheiluaamu -ohjelmassa Nelli Koiviston kanssa. Ohjelma 
tehtiin oppaan julkistamisen yhteydessä. Taidan olla ensim m äisiä suom alaisurhei
lijoita, joka on puhunut homoseksuaalisuudestaan tv:ssä.

Om assa lajissani en ole kokenut syrjintää. Olen tervetullut seurani toimintaan. 
Koska harrastan kestävyysurheilua edelleen intohimoisesti, käyn edelleen yhteis- 
lenkeillä kun siihen on aikaa. Teen myös talkootyötä seuralleni joka vuosi kisojen 

toimitsijana.



Mari Pajala

E U R O V I S I O N  L A U L U K IL P A IL U  -  E U R O O P P A L A I S E N  
H O M O K U L T T U U R I N  I N S T I T U U T I O

Eurovision laulukilpailu tunnetaan Suomessa parhai
ten perinteisenä ”koko perheen” televisioviihteenä. 
Ohjelmalla on kuitenkin myös toinen elämä: se on osa 
eurooppalaisen homokulttuurin populaaria perinnettä.

Euroviisujen asema homokulttuurissa alkoi tul
la esille suomalaisessa valtavirran mediassa vuon
na 1998, kun kilpailun voitti transsukupuolinen is- 
raelilaistähti Dana International kappaleella ”Diva”. 
Dana International puhui haastatteluissa seksuaa
li- ja sukupuolivähcmmistöjen oikeuksien puolesta 
ja omisti voittonsa ”kaikille homoille”. Suomalaisessa 
mediassa transsukupuolinen euroviisuvoittaja ei saa
nut osakseen varauksetonta hyväksyntää. Yleisradiota 
edustanut laulaja Marika Krook valitti H ufvudstads
bladetissa, että kilpailun ratkaisi ”homoseksuaalinen 
salaliitto”. Kuten Setan pääsihteeri Ilta -S anom ien  
haastattelussa huomautti, vähemmistön äänet tuskin 
riittävät voittoon.1 Joka tapauksessa pervoyleisön oli 
mahdollista kokea Dana International omaksi edus
tajakseen, ja hänen voittonsa toimi positiivisena osoi
tuksena siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmis- 
töihin samastuva esiintyjä voi saada osakseen laajaa 
suosiota populaarikulttuurin kentällä.2 Dana Inter

nationalin voitto oli ennen näkemättömän näyttävä 
osoitus Eurovision laulukilpailun ja homokulttuurien 
yhteydestä, jolla on pitkä historia.

Camp-nautintoja ja yhteisöllisyyttä

Tiedossani ei ole tutkimusta siitä, milloin Eurovi
sion laulukilpailusta on tullut homokulttuurisuosik- 
ki. On kuitenkin esitetty, että laulukilpailu oli arvos
saan jo 1960-1970-lukujcn homoalakulttuurissa.3 
Alkuaikoina 19 5 0 -1960-luvulla Eurovision laulukil
pailu oli melko juhlallinen tilaisuus, jossa konserva
tiivisen tyylikkäästi pukeutuneet laulajat kilpailivat 
tunteellisilla tai leikkisillä iskelmillä. Väritelevision 
tulo 1960-luvun lopussa toi ohjelmaan lisää visuaa
lista vaihtelevuutta ja sai kilpailijat panostamaan en
tistä näyttävämpiin esiintymisasuihin. 1970-luvul- 
la ryhmäesitykset ja hauskat koreografiat yleistyivät 
kilpailussa ja vuonna 1974 Abba sai ohjelmasta läh
tölaukauksen kansainväliselle uralleen. Eurovision 
laulukilpailu tarjosi katsojille glitteriä, glamouria ja 
suurellisia iskelmiä.
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Eurovision laulukilpailun asema populaarikult
tuurin kentällä heikkoni vähitellen, ja 1990-luvulla 
sitä pidettiin usein vanhanaikaisena ohjelmana, jonka 
suursuosion ajat olivat takana.4 Ohjelmalla oli kui
tenkin pieni ja omistautunut fanijoukko, joka koos
tui paljolti homomichistä. Hieman liioitellen onkin 
joskus esitetty, että homot pitivät laulukilpailun hen
gissä sen vaikeina aikoina.3 Toki ohjelman selviyty
miselle oli muitakin syitä, muun muassa Itä-Euroo- 
pan maiden into liittyä mukaan 1990-luvulta lähtien 
sekä Eurovision jäsenyhtiöiden halu panostaa tava- 
ramerkkiohjclmansa kehittämiseen. Dana Interna
tionalin voitto oli onnenpotku Eurovision laulukil
pailulle instituutiona, sillä se toi ohjelmalle valtavasti 
julkisuutta ja uudisti mielikuvia kilpailusta. 2000-lu- 
vulla Eurovision laulukilpailu on kasvanut suurem
maksi kuin koskaan. Uusien osallistujamaiden myötä 
kilpailusta on tullut kaksipäiväinen ja fanien mah
dollisuudet päästä osalliseksi tapahtumaan paikan 
päällä ovat kasvaneet, kun laulukilpailu on viety' ai
kaisempaa suurempiin halleihin.

Eurovision laulukilpailun asema osana homo- 
kulttuureja on yleiseurooppalainen ilmiö, mutta sen 
muodot ja näkyvyys vaihtelevat eri maissa. Homo- 
miehillä on historiallisesti ollut keskeinen asema lau
lukilpailun fanikulttuurissa. Toki myös monet lesbot 
pitävät euroviisuista ja iskelmistä, mutta homomies- 
ten osuus laulukilpailun fanikulttuurissa on huomat
tavasti näkyvämpi. Toisaalta Eurovision laulukilpai
lun kaltainen viihde ei luonnollisestikaan miellytä 
kaikkia homoja. Peter Tai Christensen onkin tarkas
tellut homokulttuurin sisäisiä erontekoja Eurovii
sujen yhteydessä. Elän esittää, että euroviisufanius
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yhdistetään erityisesti feminiinisiin homoihin, joiden 
asema homokulttuurin sisällä on jossain määrin mar
ginaalinen, koska heidän katsotaan vahvistavan ho- 
momiehiä koskevia stereotyyppejä.6

Eurovision laulukilpailun homokulttuurisuosiol- 
lc ei ole yhtä selitystä, vaan siihen vaikuttavat mo
net erilaiset tekijät.7 Tutkimuksessa merkittäviksi 
seikoiksi on nostettu etenkin camp ja sosiaalisuus. 
Camp on moniselitteinen käsite; tässä tarkoitan sil
lä mieltymystä tyyliin ja ydettömyyteen sekä hallitse
vien makunormien hylkäämistä. Eurovision laulukil
pailussa suositut musiikkityylit (tunteellinen iskelmä, 
eurodisko, dramaattiset ”etnokappalcet”), suuriääni- 
set naisartistit ja näyttävät esiintymisasut ovat tar
jonneet runsaasti aineksia camp-nautinnoille. Dafna 
Leinish on tutkimuksessaan haastatellut israelilai
sia homomiehiä näiden suhteesta Eurovision laulu
kilpailuun ja korostaa, että camp-nautinnot saavat 
merkityksensä suhteessa homojen yhteiskunnalliseen 
asemaan. Haastateltaville uppoutuminen Eurovision 
laulukilpailun kaltaiseen matalasti arvostettuun viih- 
despektaakkeliin tarjosi tilaisuuden kapinoida hal
litsevan heteroseksuaalisen kulttuurin konventioita 
vastaan. Naisartisteihin ja tunteellisiin esityksiin sa
mastuminen toimi tapana rikkoa normeja, jotka kos
kevat miehille sopivaa käyttäytymistä.8

Sosiaalisuus on toinen keskeinen syy Eurovision 
laulukilpailun viehätykselle. Ohjelma voi tarjota ma
teriaalia yhteisille kokemuksille ja yhteisöllisyyden 
tunteelle. Euroviisuja soitetaan suhteellisen paljon 
homobaareissa; esimerkiksi Helsingissä Con Hom- 
bres on erikoistunut euroviisumusiikkiin. Koska Eu
rovision laulukilpailu toistuu säännöllisesti keväisin,



siitä voi muodostua eräänlainen vuotui
nen juhlapyhä, jota keräännytään viet
tämään ystävien ja läheisten, itse valitun 
perheen kanssa. Eräs Lemishin haasta
teltavista kutsuikin Euroviisuja ”homo
jen pääsiäiseksi”. Koska Euroviisujen 
homosuosikkiasema ylittää kansalliset 
rajat, ohjelma voi tuottaa tunteen kan
sainväliseen homoyhteisöön kuulumi
sesta.9

Pitkään Eurovision laulukilpailun 
homokulttuuriasema oli alakulttuurinen 
ilmiö, josta ulkopuoliset eivät juurikaan 
olleet tietoisia.10 Tunne, että vain sisä
piiri on selvillä perhcohjelman ”todelli
sesta merkityksestä”, saattoikin olla osa 
ohjelman viehätystä.11 Vähitellen laulu
kilpailun homosuosio on alkanut tulla 
esille myös valtavirran mediassa. Tämä 
ei ole välttämättä ilahduttanut kaikkia 
ohjelman homofaneja. On voitu pelätä, 
että homokulttuurileima vain pahentaa 
ennestäänkin ylenkatsovaa asennoitu
mista laulukilpailuun valtavirran me
diassa ja muiden kuin fanien keskuu
dessa.12 Ulkopuolisten tietämättömyys 
takasi tietynlaisen turvallisen tilan.

Israelilainen Dana International voitti 
kappaleellaan D/Vo Eurovision laulukilpailut 
Birminghamissa vuonna 1998.
Kuva Heikki Saukkomaa. Lehtikuva.



Pervouden valtavirtaistuminen?

1990-luvun lopulta lähtien Eurovision laulukilpailun 
homokulttuurikytköksct ovat vähitellen tulleet yhä 
eksplisiittisemmiksi sekä itse kilpailulähetyksissä että 
niiden kommentoinnissa muualla mediassa. Vaik
ka Dana International muistetaan käänteentekevä
nä hahmona, hän ei ollut ensimmäinen avoimesti 
seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin samastunut 
laulaja Eurovision laulukilpailussa. Vuotta aiem
min, vuonna 1997 Islantia edusti Paul Oscar vahvas
ti camp-henkisellä numerolla, jossa hän esiintyi elä
mälle hyvästejä jättävän diivan roolissa. Esimerkiksi 
saksalaisessa televisiossa Eurovision laulukilpailun 
selostaja esitteli Paul Oscarin avoimesti homosek
suaalisena laulajana.13 Suomalaiset selostajat puhui
vat varovaisemmin ”Islannin ilopilleristä, viisujen 
tämän vuoden hätkähdyttäjästä” ja luonnehtivat kap
paletta ”erilaiseksi euroviisuksi”. Suomalaisselostajien 
sananvalinnat ovat tyypillinen esimerkki homouden 
kaapittamisesta, jota suomalaisessa valtavirran medi
assa Eurovision laulukilpailun yhteydessä harrastet
tiin verrattain pitkään.

Eurovision laulukilpailuun on 2000-luvulla osal
listunut säännöllisesti esityksiä, jotka ammentavat 
avoimesti homokulttuurista. Selkeimpiä esimerkke
jä tästä ovat drag-esitykset, vuonna 2002 Sloveniaa 
edustanut drag-trio Sestre ja Tanskan vuoden 2007  
edustaja DQ_ kappaleellaan ”Drama Queen”. Tämä 
on osa laajempaa kehitystä: homoudesta on 2000-lu- 
vulla tullut jossain määrin muodikasta televisioviih- 
teessä niin kansainvälisesti kuin Suomessa.14 Niinpä 
Eurovision laulukilpailussa on voitu yrittää tavoitella
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huomiota ja menestystä eräänlaisen queer chicin  avul
la. Venäjää edusti vuonna 2003 tyttöduo t.A.T.u., 
joka pyrki herättämään kohua tietoisesti rakennetun 
lesboimagon avulla. Vuonna 2002 Latvian Marie N 
tanssi esityksensä alussa naispuolisen taustalaulajan 
kanssa miehen asuun pukeutuneena ja muutti esityk
sen edetessä pukunsa ensin lyhyeksi mekoksi ja lo
pulta pitkäksi iltapuvuksi. Monipuolinen esitys veto
si televisionkatsojiin ensimmäisen sijan arvoisesti.

Joissain maissa Eurovision laulukilpailun homo- 
suosikkistatus on jo jonkin aikaa ollut tunnustettu 
ja keskeinen osa ohjelmaa. Ruotsalainen euroviisu- 
kulttuuri tarjoaa tässä havainnollisen vertailukoh
dan Suomelle. Televisioyhtiö SVT on 2000-luvulla 
kehittänyt paikallisesta euroviisukarsinnasta M elod i- 

fe s t iv a len is ta  massiivisen viihdcspcktaakkelin, jonka 
katsojaluvut ovat valtavat. Suuren yleisön tavoittelu 
ei ole tarkoittanut sitä, että homoyleisö suljettaisiin 
ulkopuolelle. Esimerkiksi vuonna 2002 M elod ifes
t iv a len -  finaali alkoi juontajien esittämällä laululla, 
jossa juhlittiin humoristisesti iskelmämusiikin nau
tintoja ja julistettiin: ”Vi alla blir fjollor för en kväll” 
-  meistä kaikista tulee homoja yhdeksi illaksi. Seu- 
raavana vuonna finaalin juonsi Mark Levengood 
puolisonsa Jonas Gardellin kanssa. Miehet saapuivat 
lavalle hääpukuihin sonnustautuneina, Mark mor
siamen asussa, ja kommentoivat näin ironisesti he- 
teronormatiivista mies-nais-juontajaparikonventioa. 
Kilpailun artistivalinnoista vastaava Christer Björk
man on sanonut, että mukana pitää joka vuosi olla 
mukana kappaleita, jotka on suunnattu ”iskelmäho- 
moille”.15 M elod ifestiva len  voi olla yhtä aikaa kan
sanjuhla ja homojuhla.



Suomalaisessa mediassa Eurovision laulukilpailun 
ja homokulttuurin yhteys on tullut hitaammin esille. 
Tämä johtunee siitä, että kansallisuuden näkökulma 
on hallinnut Euroviisujen tarkastelua niin voimak
kaasti. Eurovision laulukilpailu on esitetty' kansalli
sen menestyksen tavoittelun projektina, ja sen yleisöä 
on puhuteltu ”kansana”. Kansallisuus kytkey'tyy voi
makkaasti heteronormatiivisuuteen, sillä kansakunta 
kuvitellaan perhecnomaiseksi kokonaisuudeksi, jossa 
sosiaaliset suhteet järjestyvät heteroseksuaalisen jär
jestyksen mukaisesti.16 Kansallinen televisio on yksi 
heteronormatiivisuutta ylläpitänyt instituutio. Erityi
sesti suurelle yleisölle suunnatuissa viihdeohjelmissa 
yleisöä on ollut tapana puhutella rikkoutumattoman 
heteroseksuaalisena. Suomalaisiin Eurovision laulu
kilpailu -lähetyksiin heteronormatiivisuutta ovat tuot
taneet selostukset, joissa katsojia on puhuteltu hetero
seksuaalisena perheyicisönä. Tämä näkyy' esimerkiksi 
heteroseksistisessä tavassa, jolla esiintyjien ulkonäköä 
kommentoidaan. Vuoden 1998 kilpailun selostukses
sa Dana Internationalin transsukupuolisuutta käsitel
tiin vitsinä: ”Nätti ihminen, nätti ihminen, eihän sil
tä puutu enää kuin laulutaito -  tai puuttuuhan siltä 
nykyään muutakin.” Transsukupuolisuudclla vitsailu 
oli mahdollista, koska selostuksessa oletettiin yleisön 
noudattavan kaksinapaista sukupuolijärjestystä eikä 
samastuen Dana Internationaliin.

Suomalaisessa valtavirran mediassa Euroviisujen 
homofanikulttuuria käsiteltiin 1990-luvun lopul
ta lähtien aluksi lähinnä julkisena salaisuutena: ai
heesta voitiin vihjailla mutta sitä ei käsitelty suo

rasanaisesti. Vähitellen tilanne on muuttunut. Ensin 
julkaistiin heteroseksuaaliseksi oletetulle lukijakun
nalle suunnattuja ”paljastusjuttuja”, joissa kerrot
tiin perinteisen laulukilpailun uudesta ja yllättäväs
tä puolesta. Viime vuosina Eurovision laulukilpailun 
yhteyksiä homokulttuuriin on alettu käsitellä myös 
fanien haastatteluissa, joissa keskitytään enemmän 
fanien omiin kokemuksiin kuin heteroseksuaalisek
si oletetun lukijakunnan hämmästyttämisecn. Kan
sallisen yleisön ja homoyleisön välinen erottelu on 
ehkä hieman lientymässä Suomessakin, mutta suhde 
ei ole ongelmaton.

Robert Tobin korostaa, ettei Eurovision laulukil
pailun homokulttuuriasemaa voi selittää yksinkertai
sesti campin ja huonon maun viehätyksellä, vaan sille 
on poliittisiakin perusteita. Tobinin mukaan Eurovi
sion laulukilpailu voi tarjota ”tunteen pervosta kan
salaisuudesta”, joka liittyy' sekä ohjelman seuraami
sen yhteisöllisiin käytäntöihin että sen korostamaan 
eurooppalaisuuteen. Siinä missä kansallisvaltiot ovat 
välttäneet puhuttelemasta ci-heteroseksuaalisia ih
misiä yhdenvertaisina kansalaisina, eurooppalai
set yhteistyöelimet, kuten Euroopan neuvosto, ovat 
edistäneet homoseksuaalien oikeuksia. Niinpä ei-he- 
teroseksuaaleille voi olla hyvinkin mielekästä samas
tua eurooppalaiseen yhteisöön mieluummin kuin he- 
teroseksuaalisuuden hallitsemaan kansallisuuteen.17 
Tobinin näkemys eurooppalaisesta yhteisöllisyydes
tä on hieman optimistinen, mutta hänen huomion
sa kansainvälisen camp-tapahtuman vakavammista 
merkityksistä on osuva.

Elämänkirjo 2 n
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Kuningatar Kristiina
Minna Uimonen

Ruotsin kuningatar Kristiina oli uuden ajan alun 
androgyyni, queer ja arvoituksellinen hallitsija. Hän 
eli vuosina 1626-89, toimi hallitsijana 1632-54, jos
ta täysi-ikäisenä ja -vahaisena hallitsijana 1644-54.

Kristiinaa ympäröivät hänen elinaikanaan ja vuo
sisatoja kuoleman jälkeen, aina nykypäivään asti hu
hut ja spekuloinnit siitä, oliko kuningatar nainen vai 
”hermafrodiitti” (kaksineuvoinen miesnainen) ja oli
ko kuningatarella rakkaussuhteita aatelisnaisten vai 
-miesten kanssa.

Kristiinan henkilökohtaisena esikuvana ihmisenä 
ja hallitsijana olemisessa oli Aleksanteri Suuri. Hä
nen oma isänsä oli suurena soturikuninkaana tun
nettu ja sodassa nuorena kaatunut Kustaa II Aadolf, 
joka määräsi ainoalle lapselleen ja suoralle kruunun- 
perilliselleen korkea-aatelisen pojan kasvatuksen.

Kristiina kasvoi ihailemaan miehisyyttä ja näki 
itsensä maskuliinisena persoonana. Tuon ajan maail
mankuvassa eli voimakkaana ajatus siitä, että nainen 
oli vähempiarvoinen ja epätäydellinen versio miehes
tä. Ihmisen kaikkein jaloimmat ominaisuudet, kuten 
rohkeus, vahvuus ja itsehillintäkyky, olivat miehisiä.
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Kuningatar Kristiina Minervana. Jeremias Falckin 
kuparikaiverrus. Kuva Kuvataiteen keskusarkisto. Kirsi 
Haikola. Sinebrychoffin taidemuseo, Antellin kokoelma.



Kuningatar Kristiinaa on lukuisissa potreteissa 
kuvattukin maskuliinisin tunnusmerkein, esimerkik
si ratsain sotisovassa tai hänelle on piirretty viikset. 
Maskuliinisuuden lisäksi kuningataren kuvissa lei- 
kitellään ristiinpukeutumisen teemalla.

Vuonna 1649 kuningatar ilmoitti, ettei aio avioi
tua. Kruununperilliseksi hän valitsi nuoren serkku- 
poikansa. Kristiina ei voinut ajatellakaan ”suoran” 
kruununperillisen hankkimiseksi välttämätöntä hete
roseksuaalista suhdetta, jonka hän näki voimakkaasti 
naisosapuolta alistavana. Heterorakkaus ei Kristiinan 
elinympäristön ajatusmaailmassa ollut tasavertaista 
vaan hyvin hierarkkista, näin kuningatar tuumi.

Kristiina luopui kruunusta ja jätti samalla Ruot
sin. Hän matkusteli ympäri Eurooppaa päätyen lo
pulta Italiaan ja kääntyen katoliseen uskoon. Hän 
kuoli Roomassa. Kuningatar Kristiina. Ajoittamaton miniatyyri 

pergamentille. Kuva Kuvataiteen keskusarkisto. Janne 
Mäkinen. Sinebrychoffin taidemuseo.



Fredrik Cygnaeus: kaksoiselämää ja julkisia salaisuuksia?
Minna Uimonen

Jos Fredrik Cygnaeuksen elämästä pitää poimia yksi 
tähtihetki, se voisi olla kansallisen historian muistiin 
tallentunut puheenpito, hänen isänmaalle esittämän
sä maljapuhe Flooran päivän juhlassa Helsingin Tou
kolassa toukokuussa 1848, samassa tilaisuudessa, jossa 
Maamme-laulu laulettiin ensimmäistä kertaa. Vuosi
na 1807-1881 elänyt Cygnaeus oli paitsi armoitettu 
puheenpitäjä myös monipuolinen kulttuuripersoo
na ja -vaikuttaja. Hän oli aikansa näkyvin roman
tiikan idealismin ja romanttisen estetiikan edustaja. 
Cygnaeus keräsi merkittävän taidekokoelman ja tuki 
nuoria taiteilijoita. Yliopistossa hän toimi pohjalais
ten osakuntien kuraattorina sekä ensin historian ja 
sitten estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden pro
fessorina. Cygnaeus oli yliopisto-opiskelijoiden ja 
muiden oppilaiden eri kouluissa ihailema ja rakasta
ma opettaja.

Vuonna 1914  Fritz W etterhoff muotoilee tuol
loin jo vakiintunutta henkilökuvaa seuraavasti: hänen 
mukaansa Cygnaeus tunnettiin ”tiedemiehenä, estee
tikkona, runoilijana, suurena puhujana ja isänmaan
ystävänä” - j a  lisää kuvaukseen elementin, jota ei ole

sittemmin tuotu esiin kuin korkeintaan historioit
sijoiden kahvipöytäpuheissa epävirallisena suullise
na tietona, huhuna. Wctterhoffin mukaan Cygnaeus 
tunnettiin myös ”homoseksuaalisten taipumustensa 
vuoksi”.1

Wetterhoff esittää tiedonantonsa saksalaisen lää
kärin ja homoseksuaalien oikeustaistelun pioneerin 
Magnus Hirschfeldin teoksessa M iesten  j a  naisten  
homoseksuaalisuus. Kirjassa kartoitetaan seksuaalisen 
moninaisuuden biologiaa ja eri maiden paikallisten 
informanttien avulla myös homoseksuaalisten elä
mäntapojen esiintymistä maailman eri kolkissa. Hir
schfeldin teoksen tavoitteena oli tehdä homoseksu
aalisuutta tunnetuksi ja samalla todistaa, että kyse oli 
biologisesti täysin luonnollisesta ja sosiologis-antro- 
pologiesti kaikkialla maailmassa esiintyvästä ilmi
östä. Termiä homoseksuaalisuus käytetään kirjassa 
löyhässä merkityksessä; oikeastaan se viittaa usein 
laaja-alaiscsti erilaisiin ei-hetcroseksuaalisiin käytän
töihin ja elämäntapoihin.

Hirschfeldin Suomen-informanttina toiminut 
juristi ja myöhemmin jääkäriliikkeen aktivisti Fritz
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Wetterhoff (1878-1922) asemoi kirjan selostukses
saan myös itsensä homoseksuaaliksi, eli tulee ulos 
kaapista. Miten meidän pitäisi suhtautua Wcttcrhof- 
fin varmaankin täysin tietoisena Cygnaeuksesta te
kemään paljastukseen? Mitä väliä asialla on? Onko 
kyse tarpeettomasta -  tai peräti sopimattomasta 
-  menneisyyden ihmisen luokittelusta ja leimaami
sesta? Yksityisasioihin kajoamisesta? Tiedämme
kö Cygnaeuksen kohdalla sittenkään tarpeeksi voi
daksemme tehdä luotettavia johtopäätöksiä? Ja jos 
emme tiedä (elämäkerrallista tutkimusta on toistai
seksi melko vähän), tarkoittaako se automaattisesti, 
että Fredrik Cygnaeus on oleva hetero, kunnes toisin 
todistetaan?

Luon seuraavassa silmäyksen Fredrik Cygnae
uksen elämänhistoriaan hänestä 1900-luvun alus
sa kirjoitettujen tekstien avulla. Minkälaisia vihjeitä 
hänen rakkauselämästään tai seksuaalisista mielty
myksistään kirjoituksista löytyy? Niitä koskevan yk
sinkertaisen totuuden etsimisen sijasta hahmottelen 
otsikossa2 esittäneilleni kysymykselle lyhyesti joita
kin vastauksiin mahdollisesti johtavia suuntaviivoja. 
Minkälainen ja millä tavoin kuva Cygnauksesta ra
kentuu teksteissä? Voiko hänen yhteydessään puhua 
kaksoiselämästä tai julkisista salaisuuksista? Varsi
naisen homoidentiteetin sovittaminen Cygnaeuksel
le olisi anakronismista jo siinä mielessä, että sanana 
homoseksuaalisuus otettiin käyttöön vasta vuonna 
1869.3 Voimme toki kysyä, oliko Cygnaeus kenties 
homo, bi vaiko sittenkin hetero, mutta silloin kan
nattaa muistaa, että kysymyksen lähtökohtana on ny
kyajan käsityshorisontti, ei ylihistoriallisesti olemassa 
olevat seksuaaliluokat.

Kaappi

Fredrik Cygnaeuksen kuoltua helmikuussa 1881 kuul
tiin hänen hautajaisissaan muun muassa filosofi J. V. 
Snellmanin muistopuhe. Snellman totesi puheessaan, 
ettei voinut käsitellä vainajan ”omaa yksityistä elä
mää”, sillä hän ci tiennyt siitä mitään vaikka oli ollut 
tämän kanssa ystävä 60 vuoden ajan. "Mutta varmaan 
ci kukaan tiedä mitään siitä”, painotti Snellman.4

Wetterhoff tiesi kolmisenkymmentä vuotta hau
tajaisten jälkeen kirjoittaa, että ”luonteeltaan vallatto
mana Cygnaeus ci liiemmin [...] pyrkinyt pitämään 
homoseksuaalisia taipumuksiaan salassa”. Lähteeksi 
Flirschfeldin opuksessa nimetään suullinen perimä
tieto. Sen mukaan, ja siis Wettcrhoffin välittämänä 
ja kirjaamana, professorin kodissa toimi homososiaa- 
linen ja -seksuaalinen salonki, jossa opiskelijanuoru
kaiset seurustelivat ”vapaasti ja ujostelematta”. Wet
terhoff hahmottclcc selonteossaan kuvan Helsingin 
sivistyneistön parissa 1800-luvulla ja 1900-luvun alus
sakin kukoistaneesta pederastisesta kulttuurista, jonka 
laajuutta ja avoimuutta hän ehkä tekstinsä strategisista 
syistä liioittelee. Liioittelun mausta huolimatta ei se
lontekoa sinänsä kannata pitää valheellisena."’

Opiskelijakasku 1840-luvulta kertoo yliopistolu- 
kuvuoden avajaispäivästä, jolloin Cygnaeus nähtiin 
rientämässä senaatintorin halki kuuluisassa laskos
tetussa venetsialaisviitassaan kantaen kuraattorina 
osakuntansa jäscnlucttelokääröä. Yliopiston päära
kennuksen portailla parveilevista opiskelijoista yksi 
huudahti: ”Kas, tuolla tulee rehtori Cygnaeus niin 
ylpeänä, pohjalaiset kultapojat kainalossaan."6

Kaskun voi lukea kaksimielisenä vitsinä. Kaina-
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Majfesten 1848. Fredrik Cygnaeus ja Z. Topelius puhuvat 
ylioppilaille. August Mannerheimin (1805-1876) karika
tyyri. Kuva Museovirasto.

lossa kulkevat kultapojat viittaa osakuntaan kuulu
vien opiskelijoiden nimiluettelon muodostamaan 
rullaan -  tai sitten yhtä hyvin lihallisiin opiskclija- 
poikiin (opiskelijoinahan oli tuolloin vain poikia). 
Jälkimmäinen merkitystasokin on moniulotteinen. 
Ruumiillisen koskettamisen maailma oli 1800-luvul- 
Ia avarampi kuin nykyään eikä miesten (tai naisten) 
välisiä eleitä välttämättä pidetty vihjeinä tai merkkei
nä seksuaalisesta kanssakäymisestä tai halusta, vaan 
arvokkaasta tunnesiteestä.

Silti ei ole syytä ylikorostaa 1800-luvun käytän
töjen ja käsitysten yksiulotteisuutta. 1800-luvun käy
tännöt ja käsitykset olivat toki monisävyisiä, ja sil

2 i 8 Sateenkaari-Suomi

loinkin tehtiin rajaa sallittavan ja paheksuttavan 
käytöksen välille, vaikka moderni seksuaalisanasto 
puuttuikin. Näiden selviöiden pohjalta voi ajatella, 
että kaskun jälkimmäinen merkitystaso sisältää kak
si tulkintavaihtoehtoa -  isällis-toverillincn kuraatto
ri ylpeinä omista pojistaan tai vaihtoehtoisesti ”setä” 
(farbror)' suosikkinuorukaistensa kera. Wetterhoff 
selostaa:

M ollista maan tunnetu im m ista m iehistä 011 en em m än  
ta i vähem m än ju lk isesti tiedossa, e t te ivä t he suosi naisia, 
vaan  että  heidän sym patiansa kohdistuu nuorukaisiin. 
Useimmat ihm iset e ivä t paheksu tätä. Asialle naureskel
laan, j a  p ienem m issä  p iireissä  vitsa illaan  enem m än tai 
vähem m än suoraan. Silloin 011 syytä säilyttää kasvonsa j a  
vitsa illa  mukana. Luulen tämän vapaan katsantokannan 

jo h tu va n  siitä, että  herrat, jotka nyt ova t viroissa j a  ar
vossa, o va t myös olleet kerran nuoria, j a  j o s  he o liva t j o n -  
kinverrankin hyvännäköisiä, he tu liva t tuntem aan yhd en  
sun toisenkin ”farbrorik si" kutsutun sedän sukupuoliset 
salaisuudet. Siten he tie tä vä t m iten harm iton koko ju t tu  
oikeastaan on; m onet a ja tte leva t va rm aan  vieläk in kii
tollisin tun tein  hyvää  vanhem paa miestä, jonka luona he 
opiskeluaikoinaan sa iva t toisen kodin, löysivä t aina h yv iä  
neuvoja  tai m yötäm ielistä tukea, j a  jonka luona he v ie t t i 
v ä t  m onta m iellyttävää , opettava ista hetkeä.8

Se, joka jo tietää tai tuntee jonkin asian, ymmärtää 
sitä koskevan pienemmäkin vihjeen. Tällaisen "sa- 
p ie n t i  sa t9 -menetelmän” avulla myös taidemaalari 
Magnus Enckellin (1870-1925) poikkeavaa seksuaa
lisuutta on käsitelty taidekriittisissä ja -historiallisis
sa kirjoituksissa.10



Erakon ”menetetty” perheonni

Poikamichenä pysytelleen Fredrik Cygnaeuksen runo
utta 1900-luvun alussa tarkastellut kirjallisuudentut
kija Viljo Tarkiainen tulkitsi, että ”nainen" oli ”Cyg
naeukselle läpi elämän kaukainen ja korkea, enemmän 
tai vähemmän ihannoitu unelma, vailla personallisia 
luonteen- sekä kasvonpiirteitä”.11 Cygnaeus kaavaili 
kyllä useita kertoja avioliittoa. Avioliiton solmiminen 
ei sinänsä ole mikään osoitus osapuolten heterosek- 
suaalisuudesta. Avioliiton merkitys ”naimakauppana” 
ja tärkeänä sosiaalisena instituutiona oli 1800-luvun 
alkupuoli skolla vielä paljon voimakkaampi kuin mitä 
se nykyisin on. Cygnaeuksesta elämäkerran kirjoitta
neen taidehistorioitsija Emil Nervanderin mukaan ai
nakaan hänen 1830-luvun puolivälin ”naimatuumis- 
sa [...] ci intohimolla nähtävästikään ole ollut mitään 
asiaa”. Kosinta-aikeisiin liittyvä tiedustelu Cygnaeuk
sella oli tapana hoitaa puhemiehen avustuksella. Tar
kiainen arvelee, että "[cm.] tapa [...] jo todistaa, ettei
vät nämä pyyteet aina liene olleet hänen sydämelleen 
kipeän tunteen pakoituksesta syntyneitä”.12

Pariisista vuodenvaihteessa 1846-47  Snellmanil
le kirjoittamassaan kirjeessä Cygnaeus purkaa vasta- 
julkaistun runokokoelmansa Suomessa synnyttänei
den huonojen arvostelujen aiheuttamaa pettymystä. 
Kokien olevansa runoilijana yhteisönsä silmissä epä
onnistunut hän samalla katsoo kirjeessään elämään
sä taaksepäin ja tekee tiliä nuoruuden muistosta, joka 
koski erästä vuosien takaista naimatuumaa. Nainen, 
”jota hän ollessaan parineljättä vuoden vanha [...] oli 
luullut ja kenties vieläkin luuli rakastavansa”, oli nyt 
kuopiolainen rouva, jolta Cygnaeus halusi Snellma

nin varovaisesti tiedustelevan, josko rouva piti yhä 
hänen runoudestaan ja josko tällä oli vielä tallella 
mitään muistoa runoilijasta. Cygnaeus kirjoittaa kir
jeessään ironisesti: ”[k]uinka paljon ymmärtäväisem- 
pää olisi ollutkaan hyvissä ajoin kiltisti rakentaa koti 
ja pesä, hankkia itselleen pastorinvirka ja vähitellen 
valmistautua vaivannäköön tulla piispaksi!”11

Nervander arvelee kirjailija Zachris Topeliuksen 
päässeen lähelle tomutta hänen selittäessään tuttavansa 
Cygnaeuksen naimattomuutta seuraavasti: ”Hän tun
si yksinäisyytensä, hän kärsi siitä, mutta lahjoittaa it
seänsä pois hän ei voinut. Se molemminpuolinen itse
kieltäymys, joka on onnellisen avioliiton edellytyksenä, 
olisi hänelle ollut oman itsensä kieltämistä.”14 Tämä
kin luonnehdinta jättää tilaa monenlaisille tulkinnoille.

Myös kirjallisuudentutkija Rafael Forsman (Kos
kimies) kuvaa Cygnaeuksen tuotantoa käsittelevässä 
väitöskirjassaan kohdettaan yksinäiseksi romantikok
si, joka pystyi lievittämään kodittomuuden tunnet
taan vain aatteellisen isänmaanrakkauden avulla.15 
Lähes kaikki muutkin elämäkerralliset tarkasteli
jat korostavat yksinäisyyttä ja myös erakkoutta Cyg
naeuksen leimaa-antavana piirteenä. Niin on pai
notettu siitä huolimatta, että Fredrik Cygnaeus oli 
kuitenkin hyvin seurallinen, tutustui ihmisiin helpos
ti ja myös kiintyi läheisesti moniin sukulaissieluihin.

Miesten välinen ystävyys yhdisti Cygnaeusta mo
niin henkilöihin Suomessa ja muualla. Parikymppi
senä Tukholman-matkallaan Cygnaeus tutustui pap
pi ja kirjailija Gustaf Henrik Mclliniin (1803-76) ja 
solmi hänen kanssaan ”liiton koko lyhyen ihmiselä
män ajaksi”, Nervander kertoo.16 Toisena esimerkkinä 
mainittakoon Cygnaeuksen läheinen suhde Pietarissa
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toimineen ministerivaltiosihteeri kreivi Aleksante
ri Armfeltin (1794-1875) kanssa, joka oli niin ”luot
tamuksellista ja poliittista”, että Reinhold Cygnaeus 
pyrki sen takia isoveljensä kuoltua hävittämään koko 
tämän pietarilaiskirjeenvaihdon. Näin arvelee Mat
ti Klinge ja saattaa hyvinkin olla oikeassa, vaikka jäl
keenjääneiden kirjeiden tuhoamishanke tuokin eit
tämättä mieleen myös mahdollisen tavoitteen tuhota 
arkaluontoisen seksuaalisen elämän jälkiä.1'

Cygnaeus ihaili miehisiä sankarihahmoja Napo
leonista lordi Byroniin ja muinaisiin viikinkeihin. 
Vuonna 1824 kuollutta lordi Byronia, joka oli ro
mantiikan Europassa legendaarinen hahmo, hän pal
voi haluten ”tavallaan samastua” tähän.18

Cygnaeus matkusti Länsi- ja Etelä-Eurooppaan 
ja tutustui matkoillaan muun muassa moniin kir
jallisiin kuuluisuuksiin. Jo nuorena hänestä kehittyi 
kielitaitoinen maailmanmies. Cygnaeus sai matkoil
laan vaikutteita, jotka avarsivat hänen maailmankat
somustaan vapaasti katsovaksi "yleiseurooppalaiseksi 
humaanisuudeksi ja kulttuurivalppaudeksi”.19

Outouden kiusa

Suomalaisen sivistyneistön silmään pisti Fredrik Cyg
naeuksen tarkka ja tavallisuudesta poikkeava pukeu
tumistyyli, josta hänet tunnettiin nuoruusvuosista läh
tien. Huolella valittu garderobi (esimerkiksi valkoiset 
kesäpuvut ja  venetsialaisviirta), johon oli myös käy
tetty’ rahaa, herätti ympäristössään huomiota ja my'ös 
hilpeyttä. Opiskeluajoistaan lähtien Cygnaeus joutui 
vastaanottamaan muutakin hyn-äntahoista kiusoittelua
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lähipiirinsä taholta, akateemisista ja Lauantaiseuran to
vereista Runebergista ja Snellmanista alkaen. Pilanteko 
ilmeisesti liittyi jollain tavalla Cygnaeuksen olemuk
sen ”erikoisuuteen” ”kummallisuuteen” ja ”outouteen” 
-  niin kuin aikalaiset asiaa luonnehtivat. Fredrika Ru
neberg esimerkiksi kirjoitti vuonna 1834 tuttavalleen 
tapaamastaan Cy'gnauksesta, lupaavasta runoilijanalus- 
ta, joka oli ”kummallinen mies, mutta samalla kyvykäs 
ja mielenkiintoinen”.20 Viljo Tarkiainen eritteli ilmiötä 
30 vuotta Cygnaeuksen kuoleman jälkeen:

Hänen sisin olemuksensa p y sy i useim m ille selittä tnättö- 
m änä arvoituksena, j a  hänen harrastuksensa, vaikka toi
selta puolen  herättivätk in suurta vastakaikua, sa iva t usei?i 
myös osakseen ivaa  j a  hym yä aikalaisten, eikä aina su in 
kaan vä linp itäm ättöm ien  tai tyhm im pien  taholta. [ . . . ]  
T erve va isto huomasi hänen ajatuksissaan samaten kuin 
hänen ulkonaisessa esiintym isessäänkin om ituisia puolia, 
jo tk a va ik u ttiva t hiukan naurettavasti, jo p a  m iltei ärsyt- 
tävästik in. Ystävät k oettiva t kuitenkin ummistaa n iille 
silmänsä j a  sivuu ttaa  ne tilapäisinä vajavaisuuksina .21

Tarkastelemani tekstit eivät ehkä kerro meille niitä 
asioita rakkauselämästä ja seksuaalisista mieltymyksis
tä (kuten alussa muotoilin), joista olisimme kiinnostu
neita, mutta omilla tavoillaan ne silti puhuvat paljon. 
Niiden pohjalta voi olettaa, että Fredrik Cygnaeuk
sen toimijuus rakentui aikansa puhumisen ja kirjoit
tamisen konventioissa ja merkitysjärjestelmissä kak
soiselämänä, siihen liittyvine enemmän tai vähemmän 
peiteltyjen vihjeiden ja julkisten salaisuuksien korista
mme kaappeineen. Kaksoiselämä ci ollut kitkatonta 
vaan sisälsi lähtökohtaisesti asenteellisuutta ja valtaa.



W ä n sk a pen

Twenne ynglingar -  vvänner såsom fordom Damon och Pythias -  vvandrade en vvår- 

morgon arni i arm uti cn skog. Låt oss här, sade den ena, söka en bild av wår vvän- 

skap! Menniskan finner så gerna sitt inre lif afbildadt i den sköna naturen!

Se der, sade den ene, murgrönan som slingrar sig omkring den unga eken. Herr- 

ligt och med ungdomlig styrka reser sig trädet, såsom Winguden sjclf, smyckadt med 

sin murgrönkrans. Det kringflätas af den späda vväxten, liksom vville den blifvva ett 

med trädet. Utan eken skulle han släpa sig i stoftet!

-  Ynglingarne betraktade hvvarannan och utbrusto: ”Skön är bilden och sköntb e 2 21
pryder den friska murgrönan den alfvvarsamma ekstammen. Så stödes den späda och 

svvaga af den starka, som föräldrar sig sjelf genom kärleken. Sköna innerliga fören

ing! — men cn bild af vvänskapen är det icke!”

Se der pä kullen fäster vvingårsmannen winrankan vid almträdet. En klok tören

ing! Det fasta bär det vvcka och nyttiga, för att bereda den skönaste frukt åt mennis

kan. Så fyllen I bägaren med glädje! Waren derföre af oss tacksamt vvälsignade i Eder 

nyttiga förening! -  Men, sade ynglingarne, är det icke ett förbund stiftadt af mennis- 

kohänder? Egennytta är dess syftemål. Kan icke vvinstockcn, belastad med windruf- 

vvor, lätt afbryta det stödjande trädets grenar, eller kunna icke dess breda löf avväfvva 

almens?
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-  Skön är bilden, -  cn bild af menskliga krafternas förening i medborgerliga sam

hällen, till det nyttigas framgång; -  men en bild afwänskapen är det icke!

”Wänskapcns själaförcning har intet i himmeln och pä jorden som liknar henne” 

— utropade ynglingarne. De stodo i den samfälta skuggan af twennc unga ekar. De 

betraktade de smärta och kraftiga träden. Hwilkcn herrlig wäxt, sade de. Deras röt

ter slingra sig fast wid hwarann: deras kronor resa sig lika högt emot himmelen. Ge

mensamt emotstå de stormwinden, och öfwerwäldigar han dem, så kunna de endast 

falla begge tillika. Är detta cn bild af wår wänskap? frågade ynglingarne, -  och i stäl

let för swar omfamnade de hwarandra i skuggan af de manliga ekarnc.

Parabel a f  K rummacher

1800-litvun ystävyyskulttuuri erosi pa ljon  nykyisestä. Fyysiset hellyydenosoitukset j a  rak
kauden vakuuttelut samaa sukupuolta o lev ien  y s tä v ien  vä lillä  kuuluivat asiaan sekä m ies
ten että naisten kesken. Ne e ivä t vä lttäm ättä v iitann eet eroottiseen suhteeseen ystä vysten  
vä lillä , kuten asia nykyään helposti tulkittaisiin. Tällaisen ystävyyskulttnurin  suojissa sa- 
mansukupuoliset eroottiset j a  seksuaaliset suhteet saa ttoiva t kukoistaa avoim esti näkyvillä 

j a  samalla piilossa.
Oheisessa, Abo Allmänna T idning -lehdessä 24.9.1816 julkaistussa kirjoituksessa etsi

tään luonnosta vertauskuvaa kahden m iehen vä liselle sydänystävyydelle. K irjoitus on j u l 
kaistu uudelleen SETA-lehdessä 5/1977. Nimimerkin sana paraabeli tarkoittaa vertausta , 
opettavaista lyhyttä kertomusta, joka sisältää jonk in  eläm änviisauden. Kertomuksen kir

jo it ta ja  lien ee saksalainen Friedrich A dolf Krummacher, jonka vuositta 1805—1817 ilm es
tyneestä  kolmiosaisesta teoksesta Parabeln kertomus lien ee peräisin.



Hanna Ongelinin kivikkoinen kirjailijantaival
Minna Uimonen

Vanhat helsink iläiset m u istava t v ie lä  nuoruudestaan  
kirjailijatar H anna O ngelin in  kulkemassa kaupungin  
katuja raskain j a  pitk in  askelin, puk eutuneena isoon 
ruskeaan heiTainpalttooseen, päässään p ien i p yö reä  h er- 
rojen huopahattu m iesm äisesti lyhyeksi leikatun va a le 
an kiharan tuka?i päällä. Hänen äänensä oli matala j a  
hän p o lt t i pa ljon , m ielu iten  sikareita. Hanna O ngelm ia  
p id e tt i iji orig in ellina  [tai: om itu isena; orig ina l] j a  suut 
v en y iv ä t  hym yyn, kun hän näyttä yty i}

Vaikka he näk isivät hänessä m itä v ih eliä is tä  häpeä lli- 
syy ttä  hyvänsä, n iin  heidän p itä is i kuitenkin k iinn it
tää t ie ttyä  huom iota hänen  työhönsä, etenkin kun he 
luk evat m on ien  ulkomaisten k irja ilijo id en  teoksia il
man tietoa  siitä, ovatko k irja ilija t itse lin tu ja  v a i  kalo
j a  j a  mikä on heidän m oraa linen  katsomuksensa. Uskon 
kyllä myös, että  H anna on a ina o llu t eläm än ta va l
taan yh tä  k unn ioitettava  kuin [så ak tn in gsvärd  som ] 
Tavastsjerna, Wecksell j a  m onet muut. N iin m utta he 
ovatk in m iehiä, sanotaan. M utta eivä thän  nämä kel
vo ttom a t va sta vä it tee t  enää p ä d e m eidän va listu n eena  
aikanamme.2

Hanna Ongelin (1848-93) oli Suomen ensimmäisiä 
kokopäivätoimisia, ammattimaisia naiskirjailijoita. 
Hän oli kotoisin nykyiseltä Vantaalta, Helsingin pi
täjän kirkolta, jonka kappalaisena hänen isänsä toi
mi. Aidinisä Kjellin oli puolestaan toiminut kirkon 
lukkarina.

Lahjakas ja tuottelias Ongelin sai elämänsä aika
na kokea karvaasti yhteisöllisen tuen ja sen puuttu
misen merkityksen.

Kaikki alkoi periaatteessa hyvin. Hanna Onge
lin suoritti niin kutsutun rouvasväen koulun (Svens
ka Fruntimmerskolan i H elsingfors) erinomaisin ar
vosanoin (päästötodistuksensa hän sai 27.5.1865). 
Muutamat ruotsinkieliset rouvasväen koulut eli tyt
tökoulut olivat tuolloin ainoita tytöille suunnattu
ja alkeiskoulutason jälkeisiä opinahjoja. Julkisia tyt
tökouluja oli alettu perustaa vasta 1840-luvulla, eli 
ihan vastikään. Suuri muutos oli ovella. Suomalaisia 
tyttökouluja perustettiin eri puolille maata 1880-lu- 
vulla. Vuonna 1901 naiset pääsivät virallisesti ja il
man byrokraattisen erivapauden hakemista yliopis
toon tutkinto-opiskelijoiksi.

Kuka kukin on 223



Koulun jälkeen Hanna Ongclin pääsi senaattiin 
puhtaaksikirjoittajaksi ja pystyi näin elättämään it
sensä ja äitinsä. Tähtäimessä oli kuitenkin kirjailijan
uralle omistautuminen ja ”leipätyö” piti jättää. Hän 
kirjoitti ja julkaisi 1870-luvulta lähtien suhteellisen 
paljon niin faktaa kuin fiktiota, osallistuen romaanien 
ja novellien lisäksi alkavaan naisasiakeskusteluun. 
1880-luvun alussa ruotsalainen kustantaja julkai
si kaksiosaisen kauhuromanttisen tiiliskiviromaanin 
"Kohtalon tuomio” (Ödets dom ), jolla Ongclin keräsi 
lukijakuntaa ja suosiota Ruotsissa.

Kotimaassa ja helsinkiläisyhteisössään Hanna 
Ongelmista tuli kuitenkin hylkiö. Ongelmia moi
tittiin naisasianaisen irvikuvaksi. Hän myös käytti 
alkoholia, joka ei missään tapauksessa sopinut hy
väksyttävään sivistyneeseen naiseuteen. Ravintolat 
ja kahvilat julkisina tiloina olivat miesten, ja prosti
tuoitujen, tilaa. Naistenvälisyvden oikeita näyttä
möitä olivat kodit ja ompeluseurat, vähitellen myös 
tyttökoulut. 1800-luvun säätyläistön perinteiseen 
naisihanteeseen kuului kainous ja viattomuus, tie
tämättömyys synnistä. Tämän ihanteen rikkoutues
sa seurauksena oli, arvottavan yhteisön silmissä, tur
meltuminen.

Ongclin kirjoitti kirjeessään Zachris Topeliuksel
le toukokuussa 1883:
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. . .n iis tä  jä r je ttöm istä  huhuista j a  valheista, jo i ta  j o  
pitkään on m inusta le v it e l t y  -  kuten esimerkiksi, että  
m inu t olisi näh ty kaupungin kaikissa bordelleissa ... että  
olisin v ie t tä n y t  aikaa huonom aineisen  naisen tuona Pu
navuoressa. ..

... T iedän myös, että  pahoilla  kielillä on ollut pa ljon  
huolehd ittavaa nuoresta ruotsalaisnaisesta, joka ta lvella  
v iera ili luonani. Tuntien sekä hänen koko h y väm a in e i-  
sen j a  kunniallisen perheen sä  että  hänen oman puhdas
sydäm isen olemuksensa.

Helsingin sivistyneistöyhteistö pysyi loppuun asti 
tiukkana ”langenneen” naisjäsenensä edessä.

Tukijakseen ja ystäväkseen Hanna Ongelin sai 
1880-luvun puolivälistä lähtien Selma Emilia Lun- 
dahlin (o.s. Heerman; 1853-1934), Suomalaisen Teat
terin entisen näyttelijän, joka kutsui hänet asumaan 
luokseen Lempäälään. Kirjallisuudentutkija Göta 
Hagcrlund kuvasi 1930-luvulla Ongelinin ja Lundah- 
lin ystävyyden antaumukscllisuutta, syvyyttä ja kau
neutta voimakkain ja ihanteellisin sananvalinnoin.

Toukokuussa 1893 Hanna Ongelin sairastui äkil
liseen ja rajuun hengitystieinfektioon ja kuoli jokseen
kin rutiköyhissä oloissa. Hänen viimeinen toivomuk
sensa, että hänen arkkuaan kantaisivat naiset, toteutui. 
Seitsemän valkoisiin puettua nuorta naista laski hänet 
hautaan Hietaniemen uudella hautausmaalla.



Svenska Fruntimmerskolan, Helsingfors, luokka IV vuonna 1865. Äärimmäisenä vasemmalla Hanna Ongelin. 
Kuva C. A. Hårdh. Museovirasto.



Edvard Westermarck
Antu Sorainen

Edvard Westermarck oli 18 0 0 -1900-lukujcn taitteen 
merkittävin suomalainen tutkija sosiologian, antro
pologian, moraaliteorian ja seksologian alueilla. Elän 
on yhä nykyään yksi kansainvälisesti ja kansallisesti 
tunnetuimpia tiedemiehiämme kautta aikojen. Suo
malaisen queer-historian merkkimieheksi hänet te
kee paitsi homoseksuaalisia käytäntöjä ja tapoja eri 
kulttuureissa käsittelevä tutkimus-ja julkaisutoimin
ta myös vapaa-ajattelijuus, poliittisesti radikaalit nä
kemykset naisten alistetusta asemasta sekä aikakau
teen nähden harvinaisen avoin homoseksuaalisuus. 
Elänen homoseksuaalisuutensa oli tiedossa niin ystä
vien kuin kollegoiden keskuudessa.1

VVestermarckin tieteellistä toimintaa leimasivat 
avarakatseisuus, avoimuus ja liikkuvuus. Westermarck 
teki yhtenä ensimmäisistä suomalaisista seksuaali
suuden teoreetikoista moraalista tilaa homoseksuaa
lisuudelle. Elän vaati seksuaalisuuden vapauttamista 
kristillisestä painolastista kohti joustavasti vaihtele- 
via seksuaalisia käytäntöjä. Westermarck julkaisi ho
moseksuaalisuudesta kolme artikkelia (1908; 1910a; 
1910b) ja käsitteli teemaa myös kirjoissaan M oraalin
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syn ty  j a  kehitys (1906-1908/1933) ja C hristian ity an d  
M orals fl939). Kirjoituksissaan Westermarck korosti, 
että homoseksuaalisuuden aiheuttama vastenmieli
syyden tunne ei ole riittävä syy moraaliseen arvostel
maan. Moraalisen tuomion tulee perustua johonkin 
väärään tekoon [orätt], joka perustaa toisenlaiseen 
pahaan kuin pelkkä ”aversio”.2

Westermarck syntyi Elelsingissä vuonna 1862 
ja kuoli vuonna 1939 Lappvikissä. Pitkän elämänsä 
aikana hän ehti hoitaa filosofian ja sosiologian pro
fessuureja Helsingin yliopistossa, Åbo Akademissa 
ja Lontoon yliopistossa (LSE) sekä opettaa muun 
muassa etiikkaa, uskontotiedettä, psykologiaa sekä 
oikeuskäsitteiden ja perheen historiaa. Åbo Akade
missa Westermarck toimi sen ensimmäisenä rehtori
na. Lisäksi hän oli aktiivinen jäsen Suomen filoso
fisessa yhdistyksessä, jossa hän esitteli muun muassa 
Nietzschen filosofiaa, sekä Ylioppilasyhdistys Pro- 
metheuksessa, jonka puheenjohtajana hän taisteli 
kristillis-siveellistä moraalia ja kirkon valtaa vastaan 
vaatien avoimesti kirkon erottamista valtiosta.

Westermarck vaikutti laajan julkaisutoimintansa



ja yliopistollisten virkojcnsa kautta moraaliajatteluun 
paitsi Pohjoismaissa myös koko englanninkielisellä 
kulttuurialueella. Suomessa YVcstcrmarckin oppilai
siin kuuluivat muun muassa kulttuuriradikaali Rolf 
Lagerborg sekä empiristiscsti suuntautuneet antro
pologit Hilma Granqvist ja Gunnar Landtman, jotka 
käsittelivät tutkimuksissaan moraalia, tapojen syntyä 
ja seksuaalisuutta, Granqvist erityisesti sukupuolen 
näkökulmasta. Westermarckin oppilaista myös us- 
kontotieteilijä Rafael Karsten vaikutti 1900-luvun 
suomalaiseen seksuaali- ja sukupuolimoraalikeskus- 
teluun jibaro-ihmissyöjäheimon tapoja koskevan tut
kimuksensa kautta.

Westermarckin omat kcnttätyömatkat suuntau
tuivat Marokkoon. Näillä matkoilla hän tutustui pai
kalliseen nuoreen mieheen Abdessalam El-Baqqa- 
liin, jota hän kutsui Shereefiksi tai Sidiksi. Shcrecfin 
ja Westermarckin suhde kesti yli 40 vuotta. Wester
marck omisti kirjassaan S ixyears in M orocco kokonai
sen kappaleen Shereefille.3 Hän kirjoittaa Shereefis- 
tä myös muistelmissaan. Rolf Lagerborg puolestaan 
viittasi Shereefiin Westermarckin elämäkerrassa.4 
Shereef mainitaan myös Westermarckin ja hänen si
sarensa Helenan välisessä kirjeenvaihdossa.

Westermarck tutustui Shereefiin ensimmäisel
lä Marokkoon suuntautuneella kenttätyömatkal- 
laan vuonna 1898. Shereef kiinnitti Westermarckin 
huomion muiden palvelijoiden joukossa. Hän seu- 
rasikin sittemmin Wcstermarckia kaikilla tämän 
Marokon-matkoilla. Westermarck vei Shercefin mu
kanaan myös Lontooseen ja orientaaliseen konfe
renssiin Roomaan sekä kahteen otteeseen Suomeen 
ja Ruotsiin (1889 ja 1907). Shereef ei koskaan op-

Edvard Westermarck ja Shereef, noin 1898-1900. 
Kuva A. Cavilla, Tanger. Åbo akademis bildsamlingar.



pinnut kunnolla englantia, mutta hänestä tuli VVes- 
termarckin suomalaisissa ja kansainvälisissä ystävä-, 
sukulais- ja kollegapiirissä tunnettu henkilö.

Westermarckin ja Shereefin suhde oli erittäin 
merkittävä molemmille. Pitkään kulttuurienväliseen 
suhteeseen kuului erilaisia elementtejä, muun muassa 
palvelussuhde — Shereef kirjoitti Westermarkille aina 
hyvin alamaiseen sävyyn. Westermarck maksoi She- 
reefille kuukausittain tietyn rahasumman ja auttoi 
häntä muutenkin taloudellisesti, myös sen kymme
nen vuotta kestäneen ajanjakson vuosina 1914-23 , 
jolloin Westermarck ei käynyt lainkaan Marokossa. 
Shereef puolestaan hoiti Westermarckin talon, Villa 
Tusculumin, puutarhaa sekä muuta ylläpitoa ”projek
tipäällikkönä” Tangcrissa vuodesta 1923 lähtien. Pal
velusväkeen kuului myös micskokki, ja silloin tällöin 
joitakin nuorempia miehiä. Kokki ja Shereef joutui
vat usein kiistoihin keskenään, ja nuoret miehet hä
visivät toisinaan päiväkausiksi, kunnes palasivat jos
takin kahvilasta hävittyään rahansa ja vaatteensa 
pokerissa.

Shereef kirjoitti VVestermarckille tiheästi kirjei
tä tämän poissaolojen aikana, mutta Åbo Akademin 
Westermarck-arkistossa on Shereefin 200 kirjeen 
ohella vain kaksi kirjettä, jotka Westermarck on kir
joittanut hänelle vastaukseksi. Ne on otsikoitu: ”My 
Dear Shereef”. Tyyli muistuttaa Oscar Wilden kir
jeitä rakastajalleen lordi Alfred Douglasille, jotka
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Wilde tapasi otsikoida sanoin ”M y Dear Boy”. Wes
termarck lupasi Shereefillc, että tämä saisi aina asua 
Villa Tusculumissa. Shereefin merkitystä VVestcr- 
marckillc kuvaa se, että hän merkitsi yhteen pääteok
sistaan, Wit an d  Wisdorn in M orocco (1930), alaotsi
koksi ”W ith the assistance o f Shereef'Abd-es-salam 
el-Baqqali”.

Westermarck eli Marokossa hyvin aktiivista elä
mää vuodesta 1923 lähtien, kuten monet 1800-  
1900-lukujen taitteessa Marokkoon matkanneet 
homomiehet André Gidesta Oscar VVildcen. Mitä 
antropologiseen kenttätutkimukseen tulee, on hete
roseksuaalisilla antropologeilla ollut usein kiire ko
tiin vaimojensa ja lastensa luokse, mutta queer-ant- 
ropologeilla tilanne on voinut olla päinvastainen. 
Kentälläolo on voinut merkitä aktiivista ja avointa 
seksuaalielämää poissa kuristavan länsimaisen kris- 
tillis-konservatiivisen lainsäädännön ja kulttuurin 
piiristä. Tämä on mitä ilmeisimmin ollut totta myös 
Edward Westermarckin kohdalla.

Westermarck lähti Marokosta viimeisen kerran 
Suomeen kesäkuussa 1939. Vain vähän sen jälkeen 
jo kuusissakymmenissä ollut Shereef avioitui. Hän 
kirjoitti Westermarckillc, että Villa Tusculum il
man Westermarckia oli kuin palatsi ilman sulttaania 
ja että heillä tulisi paratiisissa olemaan sama status. 
Shereef asui huvilassa kuolemaansa asti, ja sen jäl
keen sitä asuttivat hänen sukulaisensa.



Hilda Käkikoski
Tuula juvonen

Lapinjärven Porlammin kylästä kotoisin oleva sepän 
ja myllärin etevä tytär Hilda Sjöström (1864-1912)  
muutti omin päin Helsinkiin päästäkseen opiskele
maan tyttökouluun. Seitsemäntoistavuotiaana hän 
muutti nimensä Hilda Käkikoskeksi ja kouluttautui 
edelleen opettajaksi. Tässä ammatissa hän toimi en
sin Kangasalan kansanopistossa ja sittemmin Hel
singin Suomalaisessa Yhteiskoulussa. Lisäksi hän 
julkaisi Suomen historiaa käsitteleviä oppikirjoja.

Idelsingissä asuessaan Käkikoski kiinnostui nais
asia-aatteesta ja liittyi Suomen Naisyhdistyksen jä
seneksi. Yhdessä puheenjohtaja Alexandra Gripen
bergin kanssa hän toimitti yhdistyksen lehteä Koti ja 
yhteiskunta. Käkikoski tunnettiin myös laajalti tai
tavana puhujana. Vuonna 1907 hänet valittiin Suo
malaisen puolueen edustajana ensimmäisille valtio
päiville Uudenmaan suurimmalla äänimäärällä. Llän 
toimi kansanedustajana aina terveytensä pettämi
seen, vuoteen 1910 asti.

Uskonnollisen Käkikosken jälkeensä jättämistä 
päiväkirjoista ja kirjeistä voi lukea, kuinka hän elä
mänsä aikana rakastui toistuvasti naisystäviinsä. Kä

kikoski asui kuusi vuotta yhdessä Maija Pajulan ja 
tämän pojan kanssa ennen politiikkaan astumistaan, 
ja sen jälkeen kuolemaansa asti ystävänsä Hildi En- 
nolan ja tämän miehen kodissa Karjalohjalla.

Hilda Käkikoski.
Kuva Visi Korsström. Museovirasto.
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Magnus Enckell
juha-Heikki Tihinen

Magnus Enckell (1870-1925) on ollut Suomen tai
dehistorian kansallisen taiteen kaanonin ongelmata
paus. Hän on kultakauden keskeisiä maalareita, tär
keä modernisti ja taide-elämän kiistaton vaikuttaja. 
Miksi hän on kuitenkin jäänyt sivuun? Olen aiem
massa yhteydessä hahmotellut seuraavanlaista vasta
usta kysymykseen: ”Teokset ovat olleet selkeästi lii
an eroottisia kansalliseen taiteeseemme. Ne eivät ole 
tukeneet nationalistista ja heteroseksualisoivaa tai- 
dehistoriankirjoitusta. Tämä on aiheuttanut omi
tuisen tilanteen, jossa Enckellin teokset ovat olleet 
koko ajan taiteen keskiössä, mutta niistä on kirjoitet
tu välttelevästi ja varovaisesti. Toinen syy Enckellin 
syrjään jättämiseen on ollut se, ettei hänestä ole voi
tu tehdä ”perussuomalaista” taiteilijaa. Siihen hän oli 
liian individualistinen ja joukkoliikkeitä kaihtava.”1 

Enckell aloitti opintonsa Suomen taideyhdis
tyksen piirustuskoulussa 1889, mutta vasta hänen 
siirryttyään Pariisiin 1891 voidaan hänestä puhua 
nykyisessä mielessä magnusenckellinä. Pariisin oles
kelua scurasivat monet Italian, Espanjan ja Ranskan 
matkat. Edelfeltin kuoleman jälkeen (1905) Magnus
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Enckellistä tuli ranskalaissuuntauksen näkyiin edus
taja Suomessa. Enckell kuului kuvataiteilija A. W . 
Finchin ja arkkitehti-taidekriitikko Sigurd Froste- 
ruksen kanssa eurooppalaisen värimodernismin ”esi
taistelijoihin” maassamme, mikä ilmeni ulkomaisten 
näyttelyjen järjestämisinä Suomessa ja suomalaisen 
taiteen esiintymisenä Pariisissa laajasti 1908. En
simmäinen suomalainen taiteilijaryhmä, joka esiintyi 
1912, tunnettiin alkuvuosinaan Enckellin ryhmän 
nimellä, ennen kuin sen nykydnen nimitys Septem 
vakiintui. Taiteilijan tunnetuimpiin teoksiin kuuluu 
Tampereen Johanneksenkirkon (nykyään Tuomio
kirkko) alttarimaalaus Ylösnousemus. Paradoksaalises
ti kirkon toinen koristelija Hugo Simberg on ny'ky- 
ään suuren yleisön tuntema, toisin kuin Enckell.

Enckellin tuotantoa hallitsee miesalaston: 1890- 
luvun niukkavärisistä ja harjoitelman kaltaisista poi- 
kakuvista 1920-luvun jälki-impressionistisiin maa
lauksiin. (Kirjan väriliitteessä on esimerkkinä kuva 
1920-luvun teoksesta Alaston nuori m ies.) Samoin 
hänen tuotantoaan leimaa ranskalaisen symbolismin 
vaikutus 1890-luvulta uran loppuun saakka. Mui-



den 1890-luvulla Pariisin Académie Julianissa opis
kelleiden, kuten Maurice Denisin, Pierre Bonnar- 
din tai Eduard Vuillardin tavoin, Enckell piti kiinni 
nuoruutensa teemoista. Hänen maalauksensa ovat 
kuin antiikin teemojen uudcllccnmuotoiluja ja ne 
liikkuvat klassismin ja modernismin välimaastossa, 
kuten muidenkin ranskalaisten symbolistien. Riik
ka Stewen on huomauttanut osuvasti, kuinka mo
net Enckellin teokset tuntuvat olevan Ovidiuksen 
M uodonmuutoksien  rakkaustarinoiden muunnelmia.2 
Enckellin tuotannon ytimessä ovatkin erilaiset rak
kauden ja halun kysymykset. Hänen mieskuvansa 
ovat avoimen eroottisia ja hellenistisiä tavalla, joka 
jo maalausten syntyajankohtana tulkittiin usein ho
moseksuaalisena. Myöhemmin teoksille on syntynyt 
tulkintatraditio, jossa monet suomalaiset homomie-

het ovat kokeneet Enckellin mieskuvien kuvittavan 
miesten välistä halua tavalla, joka legitimoi sen.

Taidehistoriallisen kaapin ovien kolistelu taitei
lijan retrospektiivisen näyttelyn yhteydessä vuonna 
2000 herätti pienoista hälyä.3 Monet kokivat, että 
Enckcllistä oltiin tekemässä Suomen taidehistorian 
Tom of Finlandia. Eihän Enckell voinut sellainen 
olla! Harri Kalhan laaja diskurssianalyyttinen tutki
mus kotimaisen taidehistorian kirjoituksen hetero- 
normatiivisuudesta ja sen vaikutuksesta näkemykseen 
Enckellistä (2005) ei synnyttänyt enää samanlaista 
närkästystä, vaan kysymyksen valtakunnallisessa päi
välehdessä tutkijan omasta seksuaalisuudesta. Tästä 
voitiin päätellä, että käytäntö, jossa Enckell on ollut 
homoseksuaalisen tai ei-hctcroseksuaaliscn koodisa
na, on edelleen olemassa.
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Fritz Wetterhoff
Kati Mustola

Seksuaalitutkimuksen pioneerin, saksalaisen Magnus 
Hirschfeldin vuonna 1914 julkaisemassa kirjassa Die 
Homosexualität des M annes u nd  des Weibes (Miehen ja 
naisen homoseksuaalisuus) on parin sivun pituinen 
yksityiskohtainen kuvaus Helsingin homopiireistä ja 
Suomen homohistoriasta. Kuvauksen antaja on suo
malainen Fritz Wetterhoff (1878-1922).

Kuka oli Fritz Wetterhoff?

A dolf Fredrik (lempinimeltään Fritz) W etterhoff 
syntyi vuonna 1878 helsinkiläiseen kulttuurisukuun. 
Suku oli alkujaan saksalainen, mutta suomalaistunut 
useamman sukupolven aikana. Fritz Wetterhoffin 
äiti kuoli Fritzin ja hänen nuoremman sisarensa ol
lessa pieniä, ja lapset kasvoivat naimattomien tätien- 
sä, Rosina ja Fredrika Wetterhoffin huostassa. M o
lemmat tädit olivat naisasialiikkeen aktiiveja.

Fritz Wetterhoffista kasvoi kaksikielinen, sillä 
perheen kotikielenä oli ruotsi, mutta hän kävi suo
menkielistä koulua. Hän kävi ensin Helsingin Suo-
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millaista Yhteiskoulua, mutta Fredrika Wetterhoffin 
perustettua naisille tarkoitetun kutomaopiston Hä
meenlinnaan, Fritz muutti sinne tätiensä mukana, ja 
suoritti ylioppilastutkinnon vuonna 1897 Hämeen
linnan lyseossa. Fritzin huonetoverina asui Eino 
Leino, joka myös kävi Hämeenlinnan lyseota.

Fritz W etterhoff opiskeli Helsingin yliopistos
sa pääaineenaan historia. Opinnot eivät kuitenkaan 
sujuneetpa Fredrika-täti lähetti Fritzin vuonna 1902 
Saksaan Aacheniin, jossa hän suoritti kutomatekni- 
kon tutkinnon. Sen jälkeen Fritz W etterhoff toimi 
Hämeenlinnassa tätinsä kutomaopistossa yleissivis
tävien aineiden opettajana. Hän alkoi myös opiskella 
oikeustieteitä Helsingin yliopistossa, ja suoritti ylem
män oikeustutkinnon vuonna 1909. Hän toimi jo la- 
kiopintojensa aikana eri tehtävissä Hämeenlinnan 
kaupungin palveluksessa, muun muassa vt. por
mestarina. Valmistuttuaan hänet nimitettiin vuonna 
1910  Hämeenlinnan kaupunginviskaaliksi, jota vir
kaa hän hoiti vuosina 19 10 -19 11 . Sen lisäksi hänellä 
oli yksityinen asianajotoimisto.

Vuonna 1911 kerrotaan H ämeen Sanom issa  oi-



lcen nimiä mainitsematon uutinen, jossa viitattiin 
poikkeavaan sukupuoliseen käyttäytymiseen. Pienes
sä kaupungissa nimiä ci tarvitse mainita, kaikki tiesi
vät, kenestä oli kyse, ja Fritz Wetterhoff muutti Hel
sinkiin. Helsingistä Fritz Wetterhoff muutti vuonna 
1913 edelleen Berliiniin, ilmeisesti pakoon sotkeen
tuneita raha-asioitaan.

Kesän tai syksyn 1913 aikana Wetterhoff on ta
vannut Berliinissä Magnus Hirschfcldin, ja antanut 
tälle haastattelulausuntonsa Suomen homohistorias- 
ta ja homokulttuurista, jonka Idirschfcld sitten jul
kaisi kirjassaan.

Berliinissä Wetterhoff osallistui aktiivisesti Suo
men jääkäriliikkeen organisointiin, ja jääkäriliikkeen 
historiassa pidetään pitkälti Wetterhoffin ansiona sitä, 
että Saksa suostui antamaan sotilaskoulutuksen 2000 
suomalaiselle nuorelle miehelle. Tsaari oh — suoma
laisten kapinaliikettä peläten -  lakkauttanut Suomen 
kansallisen armeijan vuonna 1905, joten nuoret mie
het eivät voineet saada sotilaskoulutusta Suomessa. 
Wetterhoffin menestys Saksassa selitetään hänen dip
lomaattisten taitojensa ja charminsa ansioksi. Aikalai
set Eino Leinosta alkaen kuvaavat hänet sanavalmiik
si, sulavakäytöksiseksi, pitkäksi ja komeaksi mieheksi, 
jonka esiintyminen oli varmaa ja majesteettista.

Wetterhoff kuvaa Hirschfcldille helsinkiläisen 
homoelämän ja suomalaisten suhtautumisen homo
seksuaalisuuteen vapaamieliseksi. Wetterhoff on il
meisesti itse elänyt oppiensa mukaisesti, avoimesti, ja 
se koitui hänen kohtalokseen. Hän joutui ensin läh
temään Hämeenlinnasta ja sitten Suomesta.

Homoseksuaalisuus vaikutti myös Wetterhoffin 
asemaan jääkäriliikkeessä. Nuoret Saksassa olevat

Fritz Wetterhoff vuoden 1910 tienoilla.
Kuva Atelier Apollo. Åbo Akademis bildamlingar.

jääkärit pitivät Wettcrhoffia itseoikeutettuna liik
keensä johtajana, mutta jääkäriliikkeen Suomessa 
ja Ruotsissa oleva, iäkkäämpää sukupolvea edustava 
johto, kouluneuvos Adolf von Bonsdorff etunenäs
sä eivät voineet ”sopeutua ajatukseen, että isänmaan 
ja isänmaallisen nuorison asia annettaisiin niin epäi
lyttäviin käsiin’1. Tällä viitattiin sekä väitettyihin 
taloudellisiin väärinkäytöksiin, joiden vuoksi W et
terhoffin sanottiin poistuneen Suomesta, että hä
nen ”yksityiselämänsä outoihin piirteisiin”2, kuten 
asia suomenkielisessä jääkärihistoriassa kierrellen ja 
kaarrellen ilmaistaan. Ruotsinkieliset jääkärihisto- 
rioitsijat rohkenevat sanoa suoraan mistä oli kyse:
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”homoseksuaalisista taipumuksista”3.
Jääkäriliikkeen keskuskomiteassa oli myös W et

terhoffin puolustajia, mm. professori Edvard Wester
marck -  itsekin homoseksuaali. Wetterhoffin puolta
jat jäivät kuitenkin vähemmistöön, ja vuonna 1916  
hänet syrjäytettiin jääkäriliikkeen johdosta, ja hänen 
toimistonsa Berliinissä -  tosiasiallisesti Suomen en
simmäinen, vaikkakin epävirallinen diplomaattinen 
edustusto -  suljettiin.^

Wetterhoffilla oli vihamiehiä myös Saksan ar
meijassa. Suomalaisen jääkäripataljoonan komenta
ja majuri Maximilian Bayer onnistui vangituttamaan 
Wetterhoffin valheellisten syytösten perusteella. M i
tään oikeudenkäyntiä ei tullut, koska syyte raukesi.3

Wetterhoff oli vuonna 1914 ottanut Saksan kan
salaisuuden turvatakseen selustansa -  hänen toimin- 
tansahan oli Venäjän näkökulmasta maanpetoksel
lista -  ja parantaakseen toimintamahdoUisuuksiaan 
Saksassa. Vuonna 1917 Wetterhoff lähetettiin taval
lisena sotilaana Saksan länsirintamalle.

Sodan päätyttyä W etterhoff palasi Berliiniin ja 
sai vähäpätöisen toimen Suomen Berliininlähetystös- 
sä.6 1920-luvun alussa W etterhoff palasi Suomeen, ja 
työskenteli yhtä vaatimattomassa virassa ulkominis
teriön lehdistöosastolla.' Hän kuoli 2 .12 .1922  sy
dänsairauteen 44-vuotiaana.8

W etterhoff ei elinaikanaan saanut minkäänlaista 
tunnustusta panoksestaan jääkäriliikkeen organisoi
misessa. Myöhemmin hänen hautakiveensä Helsin
gin Hietaniemen hautausmaalla on kiinnitetty jääkä
ripataljoona 27:n merkki ja kiveen on hakattu teksti: 
”Jägaridéns dristige förkämpe -  jääkäriaatteen roh
kea esitaistelija”.
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Wetterhoff Suomen ensimmäisenä 
homohistorioitsijana

Wetterhoff rakentaa Hirschfeldille antamassaan se
lonteossa suomalaisille homoseksuaaleille oman kan- 
santaruston, historian ja identiteettikertomuksen, sa
moin kuin 1800-luvun kuluessa luotiin Kalevalan ja 
omien suurmiesten avulla suomalainen kansallinen 
identiteetti.

Wetterhoff omii viikinkitarut suomalaiseen perin
teeseen, ja lukee niistä esiin homoja ja lesboja, analy
soi keskiaikaista lainsäädäntöä ja käytäntöä ja 1700- 
luvun lopulle tullessaan kertoo suuresta diplomaatista, 
kauniista Kustaa Mauri Armfeltista, joka oli Ruotsin 
kuninkaan Kustaa Hirn rakastaja ja myöhemmin Ve
näjän keisari Aleksanteri I:n lemmikki. 1800-luvulla 
eläneen Fredrik Cygnaeuksen hän ”outtaa” homoksi.

W etterhoff käsittelee tekstissään myös homosek
suaalisten tekojen ottamista rikoslain piiriin, ja pitää 
sitä sortona. Teksti päättyy Wetterhoffin omaan teo
riaan homoseksuaalisuuden syystä:

Kaikkialla, en em m än  ta i vähem m än , leijuu  y lläm m e  
kohtalokas tuom itsem in en , eikä poistu , ennenkuin lu on 
n on tietee llisesti osoitetaan, e t t e iv ä t  homoseksuaalit ole 
va in  ’'psyykkisiä”, va an  myös b io logisia  h erm a frod iitte
ja ,  solukoostumukseltaan erila isia  kuin ta va llise t m ie
h et j a  naiset. Eksaktien lu onnon tieteid en  m yötä tu lee 
m aineenpalautuk sem m e olem aan tä yd ellin en  j a  v o it ta 
maton. M e odotamme.

W etterhoff varmaan riemuitsisi nykyisistä aivo- ja 
geenitutkimuksista joissa pyritään löytämään homo-



Vaasan Kalarannan yleinen käymälä, purettu vuonna 1938. Kaupunkien julkisilla tiloilla, kuten puistoilla, on monta käyttä
järyhmää, ja niissä toimii alakulttuureja, joista valtaväestö ja puiston muut käyttäjät eivät ole välttämättä lainkaan tietoi
sia. Vuosisadan vaihteesta aina 1970-luvulle kaupunkien homoalakulttuurit olivat valtaväestölle niin näkymättömiä, että 
homomiehet saattoivat tapailla toisiaan Helsingissä Tähtitorninmäellä ja Esplanadin puistossa, Tampereella Etelä- ja 
Koskipuistoissa, Turussa kauppatorilla, Vaasassa Kalarannassa ja Hietalahden Villan puistossa keskellä kirkasta päivää, 
ilman että muut kaupunkitilan käyttäjät ovat lainkaan huomanneet mitä heidän silmiensä edessä tapahtuu. Seksiaktit 
tapahtuivat yleisissä käymälöissä, joita oli aiemmin tiuhassa. Puistojen valaistus oli huonompi kuin nykyään, joten niistä 
löytyi myös pusikkoisia katvealueita ulkoilmaseksin harrastamiseen. Poliisi oli tietoinen siitä, mitä vessoissa tapahtui, ja 
teki niihin ratsioita.

Fritz Wetterhoff kertoo Helsingin Tähtitorninmäestä: "Ennen vuotta 1905, kun Suomella vielä oli oma sotaväki, oli toi
minta Kaartinkasarmin takana sijaitsevassa puistossa monipuolista ja ujostelematonta.”
Kuva Vaasan kaupunginarkkitehti Ingvald Sereniuksen kokoamasta albumista. Pohjanmaan museon kuva-arkisto.



seksuaalisuuden ”syy”.
Wetterhoffin selontekoon sisältyy myös kuvaus 

helsinkiläisestä homomiesten alakulttuurista. Hän 
jopa kuvailee miesten seksitapoja: ainakin Helsingin 
akateemisissa piireissä molemminpuolinen mastur
bointi oli yleisin seksikäytäntö, harvinaisempaa oli 
suuseksi jonka vanhempi mies suoritti nuoremmalle. 
Kaikkein harvinaisinta on anaaliyhdyntä.

Wetterhoff pitää arviota, jonka mukaan 2,2 pro
senttia ihmisistä olisi homoseksuaaleja, liian alhai
sena. Hänen mukaansa ainakin Helsingin kohdalla 
luku on aivan liian pieni.

Pelkästään m inä tunnen  H elsingin s iv is tyn e is töp ä  reistä  
noin 200 aikuista homoseksuaalia miestä. J a  kuinka p a l

j o n  onkaan heitä  näiden lisäksi, puhumattakaan n iis
tä, jo tk a tuskin itselleenkään uskaltavat myöntää, että  
tu n teva t er i tava lla  kuin enemm istö. J a  tähän v ie lä  l i 
säksi yhteiskunnan keski- j a  a lim m at kerrostumat. Entä 
naiset? J o s näkisitte suom alaisen naisasialiikkeen jo h to -  
henkilöiden m arssivan paikalle, tunn ista isitte j o  kaukaa 
tuon tyyp in , parrakkaat, lev eäha rte iset na iset nuorin e  
y stä vä ttä r i neen.

Kuvatessaan miehiä Wetterhoff ei tuo esille biologi
sen hermafrodiittiteoriansa tunnusmerkkejä, mutta 
naisten kohdalla parrakkuus ja harteikkuus viittaa- 
vat tähän. Mielenkiintoinen on myös naisparin mas
kuliinisen ja feminiinisen osapuolen kuvaus, vaikkei 
”nuori ystävätär” välttämättä viittaakaan naisellisuu
teen. W etterhoff konstruoi naisparille ikäeron, joka 
on olennainen myös hänen kuvauksessaan miesten- 
välisistä suhteista.
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Suomalainen liikemies, muistelmakirjailija ja harrastaja- 
valokuvaaja Anders Ramsay valokuvasi poikia ja mie
hiä Tukholman uimalaitoksilla kesällä 1887. Samanlaisia 
uimahuoneita oli paljon myös Suomessa. Rannalla oli aina 
kaksi uimahuonetta, toinen miehille, toinen naisille. Uima- 
laitokset ja merikylpylät oli rakennettu niin, että laiturien ja 
pukuhuoneiden väliin jäi vesiallas, joka oli näkösuojassa, 
ja uimahuoneen sisäpuolella uitiin ja otettiin aurinkoa 
alasti. Uimalaitosten ja myöhemmin uimahallien homo
eroottinen ilmapiiri on vedonnut sekä homomiehiin että 
sellaisiin miehiin, jotka eivät määrittele itseään homoiksi, 
mutta jotka hakevat mieserotiikkaa uimalaitosten ja kylpy
löiden miehisestä yhteisöstä.
Kuva Anders Ramsayn valokuva-albumi. Turun maakunta
museo. Reprokuvaus Pekka J. Heiskanen.



Gunnar Björling
Fredrik Hertzberg & Johanna Pakkanen

Gunnar Björling (1887-1960) oli vanhin mutta 
samalla radikaalein ja kokeellisin suomenruotsalai
sista modernisteista. Nuoren Björlingin taloudelliset 
olosuhteet eivät olleet kovin hyvät, sillä hänen isänsä 
oli saanut aivoverenvuodon ja vammautunut jo Björ- 
lingin ollessa lapsi. Björling opiskeli Helsingin yli
opistossa filosofiaa, missä hänen opettajanaan toimi 
mm. sosiologi Edward Westermarck (1862-1939), 
jonka on sanottu vaikuttaneen hänen ajatteluun
sa voimakkaasti. Nuori Björling oli vapaa-ajattelija 
ja innostunut sosialismista. Kansalaissodassa hän oli 
kuitenkin valkoisten puolella.

Toimittuaan jonkin aikaa opettajana Björling 
päätti ryhtyä runoilijaksi, mitä hän toteutti loppu
elämänsä, vaikka hänen oli välillä vaikea saada ko
keellisia tekstejään julkaistuksi kirjoina. Hän julkaisi 
ensimmäisen kokoelmansa Vilande da g  (1922) vasta

35-vuotiaana. Tarjottuaan sitä ensin turhaan kahdel
le kustantamolle hän sai kustannussopimuksen uu
desta pienkustantamosta Daimonista, missä kirjailija 
Hagar Olsson (1893-1978) työskenteli kustannus
toimittajana.

Homoseksuaalina eläneen Björlingin rakkaus
suhteet olivat hankaluuksien värittämiä. Björling 
myös asui huonosti, lähteet sanovat hänen asuneen 
Kaivopuistossa vanhassa saunarakennuksessa tai kel- 
lariasunnossa. Kuitenkin koko Pohjolasta runoili
jat tekivät hänen -  runouden uudistajan -  luokseen 
pyhiinvaellusmatkoja. Suomessa Björlingin läheisik
si kokemia kollegoita olivat Edith Södergran (1892-  
1923), Hagar Olsson, Elmer Diktonius (1896-1961), 
Rabbe Enckell (1903-1974), sekä Henry Parland 
(1908-1930), jonka kanssa Björlingillä oli myös ly
hyt ja myrskyisä suhde.
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Edith Södergran-takamaidenyksinäinen sydän 
vai kosmopoliittinen henki?
Johanna Pakkanen

Runoilija Edith Irene Södergran (1892-1923) oli 
suomenruotsalaisen modernismin uudistaja, jota ai
kalaisissa ymmärsivät vain muutamat. Yhtenä tär
keimmistä ymmärtäjistä pidetään kirjailijaa ja kir
jallisuuskriitikkoa Hagar Olssonia, johon Södergran 
solmi läheisen ihmissuhteen, aluksi kirjeitse. Söder
granin tuotannon vaikutus kirjallisuuteen on ollut 
laaja sen ulottuessa aina meidän päiviimme saakka, 
pohjoismaisella alueella hänellä on ollut vahva vaiku
tus monen sukupolven naiskirjailijoihin.*

Kuten monilla merkittävillä kirjailijoilla, myös 
Södergranilla on oma voimakkaasti värittynyt kirjai
lijakuvansa. Siinä kuvassa korostuu hänen varhainen 
kuolemansa keuhkotuberkuloosin seurauksiin ja sitä 
edeltänyt yksinäinen elämä Karjalan Raivolassa. Rai- 
vola on usein kuvattu syrjäseuduksi verrattuna Hel
sinkiin, jossa Södergranin kaipaamat kirjailijatoverit 
elivät. Tästä mielikuvasta poiketen Raivola on kui
tenkin aikanaan ollut vireää huvilakulttuurialuetta.2

Mahdollisesti juuri Södergranin runojen voi
makkaan ekspressiivisyyden ja monien runojen ru- 
nominän itsetietoisuuden vuoksi on elämäkerroissa

usein päädytty etsimään salaista micssuhdetta selittä
jäksi tekstien tunnevoimaisuudelle. Tältä osin hänen 
kirjailijakuvansa muistuttaa yllättävän paljon ame
rikkalaisen Emily Dickinsonin kirjailijakuvaa. Myös 
Dickinsonin mahdolliset mies- ja naissuhteet ovat 
olleet elämäkerrallisten kiistojen kohde.-’ Kysymys 
Edith Södergranin seksuaalisesta suuntautumisesta 
onkin monimutkainen, eihän ole edes varmaa oliko 
hänellä kenenkään kanssa sellaista suhdetta, jonka me 
tänä päivänä ymmärrämme intiimiksi suhteeksi tai 
rakkaussuhteeksi. Kirjallisuudenhistorian kirjoituk
sen heteronormatiivisuutta kuitenkin kuvaa se, että 
eniten sivuja on käytetty sen spekuloimiseen, oliko 
Södergranilla salaperäinen suhde johonkin nimet
tömäksi jääneeseen Terijoella asuneeseen mieheen4. 
Hagar Olssonille osoitettuja hyvinkin kiihkeäsävyi- 
siä, 1950-luvulla julkaistuja kirjeitä on huomatta
vasti paljon harvemmin käsitelty rakkaussuhteeseen 
viittaavina3. Se on oireellista naiskirjailijoista kirjoit
tamisessa, vaikka on toki huomautettava, että esi
merkiksi naisten välisessä kirjeenvaihdossa hellittc- 
lynimien käyttö oli vielä 1900-luvun alussa tavallista,
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joten lähteinä kirjeet eivät ole yksinkertaista ”todis
tusaineistoa”.

Ruotsalainen feministinen Södergran-tutki- 
ja Ebba Witt-Brattström kritisoi teoksessaan Ediths 
j a g :  Edith Södergran och m odern ism en s föd else  (1997) 
Olssonin toimittamia ja kommentoimia Södergranin 
kirjeitä Olssonin roolin ylikorostamisesta Södergra
nin elämässä. Witt-Brattström argumentoi voimak
kaasti Södergran-kuvausten voimakasta kärsimys- 
puhetta vastaan ja kummeksuu keskittymistä vain 
Södergranin Raivolan-vuosiin, kun tämä kuitenkin 
muun muassa asui Pietarissa kouluvuosinaan. W itt- 
Brattström kyseenalaistaa Södergranin tuotannon 
samastamisen hänelle rakennettuun kärsimysclämä- 
kertaan -  eristyksissä elämistä, köyhyyttä ja sairautta 
kuvastaviin elämäkertatietoihin.

Itse asiassa Witt-Brattström kummeksuu, miksi 
ei ole nähty' sitä, kuinka Olsson on rakentanut valin
noillaan ja kommenteillaan oman itsenäisen kerto
muksen, ”sisarromaanin” Södergranin elämästä6.

Witt-Brattström korostaa, että metaforisen si- 
sarrakkauden kuvauksella oli 1900-luvun alun nais
kirjallisuudessa naissolidaarisuuteen viittaavia mer
kityksiä. Kuitenkin sisarrunoissa voi nähdä my'ös 
heteroseksuaalisen kehityskertomuksen purkamista 
ja samansukupuolisen rakkauden pohtimista hete- 
roseksuaalisuudelle kilpailukykyisenä vastakohtana'. 
Sukupuolen esittämisen kannalta mielenkiintoisia 
ovat myrös Södergranin androgyniapohdinnat. Eri
tyisesti Rosenaltaret-kokoclman (1919) sisarrunojen, 

joiden esikuvaksi Södergran kirjeissään nimesi Hagar 
Olssonin, eroottisuutta on vaikea ohittaa8.

Suomalaisessa 1900-luvun lopun ja 2000-luvun
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alun suullisessa kulttuurissa elänyt lesbokulttuurin 
yhteisöllinen tulkinta on lähtenyt siitä että sisarpu- 
he on voinut yhtä lailla tarjota mahdollisuuksia il
maista paitsi uudenlaista naiskuvaa antaa mahdolli
suuksia kuvata naisten välisiä cmotionaalis-eroottisia 
tuntemuksia9. Tähän on helppo päätyä lukemalla 
rinnan Olssonin toimittamia Södergranin kirjeitä ja 
Södergranin sisarrunoja. Södergranin kirjailijakuval
la -  fiktiiviselläkin, kirjailijakuvahan on tietysti aina 
jossain määrin fiktiivinen -  on siis lesbokulttuurista 
merkitystä: sisarrunot aukeavat helposti modernista 
lesboidcntiteetistä lähtöisin olevalle lcsboluennalle. 
Sitä tukee voimakkaasti Södergranin kirjeiden Ols
sonin toimittama laitos, koska nykyperspektiivistä

sitä voi lukea kertomuksena orastavasta rakkaudesta, 
jonka runoilijan yllättävä ja varhainen kuolema traa
gisesti katkaisee. Tätä kautta Södergranilla on siis 
lesbokulttuurista painoarvoa.

Mikä on totta ja mikä on valhetta, kun puhutaan 
ihmisistä, jotka ovat kuolleet jo kauan sitten? Kos
ka emme voi sitä tietää, kyse on valinnoista, näkö
kulmista ja arvoista. Södergranin elämän voi kirjoit
taa moderniksi lesbo- tai biclämäkerraksi jos haluaa, 
mutta se ci välttämättä tee oikeutta hänen clämä- 
kcrtatictojensa perustavanlaatuiselle ambivalenssille, 
mitä ihmissuhteisiin ja niihin liittyviin lähteisiin tu
lee. Vastaavasti on todettava, ettei Södergranin hetc- 
routtaminen tee asialle sen paremmin oikeutta.
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Hagar Olsson -  maskuliinisuus, 
modernismi ja feministinen tietoisuus
Eva Kuhlefelt

”Sinä olet poistanut homeen ja sammaleen Buddhan 
kasvoilta -  minä olen pistänyt lentäjänäkin Buddhan 
päähän.”1 Näin Olavi Paavolainen tiivistää kirjailija 
Hagar Olssonin jo varhain alulle paneman kapinan, 
joka kohdistui vanhanaikaisiin kirjallisiin ilmaisu
tapoihin ja elämäntyyleihin. Oman aikansa ilmiöi
tä kartoittavan teoksen Nykyaikaa etsimässä  (1929) 
esipuheessa Paavolainen kuvaa Olssonia omituiseksi 
uuden aikakauden profeetaksi, joka istuu yksin val
taistuimellaan saamatta ansaitsemaansa arvostusta 
maanmiehiltään.

Kaksikielinen papin tytär Hagar Olsson (1893-  
1978) syntyi Lounais-Suomessa Kustavissa ja viet
ti lapsuutensa Ahvenanmaan saaristossa Föglössä. 
Kun Olssonin perhe vuonna 1906 muutti Karjalan
kannakselle Räisälään, Olsson pääsi jatkamaan kou- 
lunkäyntiään kosmopoliittisessa Viipurissa. Olsson 
valmistui ylioppilaaksi vuonna 1913 ja aloitti isänsä 
toivomuksesta opinnot ruotsinkielisen kauppakor
keakoulun edeltäjässä Högre Svenska Handelsläro- 
verketissä Helsingissä. Pian hän hylkäsi kaupallisen 
uran ja ylipuhui isältään luvan aloittaa humanististen

tieteiden opinnot yliopistossa.2 Olsson ei kuitenkaan 
kyennyt sopeutumaan akateemiseen elämään. Vaikka 
häneltä puuttui sekä muodollinen pätevyys että työ
kokemus, hän pääsi D agens Press -lehden kirjallisuus
kriitikoksi vuonna 1918.

Aikalaiset tunsivat Olssonin kärkevänä ja auto
ritaarisena kirjallisuus- ja teatterikriitikkona. Olavi 
Paavolaisen tavoin hän piti ikkunat auki Eurooppaan 
sekä rakensi siltoja suomen- ja ruotsinkielisen kult
tuurielämän välille. Hagar Olsson toimi kaksikielisen 
avantgardistisen {////-«-aikakauslehden toimitussih
teerinä ja oli aktiivisesti mukana työstämässä Ultran 
seuraajaa, Q aosego-lehteä. Hänellä oli yhteyksiä sekä 
Tulenkantajiin että Clarté-liikkcescen3, ja 1930-lu- 
vulla hän kuului radikaalin ruotsalaisen naiskansan- 
opiston Fogelstadin piireihin.

Vaikka Helsinki oli Olssonin tukikohta, hänen 
sielunsa oli toisaalla -  Karjalassa ja lapsuuden A h
venanmaalla. Olsson eli virallisesti yksin, mutta hän 
loi omia perheasctelmia, jotka osoittautuivat yhtä 
merkittäviksi kuin perinteinen perhe. Hän koko
si kirjalliseen salonkiinsa taiteilijoita ja kirjailijoita,
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eli yhdessä eri naisten kanssa ja muodosti Ruotsissa 
oleskellessaan vaihtoehtoisen perheen yhdessä kah
den naisen kanssa.4 Olsson ei koskaan kertonut kai- 
paavansa romanttista rakkautta vaan otti usein sekä 
omassa elämässään että teksteissään etäisyyttä perin
teiseen parisuhteeseen.

Esikoisromaani Lars Thorman och döden  ilmestyi 
jo vuonna 1916. Olsson julkaisi yhdeksän romaania, 
kolme novellikokoelmaa ja kuusi näytelmää sekä toi
mi samanaikaisesti kriitikkona ja esseistinä. Romaa
neista ovat eniten huomiota herättäneet Chitambo 
(1933), K arja la in en  va elta ja  (T räsnidaren och döden , 
1940) ja Silkkimaalaus (Kinesisk utflykt, 1949). Ols
sonilla on erityisen terävä huomio- ja analysointi- 
kyky, jonka ansiosta hän pystyy usein ennustamaan 
tapahtumien kulun. Esseekokoelma J a g  le v e r  (1948) 
problematisoi älyllistä ulkopuolisuutta tavalla, jonka 
ansiosta aihe on postmodernismin aikakaudella eri
tyisen ajankohtainen. Olssonin teosten henkilöt ovat 
usein enemmän kuin kirjallisia hahmoja -  he ovat 
aatteiden kantajia.

Olsson on usein alennettu Edith Södergranin ys
täväksi ja uskolliseksi aseenkantajaksi. Heidän ongel
mallista ja intohimoista rakkaussuhdettaan kuvataan 
kirjassa Edith Södergranin kirjeet (Ediths brev, 1955), 
johon Olsson on koonnut ja kommentoinut Edith 
Södergranilta saamiaan kirjeitä. Kirjallisuustietcilijöi- 
den lisäksi vain melko harvat tuntevat Olssonin ker- 
rontateknisesti mutkikkaita tekstejä, ja vielä harvem
mat edelleen lukevat hänen teoksiaan. Vaikka tekstit 
ovat sidoksissa omaan aikaansa, ne kuvaavat myös 
modernin ihmisen juurettomuutta, subjektiivisuuden 
ja kollektivismin, fiktion ja todellisuuden sekä taiteen

ja elämän välisiä ajattomia ristiriitoja. Romaani Chi- 
tarnbo (1933) voidaan nähdä feministisenä vapautus- 
hankkeena tai esityksenä naismaskuliinisuudesta. 
Olsson kuvaa usein uuden ajan tulevaisuudenuskoa 
sekä aikalaistensa älyllistä ja seksuaalista vapautumis
ta. Romaanissa På K anaanex fressen  (1929) Olsson 
onnistuu vangitsemaan modernin urbaanin elämän
tunteen ja esittelee samalla oman versionsa seksuaa
lisesti ja älyllisesti vapautuneesta Uudesta naisesta. 
Teksteissään Olsson problematisoi usein tietynlaisen 
sukupuolisen vierauden, joka vallitsee melankolian ja 
optimismin, normien rikkomisen ja mukautumisen 
sekä kehityksen ja lainautumisen rajamailla. Olsson 
luokitellaan hieman kaavamaisesti suomenruotsa
laiseksi modernistiksi, jolloin unohdetaan, että hän 
suhtautui modernismiin kautta linjan kaksijakoises
ta Olssonista modernismin tuli ilmentää uutta elä
mäntunnetta -  tai filosofiaa -  eikä taiteen uusi muo
to saanut jäädä pelkästään tyylin tasolle.

Olssonin maskuliininen ja autoritäärinen olemus 
sekä hänen laskelmoitu vastahakoisuutensa kaik
kea kulttuurissamme naiselle ominaiseksi katsottua 
kohtaan on johtanut siihen, että häntä on harvoin 
pidetty vannoutuneena ja uskollisena feministinä. 
1930-luvulla Fogelstad-ryhmän radikaalissa T id- 
?;<7rtv/-lehdessä ilmestyi kaksi Olssonin huomio
ta herättävää artikkelia naisliikkeestä. Elän kirjoit
ti selvittäviä esseitä Edith Södergranista, Agnes von 
Kruscnstjernasta ja George Sandista, kun taas Chi- 
tambo on tyttöjen sovinnaiseen kasvatukseen kohdis
tuva tilinteko, jolle ci suomenruotsalaisessa kirjalli
suudessa ole vastinetta.

Elagar Olssonin lesbous on suomenruotsalaisen
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Hagar Olsson.
Kuva Sigurd Rasmussen. Åbo Akademis bildsamlingar.
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yhteisön julkisia salaisuuksia, jotka heterokcskcinen 
tulkintatraditio on huolellisesti säilyttänyt. Myös 
suomenruotsalaisten keskuudessa varjellaan näitä ho
moseksuaalisuuteen liittyviä ”julkisia salaisuuksia” 5, 
puhuvaa hiljaisuutta, joka mahdollistaa ”poikkeuk
sien” luomisen ja eristämisen. Tämä ilmiö on hete- 
ronormatiivisten rakenteiden ylläpitämisen kannal
ta välttämätön, sillä viljelemällä julkisia salaisuuksia, 
jotka eristävät ja vaientavat, normatiivinen hetero- 
seksuaalisuus voidaan esittää yhtenäisenä, parodioin- 
tikelvottomana ja normaalina. Olsson on toki yksi 
suomenruotsalaisista modernisteista, mutta käytän
nössä tämä on aivan liian usein tarkoittanut sitä, että 
hänen kirjoittamansa kirjat ovat jääneet koskemat
tomina hyllyille pölyyntymään. 2000-luvulla Olsson 
on kokenut renessanssin varsinkin tieteessä: tekeillä 
on kolme kirjallisuustieteen väitöskirjaa, jotka tar
kastelevat hänen kirjailijanuraansa ja elämäänsä eri 
näkökulmista.6

Suomennos Anu K oivunen .



Om några år, om cn ny regering kommer till makten, om det politiska systemet 

plötsligt förändras, om ett nytt andligt klimat uppstår i världen eller vår del av den 

-  då blir det kanske straffbart igen, att ligga med Gun. Att älska Gun med kropp

och själ, i nöd och lust.

Den dagen vill jag inte uppleva. Det är tillräckligt svårt som det är, i frisinnets tid.
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Kaapin politiikka: Tove Jansson julkisena henkilönä
Johanna Pakkanen &. Juha-Heikki Tihinen

Tove Jansson (1914-2001) halusi lapsesta saakka ku
vataiteilijaksi, sillä mitäpä muutakaan kuvittajan ja 
kuvanveistäjän tyttärestä pitäisikään tulla. Jansson oli 
monipuolinen kuvantekijä: kuvittaja, pilapiirtäjä, sarja- 
kuvapiirtäjä, lavastaja, maalari, monumentaalimaalaus- 
ten tekijä. Hän itse olisi halunnut tulla tunnetuksi en
sisijaisesti ”vapaan taiteen”, siis maalausten tekijänä.1

Tekstiensä tavoin Jansson on omimmillaan sar
kastisissa kuvallisissa töissään. Esimerkiksi muu- 
mitarinat ovat osittain ironinen kommentti omasta 
perheestä ja samalla lämmin kuvaus lapsuuden tur
vallisuudesta. Muumimaailmassa on perustavanlaa
tuista suvaitsevaisuutta: jokainen saa olla mitä on. 
Monille muumikirjojen hahmoista löytyy myös esi
kuva Janssonin lähipiiristä: esimerkiksi Muumimam- 
ma muistuttaa luonteeltaan kovasti kirjailijan äitiä, 
Signe Hammarsten-Janssonia ja Tuutikissä on Jans
sonin elämänkumppanin Tuulikki Pietilän piirteitä.

Vaikka Jansson on tunnetuin muumeista, hänen 
muukin kirjallinen tuotantonsa on varsin laaja-alainen. 
Hänen romaaneissaan ja novelleissaan toistuva motiivi 
on henkilöiden välisen vallankäytön ja vallan siirtymän

kuvaus. Valtaa käsitellään usein myös rakkaussuh
teiden kuvausten yhteydessä, kuten novelleissa ”Den 
stora resan” (suom. ”Suuri matkii”) ja ”Dockskåpet” 
(suom. ”Nukkekaappi”), jotka ilmestyivät kokoelmas
sa Dockskåpet och andra berättelser (1978, suom. Nukke- 
kaappi 1980) sekä romaanissa R ent Spel (1989, suom. 
Reilua p e liä  1990). Romaanissa Den ärliga bedragaren  
1982 (suom. K unniallinen petkuttaja  1983) naisten vä
lisen suhteen laatu on monitulkintaisempi.

Suomen kirjallisuudessa samaa sukupuolta ole
vien rakkaussuhteiden kuvaus on ollut melko sa
tunnaista ja alkanut yleistyä vasta 1990-luvun lop
pupuolelle tultaessa, joten on huomionarvoista, että 
Nukkekaappi-kokoelma on julkaistu jo 1970-luvulla. 
Kaksi sen samansukupuolisia suhteita käsittelevistä 
novelleista on dramatisoitu televisiolle: vuonna 1985 
miesten välisestä kolmiodraamasta kertova Nukke- 
kaappi (ohj. Kanerva Cederström) ja vuonna 2005 
D en stora resan (ohj. Saara Cantell), joka kertoo nais
suhteessa elävän naisen yrityksestä irrottautua hyvin 
kiinteästä äitisuhteestaan. Molempien ensiesitys on 
ollut Yleisradion kanavilla. Se, että novellien televi-
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siodramatisoinnilla on kaksikymmentä vuotta eroa, 
kuvastaa hyvin sitä tilannetta, että suomalaisessa elo
kuvassa ja televisiodraamassa nimenomaan naisten 
välisiä suhteita on kuvattu hyvin vähän ja myöhään.

Janssonin novellimaisia aineksia sisältävä romaani 
Rent spel käsitteli kahden vanhenevan naistaiteilijan 
välistä suhdetta. Monet kirjallisuuskriitikot kohteli- 
vat kirjaa omaelämäkerrallisena2. Suvi Ahola kirjoitti 
Helsingin Sanomissa:

Rent spel on lisäksi selkeän omaelämäkerrallinen 
tarina kahdesta naistaiteilijasta, jotka asuvat saman 
kerrostalon eri huoneistoissa. Toinen muistuttaa ko
vasti Janssonia itseään, toisella on Tuulikki Pietilän 
roomalaisen keisarin profiili.3

Ilmeisesti osa kriitikoista piti teosta Janssonin 
omaan elämään liittyvänä tietoisena paljastuksena, 
olihan ollut jo pitkään julkinen salaisuus, että Tove 
Jansson jakaa elämänsä graafikko Tuulikki Pietilän 
kanssa4. Pietilä oli jo pitkään osattu yhdistää muu
mikirjojen Tuutikki-hahmoon. Vihdoinkin Jansson 
tuli ulos kaapista!

Vai tuliko? Pari vuotta myöhemmin Janssonin ja 
Pietilän yhteinen sisääntulo presidentin itsenäisyys
päiväjuhliin tulkittiin sekin ulostuloksi, muun muas
sa Helsingin Sanomissa5. Samana vuonna julkaistiin 
myös Janssonin aikalaisen, teatterinjohtaja Vivica 
Bandlcrin omaelämäkerta Adressaten okänd (1992, 
suom. Vastaanottaja tuntematon  1992). Siinä Band
ier tunnustaa naisrakkautensa äidilleen osoitetussa 
kirjeessä. Kohdissa, joissa puhutaan Tove Janssonis

ta, lukija alkaa pohtia oliko Janssonilla ja Bandlcrilla 
nuoruudessaan ollut ystävyyttä läheisempi suhde. Sen 
tiedetään toki jatkuneen ystävyytenä. Janssonin muu- 
minäytelmiä myös esitettiin Lilla Teaternissa, jonka 
johtajana Bandier toimi6.

Kyse Janssonin avoimuuden asteesta on moni
mutkainen, sillä hän ei tiettävästi ole koskaan anta
nut ulostulohaastattelua. Hänen tekonsa ovat myös 
monitulkintaisia. Esimerkiksi Janssonin ja Pietilän 
matkoista ja lomailusta on tehty' useita dokumentti
elokuvia -  sitäkin voisi pitää }'htenä avoimuuden la
jina'. Lie ovat tehneet my'ös ydidessä kirjan kesämök- 
kisaarestaan A ntekningar från  en ö (1996, suom. I la ru  
— Eräs saari 1996).

Janssonin homoseksuaalisuus, siitä puhuminen 
ja sen tulkitseminen, on kaapin politiikan kannal
ta mielenkiintoista. Vaikka Jansson on kirjoittanut 
fiktiivisissä teoksissaan homoseksuaalisista suhteis
ta 1970-luvulta lähtien, vasta jossain vaiheessa hä
nen käytöstään alettiin julkisuudessa pitää tunnus
tuksellisena. Kaapista puhuminen edellyttää sellaista 
kaksijakoisuutta, jossa ollaan joko täysin avoimia tai 
täysin piilossa ja paljastautumisen hetki on helposti 
osoitettavissa. Voi kysyä, kuinka se sopii henkilöön, 
joka ci varsinaisesti ole elänyt piilossa eikä julki, sekä 
kenen näkökulmasta joku on ollut kaapissa ja kenen 
näkökulmasta hän on tullut sieltä pois. Onko kaappi 
edes termi joka sopii 1910-luvulla syntyneeseen hen
kilöön?8 Kuka asettaa ehdot sille, mikä on näkyvyyt
tä ja mikä on näkymättömyyttä?
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Vivica Bandier ja Tove Jansson. 
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Vivica Bandler-von Frenckell
Pirkko Koski

Vivica Bandler-von Frenckell syntyi helmikuussa 
1917. Nuorena ylioppilaana hän suunnitteli taitei
lijan uraa ja perehtyi teatterityöhön sekä ohjaajana 
että toimimalla 1930-luvun lopulla elokuvaohjaajan 
assistenttina Ranskassa. Ennakkoluulot naispuolisia 
elokuvaohjaajia kohtaan olivat vielä vaikeita ylittää, 
ja maailmansodan syttyminen muodostui hankkeille 
vielä ratkaisevammaksi esteeksi. Suunnitelmat elo
kuvaohjaajan urasta muuttuivat opinnoiksi Helsingin 
yliopiston maa-ja metsätaloustieteellisessä tiedekun
nassa. Vivica Bandlerista tuli agronomi, ja sitä kou
lutustaan hän hyödynsi Saaren tilallaan. Maanviljelys 
jäi kuitenkin pian taka-alalle, ja Vivica Bandier an
tautui teatterin ammattilaiseksi. Hänestä tuli ohjaaja 
ja yksi 1900-luvun jälkipuolen tunnetuimmista poh
joismaisista teatterinjohtajista.

Sodanjälkeisinä vuosina suomalainen teatteri etsi 
muiden taiteiden tavoin merkitystään muuttuneessa 
maailmassa uudistaen myös vuosisadan alun moder
nistisia pyrkimyksiä. Bandlerin teatterilliset mielty
mykset sopivat hyvin ajan henkeen. Elänen varhaisiin 
ohjauksiinsa Studentteaternissa, Elelsingin Svenska

Teatcrnissa ja Kammartcaternissa kuuluu Genet’n 
Jungfru lek en , Ionescon absurdismia ja Tove Jansso
nin M um in tro llet och kometen  jo 1949. Bandier kaih
toi ennakkoluuloja viemällä tammelalaisen harrasta
jateatterinsa vierailulle Pariisiin Seitsemän veljek sen  
esityksellä ja sai tunnustusta Helsingin kaupungin 
400-vuotisjuhlien juhlakulkueen ohjaajana. Hänen 
ohjauksensa Intimi-teatterissa 1955 vahvisti lopulli
sesti aseman teatterin ammattilaisena. Samana vuon
na Vivica Bandier osti pienen Lilla Teatcrnin, josta 
hän scuraavan vuosikymmenen aikana rakensi johta
van pohjoismaisen avantgarde-teatterin. Lilla Teater- 
nin aikaa seurasi lyhyt jakso teatterinjohtajana Os
lossa ja sen jälkeen menestyksekäs kausi Tukholman 
kaupunginteatterin johtajana vuosina 1969-1980 . 
Siirryttyään eläkkeelle Bandier ohjasi Ruotsissa ja 
Suomessa, edusti pohjoismaita keskeisissä kansain
välisissä teatterialan tehtävissä ja toimi Tampereen 
Teatterikesä -festivaalin taiteellisena johtajana. Elän 
seurasi myös uutta tanssiteatteria Tanssiteatteri Erin 
hallituksen puheenjohtajana.

Vivica von Frenckell avioitui 1940-luvun alus-
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Vivica Bandier ja Tiina Lindfors. Tanssiteatteri Erin esitys "Minä rakastan sinua” on alkamassa Pikku-Lillanissa. 
Kuva Jaakko Kangosjärvi, 1997. Setan arkisto.

sa ekonomi Kurt Bandlerin kanssa. Bandier oli vvie- 
ninjuutalainen pakolainen, joka oli liittynyt vapaa
ehtoisena Suomen armeijaan. Virallinen avioliitto ja 
ystävyys kesti kaksi vuosikymmentä, Kurt Bandle
rin kuolemaan saakka. Sota-ajalle oli ominaista, että 
vaimon isä pyrki peittämään miehen juutalaisuuden, 
mutta toisaalta avioliitto täytti von Frenckellin per
heen porvarillisen julkisivun vaatimukset.

Bandier liittää muistelmateokseensa Vastaanotta
j a  tun tem aton  (alkuteos Adressaten okänd 1992) kir
jeen äidilleen: ”Nyt kun sinä olet kuollut, voin vih
doinkin puhua kanssasi. [---- ] Silloin tällöin, jonkin
silmänräpäyksen ajan olen kotona, kun olen jonkun 
naisen sylissä. [---- ] Se, mistä ei koskaan saanut pu
hua ääneen niin kauan kuin sinä elit.” Homoseksu
aalisuus tiedettiin liittää Bandleriin, mutta se ei ollut
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häntä määriteltäessä merkityksellistä. Sen synnyttä
mät ristiriidat perheessä kuitenkin vaikuttivat Vivi- 
ca Bandleriin koko hänen elämänsä ajan. Erik von 
Frenckell, isä, oli Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, 
kansanedustaja ja kansainvälisen olympiakomitean 
jäsen, äiti Ester-Margarct von Frenckell arvostet
tu tutkija ja erityisesti suomenruotsalaisen teatterin 
asiantuntija. Bandier ei osoittanut työssään erityis
tä lojaalisuutta tätä suomenruotsalaista yläluokkais
ta taustaansa kohtaan. Silti hän näyttää kokeneen 
tuskallisena noita arvoja edustaneen isänsä avoimen 
vihamielisyyden. Suhde äitiin näyttää sen sijaan ol
leen lämmin joskaan ei ilmeisesti täysin avoin. Näi
tä tuntoja koskettelee Tuijamaija Niskasen varhainen 
lesboelokuva jä ä h y v ä is e t , jonka toinen kirjoittaja on 
Vivica Bandier.

Vastaanottaja tun tem aton  osoittaa Bandlerin riip
pumattomuuden erilaisten poliittisten suuntausten 
aikana. Hänen avoin isänmaallisuutensa perustui tal
visodan kokemuksiin. Toisaalta hän kuului kulttuu- 
riradikaalien joukkoon ja tunsi elävää sympatiaa eri 
tavoin marginaaliin joutuneita kohtaan. Flän kykeni 
yhdistämään luontevasti aristokraattisen yläluokkai- 
suuden ja halun rikkoa konventioita, eikä hän unoh
tanut taloudellisia realiteetteja taiteellisten kokeilu
jenkaan keskellä. Bandlerin tapa välttää keskustelua 
homoseksualisuudesta voidaan nähdä hänen halu
naan säilyttää yksityisyys kaiken teatterityöhön liit
tyvän julkisuuden rinnalla. Kuvatessaan ystävyyt
tään Tove Janssonin kanssa Vivica Bandier kuitenkin 
paljastaa vahvan naisen kuvaan kätkeytyvän huolen: 
”Sekä minun että Toven nuoruutta leimasi suunnat
toman suuri epävarmuus”, hän kirjoittaa ja viittaa va

pauteen Tove Janssonin saarella: ”Paikka maailmas
sa meille, hänen ystävilleen, paikka, jossa saatoimme 
olla varmoja siitä, ettei kukaan käyttäytynyt meitä 
kohtaan aggressiivisesti, negatiivisesti, halveksivasti.” 
Nuoruuden ystävä Tove Jansson tuki merkittävästi 
Vivica Bandlerin taiteellista uranvalintaa.

Bandier oli tunnustettu ohjaaja mutta erityi
sen arvostettu teatterinjohtajana. Hänen ohjauk
sistaan merkittävä määrä toteutettiin Suomessa, 
johtajuus taas nousi etusijalle Ruotsissa. Bandier ra
kensi jo Lilla Teaternin kaudella hyväksi osoittautu
van ohjelmistorakenteen: syksyllä yleisöä miellyttä
viä mcnestysnäytelmiä, joiden tulot mahdollistivat 
kevätkauden kokeellisen ja usein katsojien arvoja ky
seenalaistavan linjan. Vivica Bandier oli alusta saakka 
aidosti kansainvälinen, ja hän osasi hallita sekä asioi
ta että henkilökuntaa. Häntä on kiitetty' erittäin hy
västä teatterisilmästä, ja hän oli taitava esitysten ana
lysoija. Idän kiinnostui varhain absurdista draamasta 
ja ystävystyi monien kirjailijoiden kanssa. Bandlerille 
oli myös ominaista tarkka satiiri, joka erityisesti koh
distui yläluokkaisiin normeihin, mutta myös ymmär
rys ja herkkyys.

Vivica Bandlerin yhdessä Raija-Sinikka Ranta
lan kanssa dramatisoima ja Lilla Teaternissa ohjaa
ma Klaus Mannin Flykt m ot n orr  tuo esiin hänen 
taiteensa ja elämänsä keskeisiä elementtejä: Vivica 
Bandier hallitsi näytelmän sivistyneistön tavat ja yh
teiskunnalliset asenteet, hän oli seurannut läheltä pa
kolaisen jokapäiväistä elämää ja hän tunsi tulkinnas
sa keskeiseksi nousevan naisten välisen rakkauden. 

Vivica Bandier kuoli 30.7.2004.
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Tom of Finland
Kati Mustola

Tom of Finlandista (1920—1991) on sanottu että hän 
on maailman tunnetuin suomalainen kuvataiteilija. 
Harva on profeetta omalla maallaan, eikä suomalai
nen taidckcnttä ole kakistelematta ottanut syleilyyn
sä homoseksuaalia homopornon piirtäjää. Viimeisten 
vuosikymmenten aikana raja-aita korkean ja matalan 
kulttuurin välillä on monilta osin kaatunut, ja vii
si Tom of Finlandin työtä on päässyt modernin tai
teen mekan, New Yorkin Museum of Modern Artin 
kokoelmiin. Töiden lahjoittajan, Judith Rothschild - 
säätiön kuraattori luonnehtii Tom o f Finlandia yh
deksi 1900-luvun kaikkein merkittävimmistä ku
vataiteilijoista.1 Helsingin kaupungin taidemuseo 
järjesti kesällä 2006 suuren Tom o f Finlandin taiteen 
näyttelyn Kluuvin galleriassa.2

Tom o f Finland piirsi homoeroottisia kuvia, jotka 
vastasivat monien homomiesten eroottisia fantasioi
ta. Kuvat eivät välitä kielirajoista, vaan matkustavat 
passitta ja  rajoitta. Tomin iloista homoseksiä har
rastavat tukkijätkät ja prätkämiehet levisivät ympäri 
maailmaa ja muodostuivat osaksi kansainvälistä ho- 
mokuvastoa. Tomin koppalakkinen nahkamies lienee
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maailman tunnetuin homoikoni.
Nimimerkki Tom o f Finland syntyi, kun ame

rikkalainen lehtikustantaja Bob Mizer, jolle Touko 
Laaksonen oli lähettänyt piirroksiaan vuonna 1956, 
ihastui niihin ja keksi taiteilijalle nimen. Tuohon ai
kaan lähes kaikki eroottisen taiteen tekijät lymysivät 
nimimerkkien takana. Sekä USArssa että Suomessa 
oli tiukka pornolainsäädäntö, eikä kukaan halunnut 
vaikeuksia virkavallan kanssa. Touko/Tom ei ollut 
lainkaan mielissään kotimaansa nimestä taiteilijani- 
messään, mutta kun nimi kerran oli otettu käyttöön, 
Mizer ei halunnut sitä enää muuttaa. Touko Laakso
nen oli signeerannut piirroksensa nimellä Tom, hän 
ajatteli ettei kukaan Amerikassa tiedä, miten Touko 
lausutaan, eikä hän halunnut siviilinimeään näkyväin 
teoksiinsa.

Mizerin julkaisema Physique P icto r ia l ei ollut 
pornolehti. Se oli bodauslehdeksi naamioitu piiloho- 
molehti, jonka valokuvissa miehet esiintyivät kuten 
nykyisissäkin bodauslehdissä, pienen pienissä uima- 
housuntapaisissa. Physique P icto r ia l ja muut muske- 
lilehdct olivat piilevästä tai avoimesta homoerootti-
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suudesta huolimatta niin salonkikelpoisia, että niitä 
myytiin myös Suomessa, vaikka Suomessa sekä por
nografia että homoseksuaalisuus olivat laissa anka
rasti kiellettyjä.

Tomin piirtämiä kuvia julkaistiin 1950-luvulta 
lähtien amerikkalaisissa, brittiläisissä, ruotsalaisissa 
ja tanskalaisissa homolehdissä. Lehtiä salakuljetettiin 
Suomeen ja muihin sellaisiin maihin, joiden lainsää
däntö esti kuvien laillisen myynnin ja levittämisen. 
Laittomia lehtiä myytiin antikvariaateissa tiskin alta. 
Pornografiaksi luokiteltavia Tomin kuvia saattoi tila
ta postitse kyseisten lehtien välityksellä ja toivoa et
teivät ne joutuisi tullin haaviin.

Tomin kuvista ilmestyn piraattikopioita useissa 
Euroopan maissa. Pornografia oli 1960-luvulla libe
ralisoituneita Tanskaa ja Ruotsia lukuun ottamatta 
kiellettyä useimmissa Euroopan maissa ja USA:ssa. 
Kyseessä oli siis kaksinkertaisesti laiton julkaisutoi
minta, pornografia ja piratismi, joten Tomilla ci ollut 
mitään keinoja taistella piratismia vastaan.

Tom piirsi kuviaan jo aikana, jolloin Suomeen 
ei ollut edes mahdollista perustaa järjestöä ajamaan 
homoseksuaalien asiaa. Tomin kuvat olivat 1940-, 
50- ja 60-lukujen Suomen homovapautusliikc, kun
nes 1960-lopussa alkoi järjestötoiminta. Järjestöjen 
perustamisen jälkeenkin vain pieni osa homoista ja 
lesboista liittyi niihin. Tomin kuvat ovat tavoittaneet 
paljon homomiehiä, jotka ovat saaneet voimaa hänen 
kuvistaan. On ilo olla homo -  it s glad to be gay! To
min iloiset ja seksuaalisuudestaan ylpeät homomic- 
het juhlivat Gay' Pridca paljon ennen kuin kumpi
kaan sana oli saanut homomerkitystään.
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Ensimmäinen Tom of Fin
landin tekemä kansikuva, 
joka julkaistiin Physique 
Pictorial - lehden vuoden 1957 
kevätnumerossa, oli iloi
nen tukkijätkä kippurakärki- 
sine roikovarsilapikkaineen, 
puukko vyöllä ja yläruumis 
paljaana.
Kuva Tom of Finland, 
copyright Tom of Finland 
Foundation 2007.
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Pentti Holappa homomiehen kuvaajana
Päivi Koivisto

Holapan tuotanto pähkinänkuoressa

Pentti Plolappa (s. 1927) on tunnettu 1950-luvul- 
la aloittaneena tuotteliaana kirjailijana. Runojen, ro
maanien ja novellien lisäksi hän on kirjoittanut po
liittisia kolumneja, esseitä, draamaa ja kääntänyt 
ranskalaista kirjallisuutta. Plän on toiminut myös 
politiikassa, mm. vuonna 1972 kulttuuriministeri
nä. Hän on elänyt suuren osan elämästään avoimes
ti yhdessä runoilija Olli-Matti Ronimuksen kans
sa. Eräässä haastattelussa Holappa kuvailee heidän 
esiintyneen ”aika komeasti” piittaamatta ympäristön 
reaktioista. Nöyristelemättömän käytöksen hän sa
noi olleen lähes ohjelmallista.1

Uransa alkuaikoina, 50-luvulla ja 60-luvun alussa, 
Holappa kirjoitti runojen ja novellien lisäksi ranska
laisen uuden romaanin jalanjäljillä kulkevia romaa
neja, joilla hän poikkesi suomalaisen modernismin 
valtavirrasta. Pekka Tarkan mukaan hän ”tutki proo
sassaan ihmisen ehtoja rajummin ohjelmallisista 
lähtökohdista kuin ajan prosaistit yleensä”. Samoin 
varhaislyriikassaan hän kääntyi pois Suomen muoti

virtauksista.2 Poliittisen toimintansa aikana Holapan 
julkaisemisen tahti hiljeni jatkuakseen 1970-luvun 
lopulta tiiviinä. Jälki tuotannossaan hän on pyrkinyt 
varsin selkeästi kiinnittämään lukijoidensa huomion 
erilaisiin epäkohtiin. Ihmisen toimet maailman ja 
toistensa tuhoamiseksi huolestuttavat Holappaa, ku
ten käy ehkä selvimmin ilmi hänen runoissaan ja es
seissään. Toisaalta runouden suuret kysymykset, rak
kaus ja kuolema, ovat aiheina kerran toisensa jälkeen.

Homoseksuaalisia teemoja

Homoseksuaalisuudesta Holappa alkoi kirjoittaa 
avoimesti 1990-luvulla. Toki aikaisempiin erootti
siin runoihin pystyisi asettamaan miesten välisen 
seksuaalisuuden, mutta siihen tarvitaan lukija, joka 
lisää yhtyville ruumiille sukupuolen. Ajan nuolia - 
esseeteoksessa (1990), joka mainitaan takakannes
sa ”tunnustusteokseksi”, hän kirjoittaa itseironisesti 
sodanjälkeisessä Suomessa elävästä nuoresta ininäs
tään, joka häpesi itseään monin tavoin. Yleistä nuo-
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rcn ihmisen epävarmuutta ei vähentänyt se, että hän 
tiesi itsensä homoseksuaaliksi. Hän kuvaa tuon ajan 
suomalaista asenneilmastoa seuraavasti:

Jossa in  4 0 -lu vu n  m i e l  ip u i eka rt o li uksessa e r i P ohjois
m aiden  kansalaiset p a n tiin  lu ettelem aan  rikoksia tär
keysjärjestyksessä. Suomalaisten m ielestä  homoseksuaa
lisuus oli m urhan jä lk een  pah in ta , m ih in  ihm inen  v o i  
syyllistyä. R uotsalaisten j a  tanskalaisten m ielestä  se e i 
ollut rikos ollenkaan.3

Homoseksuaalisuus ei ole pääaihe Ajan nuolissa, ku
ten se ci ole kahdessa muussakaan Holapan esseete- 
oksessa Jokapäiväistä  aikaa (1995) ja Sotapäiväk irja 
(2004). Ennemmin se on niissä osa elämää, arkea ja 
juhlaa, jota kirjailija elää. Makuukamarin iloja Ho
lappa ei esseissä kuvaa. Seksiaktien paikka on fiktii
visissä teoksissa, joissa liioittelu ja ironia leikkaavat 
yrityksiä lukea niitä Holapan omaa elämää vasten.

Vuonna 1991 Holappa kirjoitti Helsingin Kan
sallisteatterille näytelmän Adieu! , dystopisen kuvauk
sen maailmaa uhkaavasta tuhosta. Otsonikerros on 
ohentunut niin, ettei ulkona voi enää liikkua paljain 
ihoin, kaikkina päivinä ei lainkaan. Yleinen kohtaa 
näytelmässä yksityisen ahdistuksen: kuolevassa maa
ilmassa aidsiin sairastunut nuori homomies aikoo 
tappaa itsensä ennen taudin etenemistä vakavaan 
vaiheeseen. Häntä jää kaipaamaan salaa tätä rakas
tanut vanhempi mies, joka maailman tuhoutuessakin 
pitää kiinni konventioista. Niin hän päätyy odotta
maan maailman tuhoutumista vaimonsa kanssa.

Hi-viruksen uhkaa Holappa väläyttää muissakin 
teoksissaan, runokokoelman Sorm en jä lk iä tyh jässä
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(1992) runossa ”Tartunta” ja Kaksi k irjailijaa  -romaa
nissa (2003). Ystävän muotokuvassakin hi-viruksen 
pelko rajoittaa kertojan nauttimista elämästä. Runoi
lijana Holappa ei kuitenkaan ole kansanvalistaja vaan 
tuo kumpaankin kuvaukseen yleisemmän tason, kuo
leman ja seksin houkuttelevan liiton. Kaksi k irjailijaa  
-teoksen kertoja Arttu selittää halunsa niellä rakasta
jan siemennesteen: ”kuolemanvaara, mustakaapuisen 
pelon varjo se juuri pyhitti sinänsä aika tavanomaisen 
seksuaaliaktin ja antoi sille mytologista hohtoa”4.

Varsinaiseksi pääteemaksi homoseksuaalisuus 
nousee Holapan Finlandia-voittajaromaanissa Ystä
vä n  muotokuva  (1998). Valinta löi särön Finlandia- 
palkinnon konservatiiviseen linjaan, sillä Ystävän 
muotokuvassa  lukijalle kuvaillaan yksityiskohtaises
ti homoseksuaalisen aktin monet muodot ja yliste
tään monin sanoin miehen elimen kauneutta. Siinä 
kertojahahmo kuvaa taiteilija Asser Valion ja ”Pent
ti Holapan” rakkaudeksi muuttuvaa ystävyyttä. Kirja 
on kerronnallisesti äärimmäisen kerroksinen ja mo
nitulkintainen. Pelaamalla todellisen kirjailijan ni
mellä se osoittaa moneen suuntaan: lukijoiden tirkis- 
telynhaluun, biografistisen luentatavan kritiikkiin ja 
vaikeuteen tunnustaa homoseksuaalinen identiteetti. 
Holapan seuraava romaani, Kaksi k irjailijaa  (2002), 
jatkaa homoseksuaalisten suhteiden kuvaamista. Sii
nä vanheneva kirjailija kirjoittaa kirjaamossa hieman 
Holapan oloinen kirjailija yrittää kirjoittaa romaania 
(joka jatkaa Holapan aikaisempaa romaania K ans
liapäällikkö;S). Kahdessa kirjailijassakin  siis kiusoitel
laan lukijaa kuin odottaen tämän joka tapauksessa 
yrittävän lukea kirjaa biografisesti. Romaanissa sekä 
kertomuksen todellisuudessa että kirjailijan kirjassa



Pentti Holappa.
Kuva Irmeli Jung. ©  WSOY kuva-arkisto.

vanhempi mies saa yllätyksekseen ja ihastuksekseen 
rakastajakseen nuoren miehen. Holapan tähän asti 
viimeinen teos on hänen yhdessä Hannu Jouhkin 
kanssa kirjoittama M ies m iehelle (2006). Tässäkin on 
kyse vanhan ja nuoren miehen suhteesta, joka tosin 
jää platoniseksi.

Pelko mieheyden menettämisestä

Holapan runokokoelmista kiinnostava on rooliru- 
noista koostuva kokoelma M aan pää llä  -  ta ivaan  
alla  (1991). Siinä on nähtävissä painotukset, joilla 
hän myöhemminkin käsittelee homoseksuaalisuut
ta, ennen muuta homoseksuaalisuuden ja mieheyden 
suhteen pohdinta. Kokoelmassa samassa työpaikas
sa raatavat työläismiehet ja heidän läheisensä ker
tovat elämästään. Arkisten elämänkuvausten sekaan 
on pujahtanut Fassbinderin Q uerelle-elokuvan mai
nosjulisteen merimies, jonka kuvassa runon puhuja 
näkee vain tuhon, ”pelkän vietin”, ”ihaniin soluihin 
kirjoitetun rappion”6. ”Merimiehen kuva” -runo ko
rostaa vaaraa, jonka osa ihmisistä näkee homoseksuaa
lisuudessa. Seksuaalisuus muuttuu ainoaksi, mitä ho- 
momies on. Toisaalta sen voi tulkita myös puhuvan 
siitä, miten julisteen merimiehessä ruumiillistuva va
paa rakkaus on muuttunut kuolemanuhaksi aidsin 
aikakaudella. Kaikesta uhkaavuudestaan huolimatta 
Querellen kuva houkuttaa nuorta naimisissa olevaa 
metallimiestä runossa ”Entinen merimies”, joka huo
kaa runon lopussa Querellen edustamaa maailmaa 
kaivaten:

”Kuten sanottu, se on kuvitelmaa eikä totta, / 
mutta ihminen tavoittelcc mahdottomuutta, / var
sinkin mies, on erilainen kuin nainen. // Onneksi on 
siis naisia, onneksi hänelläkin / oma ankkuri. Hai
hattelut on haihateltu, mutta / saisivat poistaa sen 
julisteen kiusaamasta.”'

M aan pää llä  -  ta ivaa n  alla  -kokoelmassa homous 
on asia, jota ei sano ääneen kukaan muu kuin homo
jen hakkaaja: ”On siellä [uima-altaalla] homojakin,
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ikävä kyUä, ne vasta tuijottavatkin, / se tuntuu limai
selta kuin eläimen nuolaisin Hän on hetero, / juma
lan kiitos, mies, puoliksi jumala itse, ihminen, eikä / 
hän voi hyväksyä sitä, että ne vaativat olla niin kuin 
hän.”8 Mies käy joskus hakkaamassa homoja ja kai- 
paa jopa keskitysleirejä, joilla pääsisi kätevästi ho
moista eroon. Ei ihme, että ”Entinen merimies” sa
noo, ettei hän ollut merillä edes kuullut kerrottavan 
sellaisista asioista, joita Qucrellessä näytetään. Sen 
sijaan ”Satamassa ennen muuta ryypättiin, joskus / 
käytettiin huoria, täytyihän sitä.” Qucrclle-julisteen 
kiusaama merimies on Holapalla ennen muuta m ies, 
ja sen hän tahtoo tehdä selväksi lukijallekin.

Runo ”Kaksi kaverusta” kertoo lukijalle kahdes
ta miehestä, jotka ovat aina yhdessä, eikä ”siinä ole 
mitään pahaa, vaikka jotkut vinoilevat”. Mieheyden 
mittana he pitävät kykyään nostaa salilla penkistä 
sata kiloa -  ”joten ollaan kai miehiä”9. Miehet ovat 
naimisissa; vaimoiksi iskettiin ystävykset. Runo jat
kaa kuvailemalla erilaisia asioita, joita miehet tekevät 
yhdessä. Se loppuu säkeisiin:

M e ollaan oikeastaan n iin  onnellisia  kuin v o i  olla. / 
M eidän y s tä v y y tem m e on sella ista kuin se on. / On tu 
ha t muuta tapaa tu lla läh elle toista ihmistä. // Olisipa 

jo ssa in  runoilija , jok a  kertoisi m eistä , siitä  / m iten  m e 
ollaan kavereita, a ina yhdessä , veljeksiä. / Ehkä se roh
kaisisijotakuta, jonk a  on vaikea o lla .10

”Kaksi kaverusta” -runo määrittelee monella taval
la miesten ystävyyttä, mutta varsinaisesti se ei sano 
ystävyyden olevan seksuaalista. Runon voi tulki
ta vihjaavan siihen, miten lähellä homososiaalisuus
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— miesten keskeinen solidaarisuus ja naisten ohi me
nevät suhteet — voi olla homoseksuaalisuutta. Sen 
voi tulkita myös siten, että runon miehet eivät mää
rittele itseään homoksi eivätkä miksikään nutuksi
kaan. He voivat olla naimisissa ja silti yhdessä. Silti 
he kaipaavat idcntitcettimallcja, joita taiteet voisivat 
tarjota. Ystävän muotokuvassa  ja Kaksi kirjailijaa  -ro
manissa keskustellaan useista taiteilijoista, joilla on 
oletettu tai tiedetty olleen suhteita miehiin. Ystävän 
muotokuvassa Michelangelo ja Leonardo mainitaan 
useampaan kertaan, Kahdessa k irjailijassa puhutaan 
mm. Shakcspearesta, Genetstä ja Gidcstä. Kahdessa 
kirjailijassa Arttu, toinen kirjailijoista, lukee homo- 
silmälaseilla myös Gilgameshia. Itsensä nimeämisen 
tietynlaiseksi kuitenkin mietityttää:

T ietysti häntä kiehtoi tuon puolijum alan  j a  Endikun 
y stä vyys , j o t a  selitystekstissä e i m yönn etty  rakkaudeksi. 
Hän pä ä tte li vä ltte lyn  raukkamaiseksi häveliä isyydek - 
si, vaikka muisti, että  homo näkee hom outta kaikkialla. 
Ei hän tun tenu t itseään ho?noksi, hän ei ha lunnu t m u
kautua mihinkään kategoriaan, v a iv o in  lajiin , ihmisek
si, /uutta v ie lä  vastahakoisemm in rotuun, uskontunnus
tukseen, kansallisuuteen. M itä  yh teis tä  heillä  o li Vasilin 
[Artun rakastajan] kanssa?

Myöhemmin Holapan itsensä — tai hänen kertojansa
-  voi nähdä asettuneen sellaisen runoilijan asemaan, 
joka Ystävän muotokuvassa kertoo ”meistä”, läheisistä 
ystävyyksistä, joiden kaveruus tosin ylittää platonisen 
rakkauden rajat. Juuri rakastelukohtaukset on ku
vattu Ystävän muotokuvassa yksityiskohtaisesti. Kak
si k irjailijaa  -romaanissa (2002) kirjailija Arttu kuvaa



yhtä lailla tarkkaan osallisuutensa homoseksuaaliseen 
aktiin. Selitykseksi hän sanoo: ”Juuri tämä hänen oli 
kerrottava, oli jaettava osattomille kokemus, jota he 
eivät osanneet, eivät uskaltaneet edes kuvitella----
hänhän oli kuin lähetyssaarnaaja pimeässä Afrikas-

» 1 1sa.
Holappa pitää ihmistä yhtenä eläimistä ja mies 

on ”uros”. Ajatus ei esiinny vain romaaneissa, jois
sa sen voisi kuitata jonkin henkilöhahmon tiliin, 
vaan myös M ies m iehelle -teoksessa Holappa kirjoit
taa: ”Jokainen ihminen, varsinkin mies, uros, tarvit
see ikioman reviirin, jolle läheisen ystävän voi joskus 
kutsua.”12 Uroksena oleminen ei silti ole luonnollis
ta ja itsestään selvää. Pelkät miehen sukupuolielimet 
eivät riitä miehuuden takeeksi. Ystävän muotokuvassa 
”Pentti” tuntee miehuutensa katoavan, kun hän jou
tuu suhteessaan Asseriin alistuvaan asemaan. Hän 
tuntee Asserin kerrassaan raiskaavan hänet: ”Raiska - 
tessaan minut ikkunalla Asser määritteli minun roo
lini. Sen jälkeen minä puuhailin asunnossa kuin pa
raskin perheenemäntä.”13 Niin sanotun raiskauksen 
yhteydessä ”vastuu valui minusta ei vain jäsenistäni 
vaan kaikista soluistani johonkin yhtä valtaisaan ele
menttiin kuin meri, antaumukseen -  olisiko sanotta
va 'naiseuteen’?”14

Antiikinaikaisia asenteita?

Holappa on sanonut hänelle olleen suuren merki
tyksen antiikin kulttuurin suvaitsevalla suhtautumi
sella homoseksuaalisuuteen15. Ystävän muotokuvasta 
voi kuulla kaikuja antiikin Kreikan näkemyksistä ho

moseksuaalisuuden ja mieheyden suhteista. Antiikin 
seksuaalimoraali ci kuitenkaan ollut täysin vapaa
ta, vaikkei juuri sitä vahdittu, onko mies miehen vai 
naisen kanssa. Micheydelle oli tiukat odotukset, jo t
ka olivat sidoksissa myös seksuaalikäyttäytymiseen. 
Ystävän m uotokuvan  Asser on suhteissaan aktiivinen 
osapuoli, haluttu myös naisten keskuudessa ja kaikin 
tavoin itsensä herra. Hänen homoseksuaalinen puo
lensa ci tee hänestä mitenkään halveksuttavaa, vaan 
hän on Mies16. Filosofi Michel Foucault kirjoittaa 
teoksessaan Seksuaalisuuden h isto ria , miten naismai- 
sen homoseksuaalin kuvasto on periytynyt meidän 
päiviimme antiikista asti. Teoksessaan hän peruste- 
lec, että kuvat eivät antiikissa leimanneet kaikkia ho
moseksuaalisesti käyttäytyviä miehiä, vaan vain sel
laisen homoseksuaalisen käytöksen, ”joka merkitsi 
vapaaehtoista luopumista miehisen roolin arvoista 
ja merkeistä”1'. Foucault’n mukaan oli sinänsä aivan 
sama, oliko antiikin mies kiinnostunut miehistä vai 
naisista. Sen sijaan tärkeää oli, että mies oli aktiivi
nen osapuoli seksisuhteessa ja pystyi hallitsemaan it
sensä. Oman michcytensä säilyttääkseen kumpikaan 
osapuolista ei saanut olla antautuvassa asemassa. On
gelma syntyi siitä, että antiikissakin tuntui olleen sel
viö, että seksiaktissa jommankumman rooli olisi pas
siivinen. Naisen ja miehen suhteessa ongelma ratkesi 
"luonnostaan”, koska naisten nähtiin olevan perim
mältään passiivisia ja antautuvia.18

Vaikka Ystävän m uotokuvan  kertoja määrittelee 
teoksensa elämäkertaromaaniksi, se on luettavissa fik
tiivisen Pentin tunnustukseksi.19 Tarina kulkee kirjan 
puoliväliin asti perinteisen ulostulokertomuksen kaa
vaa noudattaen, jossa "eka kerta” muodostaa odotetun
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huippukohdan ja käänteen kertomukseen20. Tarina 
ei kuitenkaan etene tästä itsen löytämisen retoriik
kaa seuraten onnelliseen elämiseen homoseksuaalina. 
Oikeastaan kaapissa ei edes ole homo vaan antautuva 
mies. Mikä pahinta: hän jopa nautti tuosta asemasta! 
Juuri tämä oli antiikin yhteiskunnassa vaara, joka uh
kiisi nuoria miehiä, jotka antautuivat suhteeseen van
hemman miehen kanssa. Mieheytensä säilyttämiseksi 
heidän tuli olla pidättyväisiä, mutta kuitenkin ikänsä 
puolesta heidän tuli olla rakastajaansa nähden passii
visia. Tilanteesta voi pelastautua sillä, ettei ainakaan 
näyttänyt nauttivansa suhteessa.21

”Pentin” salaisuuden kautta Ystävän muotokuvan  
voi tulkita näyttävän, ettei seksuaalisuudessa suurin 
huolenaihe välttämättä ole se, mitä sukupuolta kun
kin partneri on. Samalla se vihjaa, että homofobian 
takana on pelko miehuuden haavoittuvuudesta. Kak
si kirjailijaa -romaani ja M ies m iehelle -teos taas ky
selevät, mitä merkitystä on rakastettujen ikäerolla. 
Jälleen voidaan viitata antiikkiin, jossa ei ollut kiin
nostavaa sen enemmän rakastettujen sukupuoli kuin 
ikäerokaan. Suunnilleen samanikäisten parien li
säksi normaalia oli vanhemman miehen suhde nuo
rempaan mieheen. Tässäkin tärkeää oli se, miten 
suhdetta toteutettiin. Vanhemman miehen oli olta
va aktiivinen osapuoli, nuoren passiivinen, toisaal
ta kummankin oli hyvä yrittää miehen ideaaliomi- 
naisuuksien mukaisesti hallita itsensä ja yrittää olla 
lankeamatta houkutuksiin. M ies m ieh elle  -teokses
sa toteutuukin kauniisti antiikin platonisen suhteen 
ideaali: vanhempi mies liehittelee nuorempaa, mutta 
kumpikaan ei heidän suhteessaan lankea houkutuk
seen.
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Rohkea rokan syö

Kahdessa kirjailijassa taas lankeavat niin nuoret mie
het kuin vanhatkin. Siinä Holappa käsittelee opti
mistisemmassa hengessä antautumisen ja ottami
sen dialektiikkaa ja näiden asemien suhdetta miehen 
itsekunnioitukseen. Siinä jatkuu myös sekä Hola
pan romaaneissa että esseeteoksissa näkyvä pohdinta 
vanhenevan miehen asemasta nuorten, kuolematto
muuteensa vielä uskovien kauniiden miesten keskellä. 
Kun monissa kohdin Holapan myöhemmän ajan tuo
tantoa — myös M ies m iehelle -teoksessa — tuntuu vanha 
mies jäävän auttamatta syrjään elävämpien tieltä, löy
tyy Kaksi kirjailijaa -teoksesta vanhemmankin miehen 
vahvuudet. Siinä vanhempi mies uskaltaa olla tyyty
väisenä passiivisessa asemassa nuorempaan nähden. 
Hänen etujaan ovat muut kuin lihakset ja nuori keho, 
vaikkapa viisaus. Kuitenkin Kaksi kirjailijaa -romaanin 
Arttukin tuntee ulkopuolisen maailman paineen, joka 
käskee hänen hävetä. Hän ei suostu ottamaan häpeää 
kantaakseen vaan perustelee monin tavoin, miten nä
ennäisesti alistuvassakin asemassa olevalla on valtaa.

Ystävän m uotokuva  on vahvasti ironinen romaani. 
Sen kertoja on epäluotettava, eikä myöskään ”Pentin” 
arviota itsestään pidä ajatella yrityksenä kertoa to
tuus homoseksuaalisuudesta. Silloin olisi otettava to
tena myös kirjan kertojan pohdinnat naisten halusta 
tulla raiskatuiksi -  mikä taas antiikissa olisi ollut joh
donmukaista ajattelua naisen passiivisen roolin takia. 
Ennemmin ”Pentin” ajatukset naisellisuudestaan hei
jastavat hänen omaa epävarmuuttaan micheydestään. 
Hän ei ole ollut sodassa, tosimiesten tulikokeessa, 
vaikka kaduilla liikkui 1950-luvulla tämän tästä ur-



heitä sotainvalideja. Hän ci menesty kirjailijan am
matissaan samalla tavoin kuin Asser taiteilijan työs
sään. Hän ei ole ruumiiltaan yhtä houkutteleva kuin 
Asser. Romaanissa vihjataankin Asserin olevan lo
pulta yhdellä tasolla ”Pentin” ihanneminä. Hän on 
maskuliinisuuden ruumiillistuma, johon ”Pentti” on 
asettanut kaikki ne supermiehen ominaisuudet, jotka 
hän tuntee itsestään puuttuvan.

Kaksi k irjailijaa  on Ystävän muotokuvaa  toiveik
kaampi kuvaus elämästä homoseksuaalina. Onni ei 
kuitenkaan ole Artullakaan tässä ja nyt, vaan hän 
joutuu lähtemään pois kotoaan, meren yli Viroon.

Mukanaan rakastettunsa Vasili, naapurinsa Yrjö, leh
mä, hevonen ja koira hän lähtee uuteen uljaaseen 
maailmaan kuin Nooan arkin matkustajat. Ystävän 
m uotokuvan  ”Pentti” lähtee myös matkalle kirjan lo
pussa, mutta hän lähtee pakoon, kauhuissaan. Han
nu Jouhki sanoo Holapan todenneen julkisesta ho
moseksuaalisuudestaan seuraavaa: ”Jos toimii vasten 
tahtoaan, menettää ennen pitkää itsekunnioituksen
sa. Ja silloin alkaa olla liian myöhäistä.”22 Ystävän 
m uotokuvan  ”Pentti” tuntuu elävän toteen tuon kau
hukuvan: itsensä kieltäessään hän joutuu tuomituksi 
ikuiseen muukalaisuuteen.
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Christer Kihlman
Mikko Carlson

Christer Kihlman (s. 1930-) lukeutuu suomalaisten 
nykykirjailijoiden kärkikaartiin. Parin viime vuosi
kymmenen hiljaiselo on kuitenkin jättänyt hänet nuo
relle sukupolvelle varsin tuntemattomaksi hahmoksi.

Kihlman aloitti uransa 1950-luvulla lyyrikkona 
mutta siirtyi nopeasti proosaan polemiikkia herättä
neellä esikoisromaanillaan Se upp, Salige! (1960, suom. 
Varo, Autuasf), joka ruoti äänekkäästi suomenruotsa
laisen elämänmenon sulkeutuneisuutta ja ahdaskat
seisuutta. Tekoa pidettiin merkitsevänä irtiottona, sil
lä Kihlman kuului maineikkaaseen kulttuurisukuun. 
Kihlmanista sukeutui suomenruotsalaisen porvaris
ton kuvaaja, mutta suomenruotsalaisuutta ei kuiten
kaan ole nähty hänen tuotantonsa ytimeksi.

Kihlman on korostanut olevansa kirjailijana ja 
poleemikkona eräänlainen maanpakolainen -  va
paasta tahdostaan. Määritelmä kuvaa hyvin sitä, mi
ten Kihlman on vaihtanut monesti suuntaaja liikku
nut kulttuurisilla raja-alueilla.

1960-luvulta 1970-luvun alkuun Kihlmanin kri
tiikin kohteina olivat taloudelliset ja poliittiset yh
teiskuntarakenteet marxilaisesta näkökulmasta. 
1970-luvun lopulta lähtien teosten näkökulmat ovat
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siirtyneet kohti yksityistä todellisuutta, mutta läsnä 
on ollut näkyvästi yksityisen ja julkisen alueen prob
lematisointi.

Yksi Kihlmanin teoksia kaikkein vahvimmin 
yhdistävä tekijä on homouden tematiikka, vaikkei 
aiempi Kihlman-tutkimus olekaan huomioinut sen 
kokonaisvaltaisuutta kuin ohimennen. Merkitsevin 
on ehkä ollut epiteetti ”ensimmäinen coming outinsa 
tehnyt suomalainen biseksuaali kirjailija”1. Biografi
sesti kyse on ollut elämisestä toisin: vaikka Kihlman 
on elänyt jo puoli vuosisataa avioliitossa, hänellä on 
ollut suhteita miehiin. Pletero- ja homoseksuaalisuu
den ristiriidasta muotoutuukin hänen tuotantonsa 
läpäisevä temaattinen juonne.

Poliittisesti merkittävin teos on vuonna 1971 il
mestynyt pamflettimainen M änniskan som  skalv 
(suom. Ihm inen  jok a järkkyi), jonka minä tarkastelee 
alkoholismiaan, homoseksuaalisuuttaan ja avioliit- 
toaan, ja kytkee nämä kysymykset kriittisesti yhteis
kunnallisiin yhteyksiin. Osaltaan teos oli painava pu
heenvuoro siihen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen 
arvokeskusteluun, jota Suomessa käytiin homosek
suaalisuuden dekriminalisoinnin (1971) jälkeen. Jo



Christer Kihlman.
Kuva Magnus Weckström. Söderströms Förlag.

aiemmin 60-luvun loppupuolella Kihlman oli profi
loitunut yhtenä ensimmäisistä homoseksuaalisuuden 
medikalisaation ja valvontapolitiikan kritisoijana niin 
lehtikirjoituksissaan kuin aikalaisartikkelcissaan2.

Siitä huolimatta, että Kihlman on ollut hellittä
mätön, kapitalistisen yhteiskunnan säröjä analysoi
va sosiaalikriitikko, hänen tuotantonsa modernistiset 
piirteet ovat jääneet vähälle huomiolle.3 Esimerkik
si D en blå m odern  -romaanissa (1963) (suom. Sininen  
äiti) yhdistyvät homoseksuaalisuuden ja väkivallan 
teemat. Teos piirtää kuvan eräänlaisesta ”onnettomas
ta homosta”, jonka järkkynyt persoona nähdään seu
rauksena ympäristön vääristyneistä ihmis- ja valta
suhteista. Kihlmanin pääteoksena pidetty D yrc p r in s

(1975, suom. K allis p r in ssi), tarina erään miehen tiestä 
menestyjäksi sodan jälkeisessä Suomessa, tuo puoles
taan esiin kahden miespäähenkilön välisen jännitteen 
ja latentin homoseksuaalisuuden olemassaolon.

1970-luvun lopulla Kihlman matkusti Etclä- 
Amerikkaan, mikä antoi hänelle virikkeen tarkastella 
80-luvun alun teoksissaan kysymystä seksuaalisuuden 
kulttuurisista eroista. Matka merkitsi paitsi mahdolli
suutta homoseksuaalisuuden avoimempaan ja vivah
teikkaampaan kuvaamiseen, ennen kaikkea maskulii
nisuuksien ja (homo)seksuaalisuuksien kulttuuristen 
ehtojen ja kokemistapojen analysointiin. Aikalaiskri
tiikeissä on nähtävillä vaikeus ymmärtää Etelä-Ame- 
rikka -teosten (Alla m ina  sön er  1980, suom. Kaikki 
m inun lap sen i ja L ivsdröm m en  rena  1982, suom. Puh
taita eläm än unelm at) kuvaamaa aihepiiriä, esimerkik
si poikaprostituoitujen maailmaa. Tästä syystä teokset 
saivat osakseen ”kirjallisen välityön” leimat.

Kihlmanin toistaiseksi viimeisin teos, 1987 ilmes
tynyt Gerdt B ladhs u nd ergån g  (suom. Gerdt Bladhin 
tuho), on aikalaisromaani ja läpileikkaus 80-luvun kult
tuurisesta ja sosiaalisesta ilmastosta. Se on kertomus 
keski-ikäisestä miehestä, jonka ura ja avioliitto ajau
tuvat tuhoon yksityiselämää koskevien ”salaisuuksien” 
— homosuhteiden — tultua julki. Teos nostaa temaat
tiseen keskiöön aidsin, joka toimii niin kirjaimellisesti 
kuin metaforisesti arvojen ja rajojen määrittäjänä. Pai- 
navimmin sen kritiikki kohdistuu patriarkaalista per
hettä ja yhteiskunnan arvo tyhjiötä kohtaan.

Vuonna 2000 ilmestyneessä keskustelukirjassa Om 
hopplöshetens m ö jligh ete r  (suom. E pätoivon  to ivo )  Kihl
man ruotii kirjailijanuransa vaiheita ja tulee samalla 
osoittaneeksi, että entinen terävyys on yhä tallella.
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Mirkka Rekola
Tuula Juvonen

Tamperelainen runoilija Mirkka Rekola (1931—) jul
kaisi esikoiskokoelmansa Vedessä pa laa  vuonna 1954. 
Muutettuaan Helsinkiin hän tutustui runoilijoihin 
Helvi Juvoseen ja Mirjam Polkuseen. Rekolan var
masti tunnetuin runo, samannimisestä kokoelmasta 
vuodelta 1972, kuuluu näin: M inä rakastan sinua, / 
minä sanon sen kaikille.

Suomalaista aforistiikkaa Rekola uudisti kokoel
mallaan M uistikirja (1969). Lisäksi hänen tuotan
toonsa kuuluvat muun muassa pieniä leikkisiä kerto
muksia sisältävät teokset Maskuja (1987 ja 2002) sekä 
uusia ajatuksia avaava esseekokoelma M uistinavaruus 
(2000). Monia merkittäviä palkintoja ja kunnianosoi
tuksia saaneen ja edelleen tuotteliaan runoilijan tois
taiseksi viimeisin teos on Valekuun reitti vuodelta 2004.

Varhain oivaltamastaan erilaisuudesta ja myö
hemmistä naissuhteistaan huolimatta homoseksuaali
suus ei ole ollut Rekolan tuotannon keskeinen teema 
— johtuen myös siitä, että hän on astunut kirjallisel
le kentälle aikana, jolloin homoseksuaalisia tekoja pi
dettiin Suomessa vielä rikollisina. Kuitenkin hänen 
kaksinapaisia vastakohtia kaihtava runoutensa haas
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taa omalla tavallaan heteroseksuaalisuuden välttämät
tömyyden ja itsestäänselvyyden. Rekolan runokielen 
haastava ja houkutteleva moniselitteisyys avaa kaksi
napaisuuden sijaan kiehtovan monikerroksisia näkö
kulmia maailmaan ja toisen ihmisen kohtaamiseen.

Mirkka Rekola.
Kuva C-G. Hagström 1996. WSOY kuva-arkisto.



Alaston nuori mies.
Magnus Enckellin öljyväri- 
maalaus 1920-luvulta. 
Kuva Rauno Träskelin. 
Taidekoti Kirpilä.



i 94° ' l uvlJlla Touko Laaksonen eli tuleva 
Tom of Finland piirsi punaposkisia, pitkä- 
ripsisiä miehiä, koska ajatteli että "pitää 
olla naismainen, jos kerran on homo". Tyyli 
ei kuitenkaan miellyttänyt häntä itseään, ja 
vähitellen hän rohkaistui piirtämään unel
miensa maskuliinisia miehiä, joista sittem
min tuli hänen tavaramerkkinsä. Olivatpa 
hänen mieshahmonsa feminiinisiä tai eivät, 
hän onnistui piirroksissaan luomaan voi
makkaan eroottisen latauksen kuvaamiensa 
miesten välille. Tässä 1940-luvun lopun 
työssä tanssitaan tangoa ja pidetään haus
kaa poikien kesken. Touko halusi kuvillaan 
rohkaista muita homomiehiä, antaa heille 
fantasioita sellaisesta, mikä tosielämässä 
oli mahdotonta -  kuten kahden miehen 
tango yleisissä tansseissa.
Kuva Tom of Finland, copyright Tom of Fin
land Foundation 2007.

Kuningatar Kristiina oli aikansa 
superjulkkis, hänestä puhuttiin paljon.
Oliko hänen suuri rakkautensa ruotsalainen 
aatelisneito Ebba Sparre, josta kertoo 
heidän säilynyt kirjeenvaihtonsa? Vai 
synnyttikö hän kaksi lasta sotapäällikkö 
Magnus de la Gardielle? Jahtasiko hän 
kauniita aatelisneitoja Euroopan hoveissa, 
kuten myös väitettiin. Elisabeth Olsson on 
ruotsalainen valokuvataiteilija, joka lienee 
Suomessa tunnetuin Raamatun aiheita 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
edustajilla kuvittaneesta näyttelystään 
ja kirjastaan Ecce Homo.
Kuva Elisabeth Olsson.







Reidar Särestöniemi: Talviuni (Arktinen 
dialogi), 1971-1975. Öljy, tempera. 
Alkuperäinen teos on myyty Japanissa 
vuonna 1980.
Kuva Reprokuvaus offsetlitografiasta 
(1976), Risto Almonkari. Särestöniemen 
Museosäätiön kokoelma.

< —

Marjatta Tapiola: Ravintola M, 2. krs 
vuodelta 1979. Legendaarisia 
Psyke ry:n järjestämiä Sirkan tansseja 
tanssittiin ravintola Mercurin toisen 
kerroksen tiloissa 1970-luvun puoli
välistä vuoteen 1988.
Kuva Museokuva. Amos Anderssonin 
taidemuseo.



Tove Janssonin freskomaalaus Juhlat kaupungissa (1947) siirrettiin  Helsingin kaupungintalon ravintolasta vuonna 1974 
Helsingin kaupungin ruotsinkieliseen työväenopistoon Arbikseen. Kuvan keskellä punainen liina liehuen tanssiva pari 
m uistuttaa Vivica ja Kurt Bandleria. Yksin istuva, tupakkaa polttava nainen taas m uistuttaa Tove Janssonia itseään. 
Kuva Museokuva. Helsingin kaupungin taidemuseo /  Helsingfors stads konstmuseum.
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VIISIKYMMENTÄ RUUSUA 
MALJAKOSSA, SUURI SILKILLÄ 
SILATTU VUODE TAKKATULI 
JA  KAHDEN ONNI

SELLI!
OLI MO
ja m
HAALI
Monv u. Mouse siis 
vihi
AmsLc-rd imisin. S.tnoMiin tahdon, 
PcpciiJ ott iuirtii«cj.i | j 
siilon Juhlituin.
Koko Amsterdamin
hom o lallsllyhd i il i todisti
kohden suomalaisen suuria
palvaa. Gc oli erilaista
niin kuin koko Mossen elämä.

Monsieur Mosse eli 
Raimo Jääskeläinen 
matkusti vuonna 1971 
miesystävänsä kanssa 
Euroopan tuolloiseen 
homopääkaupunkiin 
Amsterdamiin, jossa 
pari vihittiin -  tosin 
epävirallisella sere
monialla. Suomessa 
ei tuolloin vielä osattu 
uneksiakaan mahdol
lisuudesta virallistaa 
samaa sukupuolta ole
vien parisuhde tai sol
mia avioliitto. Samana 
vuonna oli vasta saatu 
rikoslain homopykälä 
kumoon.
Kuva Hymy 6/1971. 
Yhtyneet kuvalehdet.

Suomen ensim mäinen lesboromaani ilmestyi vuonna 1973, kun Nalle Valtiala (Kaarle- 
Juhani Bertel 1938- )  julkaisi teoksensa Lotus: en berättelse om kärlek. Teos kertoo 
yksinhuoltajaäidistä, joka tapaa naisen, ja he alkavat elää yhdessä perhe-elämää pikku

kaupungin puristuksessa. Kuva Söderströms Förlag.
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Salome Tuomaala O. Virtana. Ensimmäiset suomalaiset 
drag king -kilpailut järjestettiin vuonna 2000. Ne voitti 
O. Virta, joka lauloi itse live-bändin säestyksellä Olavi Vir
ran kappaleita. Kuva Aurora Reinhard.

Rouva Beige valmiina lähtöön -  kunhan kukat on kasteltu. 
Kuva Lasse Majurin yksityiskokoelma.



Rob ja Marlene selvittelevät 
välejään. Rob ei usko sitä, 
että Marlene, kuten väittää, ei 
rakasta Robia enää. Rob ei voi 
ymmärtää. Marlene nojailee 
seiniin, hän haluaisi pois tilan
teesta mutta ei voi lähteä. Jokin 
estää häntä. Robissa on vielä 
jokin. Haju?
Kuva ©  Hessu. Sarjasta Drag 
King stories.

Rob lupaa muuttua. Marlene 
ei välitä vaikka Rob muuttuisi 
kokonaan toiseksi ihmiseksi, 
ehkä naiseksi? Marlene on 
surullinen, sillä hän haluaisi 
rakastaa Robia, mutta (inhoaa) 
tätä. Rob on petturi jo katsees
saan, hän katsoo kuin petturi 
joka vasta aikoo pettää. Mar
lene on sekaisin.
Kuva ©  Hessu. Sarjasta Drag 
King stories.



Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-festivaali järjestetään Suomessa joka kesä. Viikko huipentuu läpi kaupungin 
kulkevaan värikkääseen kulkueeseen ja puistojuhlaan. 1990-luvun puoleenväliin saakka tapahtumaa kutsuttiin vapautus- 
päiviksi. Pride-sana (englanniksi ylpeys, omanarvontunto) on omaksuttu Suomeen kansainvälisistä liikkeistä.

Pride 1996.
Kuva Liisa Takala.

Pride 1998. 
Kuva Tiia 
Santavirta.

Pride 1998.
Kuva Tiia Santavirta. 
Setan arkisto.
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Pride 2002.
Kuvat Nuppu Linnavuori. Setan arkisto.



Biseksuaalien lipussa pinkki edustaa kiinnostusta samaan suku
puoleen, sininen kiinnostusta eri sukupuoleen ja tumma lila 
kiinnostusta molempiin.

Karhut ovat yleensä joko karvaisia, kookkaita tai iäkkäitä homo 
tai bimiehiä, joiden ryhmissä korostuvat pehmeät arvot, läm- 
minhenkisyys ja rento miehekäs meininki. Karhulippu kuvaa 
karhujen keskeistä kansainvälistä veljeyttä ja sen raidat maail
man eri karhulajeja jääkarhusta mustakarhuun.

Trans pride lippu ei ole vielä vakiintunut, käytössä on monta 
rinnakkaista versiota. Jennifer Pellisen suunnittelemassa lipussa 
värit kuvaavat muutosprosessia miehisen sinisen ja naiselliseen 
pinkin välillä sekä sukupuolten väliasteita.

Nahkahomojen eli nahasta, sadomasokismista, sitomisleikeistä, 
kumista, farkuista, univormuista ja muista fetisseistä pitävien 
lipussa mustat raidat symboloivat nahkaa ja sadomasokismia, 
siniset farkkuasua. Punainen sydän kuvaa rakkautta ja sitä, ettei 
sadomasokismilla ole mitään tekemistä väkivallan kanssa vaan 
se on yhteisymmärrystä ja toisen kunnioitusta. Valkoinen raita 
kuvaa turvallisuutta, solidaarisuutta, avoimuutta ja rehellisyyttä.



Raimo jääskeläinen -  Monsieur Mosse
Tuula Juvonen

Meikkitaiteilija Raimo Jääskeläinen (1932-1992), 
taiteilijanimellään Monsieur Mosse, oli ensimmäi
nen suomalainen julkisuuden henkilö, joka ”tuli 
ulos kaapista”. Mosse teki sen antamalla avomieli
sen haastattelun laajalevikkiselle H ym y-lehdelle, joka 
vuonna 1971 julkaisi kiistellyn kolmiosaisen artikke
lisarjan Mossen elämästä. Samana vuonna homosek
suaalisten tekojen rangaistavuus poistettiin Suomen 
rikoslaista.

Mosse työskenteli meikkaajana 1950-luvul- 
la upouudessa mediassa, televisiossa, ja nousi siel
lä solmimiensa julkkiskontaktien ansiosta nopeas
ti naisten- ja juorulehtien lemmikiksi. Hän perusti 
oman kauneussalonkinsa Helsinkiin vuonna 1964 ja 
oli mukana nostamassa monia suomalaisia kaunot-

taria kansainväliselle malliuralle. Kuusikymmenlu
ku oli Mossen kulta-aikaa: hän pukeutui täyspitkään 
turkkiin, ajoi näyttävää amerikanrautaa ja järjesti ko
dissaan suurellisia kutsuja. Vähitellen hän ajautui 
taloudellisiin vaikeuksiin ja asui vuodet 1972-81 ys
täviensä luona Espanjassa ja Floridassa.

Palattuaan Suomeen Mosse julkaisi vuonna 1981 
omaelämäkertansa Voi poja t, kun tietä isitte ! Keski- 
ikäistymisestään huolimatta hän nautti edelleen es
tottomasti juhlimisesta sekä kauniiden naisten ja 
nuorten miesten seurasta, aina sydänleikkauksen 
komplikaatioista johtuneeseen kuolemaansa asti.

K uva M ossesta on kirjan väriliitteessä.
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Pirkko Saision tuotanto ja julkisuus 
- ”Mikä on elävän sanan kriteeri?”
Katri Kivilaakso

Helsinkiläinen kirjailija, näytelmäkirjailija ja ohjaaja 
sekä näyttelijä Pirkko Saisio (s. 1949) on merkittä
vimpiä suomalaisia taiteilijoita. 14 romaanin ja teat
teritöiden ohella hänen tuotantoonsa kuuluu myös 
elokuva- ja tv-käsikirjoituksia sekä laulun sanoituk
sia ja suomennoksia. Julkisuuden henkilönä Saisio on 
tunnettu myös seksuaalisten vähemmistöjen edusta
jana ja puolustajana.

Pirkko Saision kirjallisessa työssä homoseksuaa
lisuuteen kytkeytyvät teemat kulkevat enemmän tai 
vähemmän näkyvillä läpi tuotannon. Saision vuonna 
1984 ilmestynyt K aiu in  ty tä r  oli ensimmäinen avoi
mesti naistenvälistä rakkautta kuvaava suomenkie
linen romaani. Se on intensiivinen ja monitasoinen 
rakkauskertomus, jossa rakkaus on ainaista matkan
tekoa toisen luo. K aiu in  tyttä ren  keskeisiä teemo
ja ovat minuuden kysymykset ja rakkauden etiikka, 
joka kiteytyy sen päähenkilön sanoihin: ”Oikeutta ei 
ole, ei toisen yli eikä toiseen” (KT, 93).

K aiu in  ty ttä ren  raamatullisten viittauksien varaan 
rakentuvassa tarinassa homoseksuaalisen suhteen nä
kymättömyys -  sen oikeutuksen kieltäminenkin ta

pahtuu kiertoilmaisuin -  tekee rakkaudesta erityisen. 
Rakkaus on syvällä ihmisen sisällä, ruumiillisessa ko
kemuksessa, ja siksi aina instituutioiden ja yhteisöjen 
ulkopuolella ja tavoittamattomissa: ”Ei kaupunkia 
vuorelle rakennettu. Se rakennettiin vuoren sisään”, 
sanoo romaanin päähenkilö Risku. ”Näin syvällä ei 
ole enää vartijoita.” (KT, 123)

Pirkko Saision ensimmäisestä romaanista Elä
m änm eno  (1975) päähenkilön kasvutarina homosek
suaaliseen identiteettiin poistettiin, koska kustantaja 
ei halunnut pilata nuoren työläiskirjailijan debyyttiä 
provosoivalla aiheella. Elämänmenoonkin  jäi silti tun
nistettavia viittauksia päähenkilön homoseksuaali
siin tunteisiin, ja myös sitä seuranneissa romaaneis
saan Sisaruksista (1976) lähtien Saisio nostaa jollain 
tavalla homoseksuaalisuuden esiin. K adonneen  au
ringon  (1979) ja Beton iyön  (1981) kuvauksissa kehit
tyy myöhemmissäkin romaaneissa homoseksuaalisiin 
kohtauksiin ja tunteisiin toistuvasti kytkeytyvä mer
kitys. Kadonneessa auringossa  Timon pelko ei ole vain 
uuden kokemisen vaan kahden jäämisen, toisen koh
taamisen pelkoa:
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-  Tule po ies ikkunan eestä, Ju ssi kuiskasi.
- M iksi?
-  Ihm iset saattaa nähä...
-  M itä sitten  ?
Ju ssi y r i t t i  hym yillä , mutta hym y e i ed enn yt poskia 
pitem m älle. Lasinkirkkaaseen, hauraaseen tun n el
maan oli tu llu t j o  särö.
Ju ssi tarttu i Timoa kädestä. Käsi oli lu inen  j a  köm
pelö, se vavahti. Ju ssi p a n i käden olkapäälleen. Siifiä 
se lepäsi epävarmana.
-  Pyyätkö sie apua ulkomail/nalta?
-  M itä? Timo kysyi.
-  Ko sie tahot näyttää kaikille, että  tässä m e olemme. 
(KA, 170)

Kahdenvälisyydestä ja toisen läsnäolon aistillisesta 
kokemuksesta tulee seuraavien teosten myötä Saisi- 
on tuotannon keskeisiä teemoja, joita usein kuvataan 
homoseksuaalisten ja homososiaalisten suhteiden 
rajojen, niiden murtumisen ja sekoittumisen kaut
ta. Betoniyön  päähenkilö Simo haluaisi tietää millai
sena toiset hänet näkevät, mutta kun naapurinmies 
kutsuu Simon asuntoonsa puhuakseen hänen kans
saan ja haluaa piirtää hänet, Simo hätääntyy itseensä 
kohdistuvasta katseesta. Hän tulkitsee sen homosek
suaalisuuden uhaksi, käy miehen kimppuun ja tap
paa hänet. Simon epätoivoinen pakomatka päättyy 
huonosti, ja myös Saision seuraavissa teoksissa ho
moeroottisen kokemuksen kiellosta tai pelosta tu
lee kuva ihmisen tuhoisalle kyvyttömyydelle kohdata 
toinen, kestää toisen katse tai läheisyys.

Kirjailijana Pirkko Saisio on tunnettu kahden sa- 
lanimensä ja niiden paljastamiseen liittyvien vaihei-

Pirkko Saisio Jukka Larssonina. 
Kuva ©  WSOY kuva-arkisto.

den vuoksi. K aiu in  tytä rtä  seurasivat Jukka Larsso
nin K ärsim ystrilogia  (K iusaaja 1986, Viettelijä 1987 
ja Kanta ja  1991) sekä Eva Wcinin Puolim aailm an  
nainen  (1990) ja Kulkue (1992). Jälkeenpäin Saisio 
on kertonut pseudonyymiensa syntymisestä ja nii
den käyttämisen opetuksista.1 Jupakka osoitti muun 
muassa sen, miten erilaisen vastaanoton mies- ja 
naiskirjailija voivat saada.

Kuka kukin on 26 7



Pseudonyymien tuotannot sekä niiden kanssa sa
moihin aikoihin omalla nimellä kirjoitetut näytelmät, 
kuten H ävinn eid en  legenda  (1985) ja Hissi (1987), 
käsittelevät myös uskonnollisia aiheita ja hyödyntä
vät Raamatun myyttejä ja kuvastoa. Saisio (haastat
telu 2006) on pitänyt mahdollisena, että uskonnol
lisia ja teologisia aiheita vakavasti käsitelläkseen oli 
kirjoitettava miehenä. Nuoren juutalaisnaiscn Eva 
Wcinin romaanien asenne Raamattuun on toisenlai
nen kuin teologiksi ja vankilapsykologiksi esitellyn 
Larssonin, joskin molempien romaaneja hallitsevat 
pohjimmiltaan vakavat sävyt. Kokonaisuutena mie
hen ja naisen nimillä kirjoitetuissa ”omaelämäker
rallisissa” romaaneissa on kyse ihmisyyttä sukupuo- 
littavien myyttien ja sukupuolittuneen kokemuksen 
tutkimisesta toisiaan täydentävistä näkökulmista.

Pirkko Saisio on kasvattanut tyttärensä näytteli
jä Elsa Saision (s. 1981) yhdessä puolisonsa, eloku
vaohjaaja Pirjo Honkasalon (s. 1947) kanssa. Saisio 
kertoo parin eläneen avoimesti yhdessä eikä julkisuu
teen tulemiseen 1990-luvulla siksi liittynyt erityistä 
dramatiikkaa, vaikkei esillä oleminen olisi aina help
poa ollutkaan. Raskainta palautetta julkisista esiin
tymisistä olivat Saision mukaan homoseksuaalisten 
ihmisten omat elämäntarinat tai heidän läheistensä 
kertomukset.2

Nykyisen suosionsa ja laajan yleisönsä kirjailijana 
Saisio on saavuttanut erityisesti omalla nimellä kir
joitetun omaelämäkerrallisen trilogian -  P ien in  y h 
tein en  ja e t ta v a  (1998), Vastavalo (2000) ja Punainen  
erokirja (2003) -  myötä. Kaikkiaan viisi viimeisintä 
Saision romaania, uusimpana Voimattomuus (2005), 
ovat saavuttaneet Finlandia-palkintochdokkuuden.
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P unainen  erokirja toi voiton, jonka palkintorahat 
Saisio lahjoitti Setalle. Näin hän omien sanojensa 
mukaan kiitti tuesta, joka mahdollisti uskon omaan 
identiteettiin ja ihmisoikeuksiin aikana, jolloin ho
moseksuaalinen rakkaus oli kriminalisoitu, ja jota il
man hänestä ”ei olisi koskaan kirjailijaa tullut”3.

Omaelämäkerrallinen trilogia on elämäkerral
lisen totuuden mahdollisuuden ja merkityksen ky
seenalaistava ja sillä leikittelevä teossarja, mutta myös 
ajankuvaus. Sellaisena trilogia on erityisesti Saisi
on oman sukupolven kokemuksiin kiinnittyvä ker
tomus homoseksuaalisen identiteetin löytämisestä ja 
siihen kasvamisesta. Punaisen erokirjan kuvaamissa 
minuuden rajoja koettelevissa ”oikeudenkäyntikoh- 
tauksissa” on kyse koko olemisen perusteita uhkaa
vasta vallankäytöstä. Kun Punaisen erokirjan päähen
kilö joutuu tekemään tiliä homoseksuaalisuudestaan 
Teatterikorkeakoulun opettajille, kuulustelu merkit
see täydellistä kontrollin tunteen menettämistä:

— M utta sitten  on tää kysymys, mikä liitty y  sun opis- 
kelutoveriis. T overiis j a  opiskelutoveriis.
— Ahaa, sanoo hän.

— Ahaa, hän sanoo, j a  loppukeskustelusta hän ei ole 
m uistava  kuin ku ivuvan  suunsa, silmälasien, v e s i-  
karahvin j a  kynien sekavan po lon eesin  pöydän  p in 
nalla, oudon alastomuuden tunteen , jok a  saa hänet 
nykimään hihansuitaan käsien peitoksi.

(M ielistelevä sti hän sen sanoo.
M aa on pyyhk iytym ässä hänen altaan kuin len to -  
hiekka.



Hän on putoamassa tyh jyyteen , p o is h isto ria lli
sen edistyksen virrasta, eikä ole ketään eikä mitään, 
m itä hän ei nyt p että is i päästäkseen takaisin.) (PE, 
273-275)

Teatterikorkeakoulun opiskelijat kutsuvat opetta
jat tilaisuuteen, jossa asiasta keskustellaan uudelleen, 
ja jonka jälkeen päähenkilöä hävettää lohduttomasti 
itkeminen, kyvyttömyys puolustaa itseään ja tukeu
tuminen kyseenalaisimpiinkin häntä puolustaviin 
argumentteihin. Myös Punaisen erokirjan kuvaama 
rakkaussuhde, joka jatkuu vielä vuosia, tulee loppuun 
asti kantamaan keskustelun muistoa arkana ja sovit
tamattomana. (PE, 278—283)

Saision romaaneissa kaikki eletty ja koettu jättää 
jälkensä ihmiseen. Menneisyyttä on pakko kantaa 
mukana ja silti se pakenee yritystämme kuvata sitä. 
Punainen erokirja kuvaa tiedon saamisen parisuhde- 
lain hyväksymisestä eduskunnassa, mutta ikkunasta 
ulos katsovan ihmisen ajatuksia emme saa kuulla.

---- istun Teatterikorkeakoulun professorin  työhuo
neessani, kun saan kännykkääni n im ettöm än teksti
v ies tin : onneks olkoon.
N äpyttelen vastauksen: kuka onn ittelee j a  m istä?  
Kännykkä p iippaa va jaan  m inuutin  kuluttua. On
n ittelu  on näyttelijäopiskelijalta j a  aihe on pa risuh - 
delain äänestysvoitto eduskunnassa.
A vaan ikkunan j a  po ltan  ikkmialaudalla tupakan,

sulaa. Itken vähän, j a  lyijynraskas väsym ys, jok a te 
kee m inu t mursua raskaammaksi, tu lee kaukaa, v u o 
sien takaa. (PE, 265)

Yksi omaelämäkerrallisenkin trilogian keskeinen 
aihe on katsominen tai katsotuksi tulemisen tarve, 
jonka käsittely jatkuu viimeisimmissä teoksissa. Uu
den, vielä keskeneräisen trilogian osat Tunnottomuus 
(2003, näytelmä) ja Voimattomuus (2005, romaani) 
pohtivat rakkauden vaikeasti tavoitettavaa olemus
ta ja katoavaisuutta. Viime vuosien näytelmissään 
Saisio on tarttunut julkisuudessa ajankohtaisiin ky
symyksiin: Sorsastaja (2006) käsitteli erilaisuuden ja 
suvaitsevaisuuden rajoja Suomessa. Virhe (2005) ja 
Kuume (2007) jatkavat jo Voimattomuudessa alkanutta 
kirkon sanoman ja aseman ruotimista nyky-yhteis- 
kunnassa.

Pirkko Saisio on niin julkisen esiintymisensä 
kuin taiteensakin kautta saavuttanut aseman laajan 
yleisön tavoittavana puhujana. Hänen tuotannolleen 
on tyypillistä monitasoisuus, kirjallisilla viittauksilla 
ja esityskontekstilla leikittely, mutta myös hellittä
mätön kysyminen, joka yllättää katsojan tai lukijan 
palaamalla kaikkein yksinkertaisimpiin ja siksi tär
keimpiin kysymyksiin. Kuumeessa  pohditaan myös 
taiteen sanomisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, 
kun näyttämöllä kysytään merkitsevän sanan kritee
riä: ”Nii ajattele. Jos sanat tarkoittas oikeesti. Olisko 
se sitten se elävä sana?”
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Pirkko Saision Kansallisteatterille kirjoittamassa ja ohjaamassa Sorsostojo-näytelmässä viisi näyttelijää avaa katsojalle 
näköalan omaan erilaisuuteensa. Millaista on tulla kohdelluksi vierasmaalaisena omassa maassaan? Miltä tuntuu elää 
erilaisten identiteettien välissä, kun omasta mielestään on suomalainen, mutta muiden silmissä ei? Kuinka paljon Suo
messa on rasismia ja syrjintää? Millaista on olla tummaihoinen näyttelijä Suomessa?

Henry Hanikka, Amira Khalifa, Kaisla Löyttyjärvi ja Jani Toivola ovat lähteneet pohtimaan kysymyksiä yhdessä Pirkko 
Saision kanssa. Näytelmä on rakennettu näyttelijöiden kertomuksista ja improvisaatioista, ja kaikki esiintyvät omana 
itsenään. Pirkko Saision ja Jani Toivolan kautta näytelmään tulee myös toinen vähemmistönäkökulma, seksuaalisen suun
tautumisen aiheuttama erilaisuus. Toisin kuin ihonväri, homous tai lesbous ei näy päällepäin, mutta pakottaa samalla 
tavalla jatkuvaan itsen määrittelyn prosessiin: siinä missä tummaihoinen kohtaa päivittäin oletuksen, että kaikki suoma
laiset ovat valkoisia, lesbo tai homo törmää maailmaan, jossa kaikki ovat oletusarvoisesti heteroja. Tähän liittyvät myös 
sukupuoliroolit: tytön pitää näyttää tytöltä, eikä poika saa pitää hametta. Poikkeaminen säännöistä uhmaa tabuja ja saa 
aikaan monenlaista vastarintaa.

Lähde Marjo Lemponen: Ihon alla, 16.3.2006. http://www.skenet.fi/index.html?menuid=38i&aid=i4i2

http://www.skenet.fi/index.html?menuid=38i&aid=i4i2
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fm M ikko C arlson tekee väitöskirjatyötään seksu
aalisen identiteetin ja sosiaalisen tilan välisestä yhtey
destä Christer Kihlmanin romaanituotannossa Turun 
yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa.

J orma H entilä on vapaa toimittaja ja Z-lehden va
kinainen avustaja.

Virva H epolampi on kielenkääntäjä, bibliofiili ja  
lesbokulttuuriaktivisti.

Elsi Hyttinen valmistelee väitöskirjaa työväenkir- 
jailija Elvira Willmanista osana Suomen Akatemian 
rahoittamaa Kirjailijan paluu -projektia. Turun yli
opiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa työs
kentelevää tutkijaa kiinnostaa erityisesti naisten ase
ma varhaisen työväenkulttuurin toimijoina.

T uula J uvonen, YTT, dosentti, on väitellyt Tam
pereen yliopistossa homoseksuaalisuuden rakentu
misesta sotienjälkeisessä Suomessa ( Varjo eläm ää j a  
ju lk isia salaisuuksia, 2002). Hän on sittemmin työs

kennellyt tutkijana Suomen Akatemian rahoitta
missa homoseksuaalisuutta koskevissa projekteissa 
ja ollut vierailevan queer-tutkimuksen professorin 
Hampurin yliopistossa. Tällä hetkellä hän toimii 
naistutkimuksen lehtorina Jyväskylän yliopistossa.

J uha J äm sä  on koulutukseltaan pcrhesosiologi 
(VTM). Jämsä on julkaissut isyyteen, vanhemmuu
teen, sukupuolisuuteen ja sateenkaaripcrhccllisyytecn 
liittyviä artikkeleita. Tällä hetkellä hän työskentelee 
Setan Sateenkaariperhctyön projektin vetäjänä.

fm Katri Kivilaakso on jatko-opiskelija ja apu
rahatutkija Helsingin yliopistossa. Hän valmistelee 
väitöskirjaansa Pirkko Saision tuotannon poetiikasta.

Päivi Koivisto on kotimaisen kirjallisuuden tutki
ja Helsingin yliopistossa. Hän valmistelee väitöskir
jaa suomalaisesta autofiktiosta esimerkkeinään Pirk
ko Saision, Pentti Holapan, Anja Snellmanin ja Kari 
Hotakaisen autofiktiiviset teokset.

P irkko Koski on teatteritieteen professori Hel
singin yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksella. 
Hän on kirjoittanut useita pääosin suomalaista teat
teria koskevia teoksia.

fm Eva Kuhlefelt on kirjallisuudentutkija Svenska 
litteratursällskapet i Finland rf.:ssä. Hän tekee väi
töskirjaa naismaskuliinisuuden merkityksestä Hagar 
Olssonin tuotannossa Helsingin yliopiston Pohjois
maisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden lai
toksella.
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fl L eena L aine on vantaalainen tutkija ja  urheilu- 
historioitsija.

Eeva-Kaisa  L einonen on psykoterapeutti ja valtio
tieteen maisteri. Hän on tutkinut transvestisuutta ja 
kirjoittanut siitä muutamia tutkimuksia ja artikkeleita.

H elga L einonen on transvestiittijärjestö Dream- 
wearclubin perustaja, ja kolmen lapsen isä, joka viet
tää tavallista perhe-elämää...

Pauli L öija on koulutukseltaan teologian maisteri, 
ja hän on työskennellyt mm. Z-lehden päätoimitta
jana, kirkon vahtimestari-siivoojana, tutkijana ja pi- 
topalveluemäntänä. Hameen hän on pukenut ylleen 
esiintyessään Gian Carlo Menottin oopperan Vanha
piika j a  varas pääroolissa.

Lasse M ajuri on tamperelainen vapaa kirjoittaja, 
arkkitehti ja tutkija.

Kati M ustola, sosiologi, on tutkija Helsingin yli
opiston sosiologian laitoksella. Hän tutkii suomalais
ta lesbo- ja homohistoriaa sekä seksuaali- ja suku- 
puolivähemmistöjen asemaa työelämässä.

ft M ari Pajala toimii tutkijana Turun yliopiston 
naistutkimuksen oppiaineessa Suomen Akatemian 
rahoittamassa projektissa ”The Power o f Culture in 
Producing Common Scnse”. Hänen väitöskirjansa 
(2006) käsitteli Eurovision laulukilpailua suomalai
sen tclevisiohistorian kontekstissa.
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fm J ohanna Pakkanen on kirjallisuuden ja kult
tuurin tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on toi
minut lähes kaksikymmentä vuotta aktiivisesti sek- 
suaalivähemmistöjen oikeuksia ajavissa liikkeissä. 
2000-luvulla hän on toiminut mm.Tribadien öissä ja 
päivissä, Toivottulapsi.cormssa sekä Suomen Queer- 
tutkimuksen Seurassa.

Veronica P imenoff on antropologi, psykiatrian 
erikoislääkäri ja kirjailija.

ft A ntu S orainen on naistutkija ja kulttuuriantro
pologi. Hän toimii Pornoakatemian tutkijana Kris- 
tiina-instituutissa Helsingin yliopistossa.

M alla S uhonen on teologi ja sukupuolen etiikan 
tutkija. Hän työskentelee Transtukipisteen yhteisö- 
työntekijänä. Hän ei ole koskaan pukeutunut hamee
seen.

fm J uha-H eikki T ihinen on helsinkiläinen taide
historian tutkija ja kriitikko, joka viimeistelee väitös
kirjaansa Magnus Enckellin maalausten maskuliini
suuksien representaatioista Helsingin yliopistoon.

M inna U imonen (valt. toht.) on helsinkiläinen 
aatehistorioitsija ja  sukupuolentutkija.
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Nissinen, Martti 8c Tuovinen, Liisa (toim. Synti v a i  
siunaus. Homoseksuaalit, kirkko j a  yhteiskunta. Helsinki: 
Kirjapaja, 65-85.

42 Huttunen, Heikki 8c Kärkkäinen, Tapani (2003) mt.
43 Siljamäki, Esa (2007) "Kriisi pakotti Kallion seurakun
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1 Solantaus, Tytti (2003).
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(1984; 135, 147.)
3 Nissinen, Jussi (1999).
4 Kuosmanen, Paula (2000).
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3 Bandier 1993, s. 60.
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7 Z-lehti 6:2001.

Urheilun lesbo- ja homofobiaa
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2 http://www.idrottsforum.org./archive/2006/06110 1 . 
html (Gästkrönika: ”Kuddrum eller knogjärn” av Magn
hild Ahlström (pseudonym till Magnus Ahlström). Ks. 
myös Svensk Idrott 3/2007.

3 Idrottsforum.org. 14.3. 2007, toimittajan esipuhe. Nu
merossa julkaistuna myös Magnus Ahlströmin jat- 
kokronikka: ”Jag är en bög”).
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8 Häyrinen, Reijoja Laine, Leena (1989) Suomi urheilun 
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9 Laine, Leena (2000) Työväen urheiluliikkeen naiset. Hel
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10 Paavolainen, Olavi (1961) N ykyaikaa etsimässä. Valitut 
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11 Emt., 370.
12 Emt., 372. Paavolainen viittaa ”uushcllenismi” -ilmiössä 

(s. 364) kirjaamaansa sitaattiin Lauri Viljaselta (Tulen- 
takantajat 1927).

13 Paavolaisesta katso Juha-Heikki Tihisen artikkeli ”Hur
maavat homot -  Tulenkantajien ja muiden kuvauksia 
miesten homoseksuaalisuudesta” tässä samassa teoksessa.

14 Esim. Birgit Palzkill (1990) Zwischen Turnschuh und  
Stöckelschuh. D ie Entzuicklung lesbischer Id en titä t im 

Sport, Biclefelt: A J Z  Verlag:, 4 ff.

15 Sparkes, Andrew and Tiihonen, Arto (1992) Silent 
Voices in a Marginal World: the Life-story o f a Lesbi- 
an Physical Education Teacher, teoksessa: Laine, Leena 
(toim.) On the Fringes o f  Sport. St Augustin: Academia 
Verlag, 40-46.

16 Griffin (1998) käyttää analyysiä mm. valmentajien elä- 
mähistorioihin, 134 ff. Palzkill (1990) käytti tutkimuk
sessaan kcrronnallisia syvähaastatteluja, haastateltavina 
kilpaurheilijat.

17 Kruger, Heli (2006) Olen koskettanut taivasta. Helsinki: 
Otava.

18 HS 8.8.1999. (Toimittaja Anna-Stina Nykänen).
19 Suomen Urheilulehti 1999/45.
20 Osa 1: ”Homoseksuaalisuus on yhä tabu urheilussa”, 

Suomen Urheilulehti 1999/30.
21 Osa 2. ”LIuippu-urheilussa lesbous ei ole tuntematon 

vieras”. Suomen Urheilulehti 1999/39.
22 Ks. Helin, Antti, ”Naisten kapina. Naisten saliban- 

dymaajoukkue nousi itsevaltaista micsvalmenta- 
jaansa vastaan”. zvzvzv.y/ioppi/as/ehtiji/2001/010921/ 
010921kapina.html.

23 ”Homofobia istuu syvällä suomalaisessa urheilussa”. Tu
run Sanom at 20.10.2003. Sakari Itälä.

24 Himanka, Saija (2003) Seksuaa/ivähemmistöt urheilussa, 
Liikunnaisten 10-vuotisseminaari (käsikirj.).

25 ”Pääseekö homo olympiakisoihin”. Iltasanom at 
21.10.2003. Pekka Holopainen

26 Oppaan pohjana käytettiin Australian Sport Com- 
missionin materiaaleja, kuten Harassment-free Sport, 
Not Round Here ja Affirming Diversity Challenging 
Homophobia.

27 SLU:n yhdyskuntapäällikkö Nelli Koivisto vastasi op
paan valmisteluprosessista. Kaikkiaan prosessissa oli 
mukana 24 henkilöä ja lisäksi oppaan sisältöä kommen
toi ja kehitti iso joukko liikunnan ja urheilun parissa 
toimivia henkilöitä

28 U rheilulehti 2004/5.
29 Koivisto, Nelli (toim.) (2005) Lupa kuulua -  lupa näkyä.
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Seksuaali- j a  sukupuolivähemmistöt liikunnassa j a  urhei
lussa. SLU-julkaisusarja 6/05. Suomen Liikunta ja Ur
heilu.

Eurovision laulukilpailu -  eurooppalaisen homokulttuurin 
insituutio
1 Ks. Pajala 2006, 296-304.
2 Esim. Christenscn 2000, 19-20; Lcmish 2004, 56-59.
3 Miillcr 1998, 114.
4 Esim. Moser 19 99 ,108 -112 ,118 .
5 Larsson 2006, 16.
6 Christenscn 2000, 42-43; ks. myös Christenscn 2005.
7 Moser 1999, 94.
8 Lcmish 2004, 46-51; ks. myös Christenscn 2000, 22- 

25; Moser 1999, 95-105.
9 Lcmish 2004, 51-54.
10 Esim. Lemish 2004, 46.
11 Moser 1999, 106.
12 Moser 1999, 90-91; Pajala 2006, 310-312.
13 Kraushaar 1998, 130.
14 Esim. Straaycr Se Waugh [toim.] 2005.
15 Larsson 2006,17.
16 Berlant Se Warner 2000.
17 Tobin 2005.

Fredrik Cygnaeus: kaksoiselämää ja julkisia salaisuuksia
1 Hirschfeld 1914, D ie Homosexualität des M annes a n d  des 

Weibes (Berlin), s. 538. Kaikki lainaukset on kääntänyt 
saksasta Kati Mustola.

2 Otsikkoa innoitti Tuula Juvosen väitöskirjan nimi, Var- 
joeläm ää j a  ju lk isia  salaisuuksia: homoseksuaalisuuden ra 
kentuminen sotienjälkeisessä Suomessa (Tampere Vasta
paino, 2002).

3 Unkarilais-saksalainen kirjailija Karoly Maria Kert- 
beny käytti termiä Pohjois-Saksan liiton lainlaatijoille 
osoitetuissa vetoomuksissaan seksuaalisesti moniarvoi
sen rikoslain laatimisen puolesta. Homoseksuaalisuus-

sana omaksuttiin 1880-luvulla scksuaali-psykiatrisccn 
ja seksologisccn keskusteluun ja sen pohjalta kehitettiin 
myös hctcroscksuaalisuus yms. termit.

4 Lainaus teoksessa Emil Nervander 1907, Fredrik Cyg
naeus: muistokuva, eläm äkerrallisia p iirte itä  j a  m uistiin
panoja  (Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura),s. 
382.

5 Hirschfeld 1914, 538.
Turkulaismicsten homoseksuaalisista salongeista 1900- 
luvulla, ks. Tarja Hautanen 2005, Yksityisti/aisuus: tu r
kulaisten homojen j a  lesbojen kulttuurihistoriaa. (Scta-jul- 
kaisuja 18. Helsinki: Seta.)

6 Nervander 1907,163.
7 Ks. Hirschfeld 1914, 538-539.
8 Hirschfeld 1914, 638-639.
9 suomeksi: viisas ymmärtää vähemmästäkin.
10 Kalha 2005, Tapaus M agnus Enckell (Helsinki: Suoma

laisen Kirjallisuuden Seura), s. 16 ja eri kohdin.
11 Viljo Tarkiainen 1911, Fredrik Cygnaeus runoilijana 

(Llclsinki: Werner Söderström osakeyhtiö), s. 33.
12 Nervander 1907,122; Tarkaincn 1911, 34.
13 Nervander 1907, 248-9; lainaus Nervanderin tekstiä.
14 Nervander, 1907, 267.
15 Forsman 1925, Fredrik Cygnaeus k irjailijana j a  ajaniltniö- 

nä I I  (Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö), s. 47.
16 Nervander 1907, 84.
17 Klinge, ”Fredrik Cygnaeus”, Kansallisbiografia (SKS:n

biografiakeskus.)
18 Mt. Hirschfcldin (1914) historian tunnettujen ci-hc- 

tcroscksuaalisten henkilöiden listassa Byron mainitaan 
biseksuaalina.

19 Klinge 2002, ”Fredrik Cygnaeus". Suomen Kulttuuri
historia II, s. 410; Tarkiainen 1911, 61 (lainaus).

20 Lainaus Forsman 1923 (Fredrik Cygnaeus kirjailijana ja 
ajanilmiönä I), s. 35.

21 Tarkiainen 1911, 8.
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Hanna Ongelinin kivikkoinen kirjaiiijantaivai
1 Göta Hagcrlund: H anna Ongelin, pro gradu — avhand

ling i litteraturvetenskap, Åbo Akademi, 1931.
2 Selma Lundahl kirjeessään rovasti K.E. Aspclundillc 

9.11.1890

Edvard Westermarck
1 Ihanus 1990, 296, alaviite 112.
2 Westermarck 1933, 230-231.
3 Westermarck 1918, 61-74.
4 Lagerborg 1951, 85-93.

Magnus Enckell
1 Tihinen 2007.
2 Stewcn 2000, 50.
3 Tästä Kalha 2005, 21-22.

Fritz Wetterhoff
1 Enckell 1956, 53; Lauerma 1966, 253.
2 Lauerma 1966, 70.
3 Enckell 1956,53.
4 Lauerma 1966, 253; Pakaslahti 1934, 107.
5 Lauerma 1966, 466-468.
6 Pakaslahti 1934,217.
7 Lauerma 1966, 469.
8 Enckell 1956,198.

Edith Södergran
1 ks.Hökkä 1997-.
2 Innokkaana valokuvaajana Södergran on jättänyt myös 

jälkeensä Raivolan arkea kuvaavia kuvia. ks. Kukkonen 
&  Rahikainen 1993.

3 Ks. esim. Merja Virolaisen kirjoittama Dickinsonin elä
mäkerta Virolaisen tekemässä ja toimittamassa Dickin
sonin runojen käännösteoksessa Golgatan kuningatar 
(2004).

4 ks. keskustelun referoimisesta Witt-Brattström 1997, 
10-11. Tcriokkimannen’ lienee ensimmäiseksi ollut
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Gunnar Tidcrströmin romanssifantasia, sanoo W itt- 
Brattström.

5 ks. Olsson 1955.
6 Witt-Brattström 1997,291-297.
7 Haapala 2005, 227-230.
8 Hökkä 1989,356-357.
9 ks. Mustola 1984. Perinne myös elää yhä. Södergran oli 

hyvin esillä mm. vuonna 2004 Tribadien yöt ja päivät 
-kulttuuriviikolla järjestetyssä lesbokulttuurihistoriaa 
esittelevässä tapahtumassa ”Edith, Gertrude, Virginia: 
Menneiden vuosisatojen salonkipcrformanssi ja valoku- 
vausateljec”. Södergrania esitti tutkija Rita Paqvalén. ks. 
Tribadit (2004).

Hagar Olsson
1 Paavolainen 1990 [1929], 12.
2 Holmström 1988, 164. Katso myös Holmström 1993, 

13-18.
3 Sosialistinen organisaatio ilman puoluesidoksia. Ruot

salainen Clartc-liike perustettiin Ruotsissa vuonna 
1921.

4 Vrt. Knutson 2004, 211, 218.
5 Juvonen 2002, 290.
6 Judith Mcurer (Åbo Akademi/Kölnin yliopisto) tutkii 

parhaillaan utopiaa ja dystopiaa Hagar Olssonin kirjal
lisissa teoksissa ja kritiikeissä. Maria Lival-Lindström 
(Åbo Akademi) omistaa Hagar Olssonin Chitambolle 
osan väitöskirjastaan, jonka aiheena on suomenruotsa
laisten naiskirjailijoiden kehitysromaanit 1860-1930- 
luvulla. Eva Kuhlefelt (Helsingin yliopisto) keskittyy 
naismaskuliinisuuteen Idagar Olssonin viidessä sotien- 
väliscn ajan romaanissa.

Kaapin politiikka: Tove Jansson julkisena henkilönä
1 Ks. Kruskopf 1992.
2 mm. Bolgar 1989, Korsström 1989, Laitinen 1990.
3 Ahola 1989a.
4 Anttonen 1997-, Ks. myös Ahola 2007. vrt. Ahola 1989b.



5 Huhta 1992.
6 1958 Lillan ensiesitti Janssonin näytelmän Troll i Kulis

serna. Näytelmään Jansson kirjoitti sanat kappaleeseen 
Höstvisa (suom. Syyslaulu, säv. ErnaTauro), josta on sit
temmin tullut suomalaisten rakkauslaulujen klassikko.

7 M atkalla  Toven kanssa (Suomi 1993, ohj. Kanerva Ce
derström) ja H ara, yksinäisten saari (Suomi 1998, ohj. 
Kanerva Cederström), Tove ja Tooti Euroopassa (Suo
mi 2004, ohj. Kanerva Cederström, Riikka Tanner ja 
Tuulikki Pietilä) .

8 YLE Teeman Homo-Suomen historia -sarjassa (2005, 
ohj. Heli Koskela) runoilija Mirkka Rekola totesi, ettei 
sodanjälkeisessä Suomessa edes ollut tilaa, johon tulla 
ulos kaapista, ks. aiheesta myös Juvonen 2002, 220-228.

Tom of Finland
1 Kuraattori Harvey S. Shipley Miller, ks. Dehncr 2006.
2 Arell &. Mustola 2006.

Pentti Holappa homomiehen kuvaajana
1 Holappa 1995b, 68.
2 Tarkka 2000, 49.
3 Holappa 1990, 28.
4 Holappa 2002, 169.
5 Holappa 1996.
6 Holappa 2000, 625
7 Holappa 2000, 629.
8 Holappa 2000, 608.
9 Holappa 2000, 646.
10 Holappa 2000, 647.

11 Holappa 2002, 164.
12 Holappa 2006, 63.
13 Holappa 1998, 291.
14 Holappa 1998, 293.
15 Holappa 1995b, 83
16 Holappa 1998, 442.
17 Foucault 1998, 127-128.
18 Foucault 1998, 171-172, 259-262.
19 Teoksen tunnustusluonteesta ja myös homoseksuaali

suuden ja mieheyden suhteesta perusteellisemmin Koi
visto 2007.

20 Ulostulokertomustcn kaavasta esim. Plummer 1995, 
Kaskisaari 1995.

21 Foucault 1998, 261.
22 Holappa öejouhki 2006, 60.

Christer Kihlman
1 Kyseessä on Max Randin luonnehdinta. Rand 1984, 

328.
2 Stälström 1997, 222. Keskustelusta laajemmin Stål

ström 1997,218-224.
3 Lasse Kckki liittää arviossaan Kihlmanin 1960- ja 70 - 

luvun romaanien muotorakenteita André Giden ja Sa
muel Beckcttin teoksiin. Kekki 2001, 227.

Pirkko Saision tuotanto ja julkisuus
1 esimerkiksi vuosina 1993 ja 2000.
2 Haastattelu 2006.
3 Saisio 2003, Finlandia-puhc.
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