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Tiivistelmä
Taiteen maisterin opinnäytetyöni käsittelee taiteen mahdollista roolia sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehityksessä toiseuttavassa yhteiskunnassa.
Identiteetti, tuo perimmäinen kuva siitä mitä ja keitä olemme, muovautuu jokaisessa yksilössä
elämänkokemusten kautta ja elää muutoksessa koko elämämme ajan. On tutkittu paljon sitä, kuinka
identiteetti muotoutuu elämänkaaren aikana ihanteellisesti mahdollistaen eheän minäkuvan. Osa
yhteiskuntamme ihmisryhmistä kuitenkin elää toiseutettuina, joka tarkoittaa sitä, ettei heitä
mielletä kulttuurissamme samanarvoisiksi kuin valtaa pitävä väestöryhmä. Tämä näkyy
yhteiskunnassamme monin tavoin: heitä eivät välttämättä koske samat oikeudet tai heitä saatetaan
kohdella sosiaalisissa tilanteissa hyvin eri tavalla. Tutkin, kuinka tämä vaikuttaa seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen edustajien identiteetin rakentumiseen ja voisiko itseilmaisulla taiteen
keinoin olla positiivinen vaikutus eheän minäkuvan syntymiseen siitä huolimatta.
Tutkielmani koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa käsittelee sateenkaarivähemmistöjen
identiteetin rakentumista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilta keräämieni lyhyiden
teemaomaelämäkertojen avulla. Nämä kertomukset antavat mahdollisuuden päästä lähemmäs
sateenkaarivähemmistöjen edustajien kokemuksia jokapäiväisestä elämästään. Se avaa, miksi
voimme sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohdalla puhua toiseudesta ja sen vaikutuksesta
identiteetin rakentumisen.
Tutkielmani toinen osa rakentuu taiteen erilaisista identiteetin kehitystä tukevista
mahdollisuuksista. Se käsittelee sekä omakuvaa, performatiivista sukupuolta, drag-taidetta että
vaikuttamisen mahdollisuuksia taiteen avulla. Keräsin tutkielmaani varten vapaaehtoisilta
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavilta taiteilijoilta heidän teoksiaan, joista he saivat
kertoa omin sanoin. Teokset ovat hyvin erilaisia, kuitenkin samankaltaisia kertoen hyvin paljon
tekijöistään ja kuvaten kauniisti sekä koskettavasti heidän kokemuksiaan vähemmistön edustajina
elämisestä. Nämä teokset kulkevat pohdintani rinnalla avaten valtavaa taiteen ja itseilmaisun
maailmaa, joka voi toimia eheän minäkuvan rakentajana.
Tutkielmani tarkoitus ei ole löytää erityisiä vastauksia, vaan pikemmin kartoittaa valtavaa taiteen ja
itseilmaisun avulla itsensä tutkimisen maailmaa. Sen tavoitteena on myös suunnata huomio niihin
ihmisryhmiin, jotka kärsivät tälläkin hetkellä yhteiskunnassamme toiseuttamisen seurauksena.
Tahdon tutkielmani avulla auttaa ihmisiä huomaamaan ne, jotka jäävät yhteiskunnassamme ja
kulttuurissamme varjoon ja sitä, millaisia seurauksia tällä voi yksilön identiteetin kehitykselle olla.
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Abstract
My Master of Arts thesis is about art’s role in supporting the development of sexual and gender
minorities’ identity in a society that treats them inequal with most of the people.
Identity, the major picture of who and what we are, develops through different experiences in our
lives and is in constant transformation from birth to death. There has been a lot of researches about
the ideal development of identity. Some groups of people are still living as others, which means they
are not seen equal with the people holding the power and this can be seen in a lot of things in our
culture. They may not have the same rights or are treated very differently in social situations. In my
research, I focus on sexual and gender minorities, whose position in our society seemingly gets better
all the time but who still suffer from a lot of inequality in their lives.
My research consists of two parts. The first part is about the development of sexual and gender
minorities’ identity through short themed biographies from different individuals. These stories let
us get closer to these minorities’ daily lives and the struggles they face every day. It sheds light on
why we can talk about otherness and its’ impact in individuals’ identity development.
The second part is about art’s possibilities in supporting the development of one’s identity. These are
for example social influencing through art, self-portrait, performative possibilities of gender and
drag art. For my research, I collected artwork from different artist belonging in the sexual and gender
minorities. I also asked them to describe their works in their own words and the factors behind them.
All the artworks are quite different, still telling a lot about their creators and beautifully describing
their lives as minorities. These works help us understand the huge world of art and self-expression
which can help us build a content image of ourselves.
The mission of my research is not to find any particular answers; it’s more about mapping the world
of self-exploration through art and expression. It’s about shedding light to people who are even today
suffering from otherness. With my research, I want to help people notice them who are not in the
spotlight of our society and culture and what harm otherness can do to the development of one’s
identity. What happens, when the whole picture of one’s self is been seen wrong by our society? I
also want to highlight the huge impact that art and self-expression can have to one’s well-being. Can
the world of self-expression help us grow content with ourselves?

Keywords identity, development, self-expression, art, sexual minorities, gender minorities
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JOHDANTO

Taiteen maisterin opinnäytetyöni käsittelee sitä, kuinka itseilmaisu taiteen avulla voi toimia tukijana
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajien yksilöllisen identiteetin kehityksessä
ympäristössä, joka muutoin on sen kannalta eriarvoistava ja haitallinen. Tutkielmani tavoite on
nostaa esiin yhteiskuntaamme liittyviä epäkohtia, jotka aiheuttavat jatkuvia haasteita
vähemmistöryhmille, jotka eivät löydä paikkaansa heitä toiseuttavassa ympäristössä sekä nostaa
esiin taiteen maailman mahdollisuuksia yksilön hyvinvoinnin tukijana. Toiseuttamisella tarkoitetaan
jollakin selkeällä tavalla tietystä väestön osasta erilaisiksi leimattuja ihmisiä, jotka merkitään kielen
sekä kohtelun avulla usein siten, ettei heillä lopulta ole elämässään samanlaisia mahdollisuuksia
kuin heidät toiseuttaneella väestöryhmällä. Toiseuden kokemus voi kasvaa lähes kaiken nieleväksi
taakaksi, mutta taide voi kenties auttaa vapauttamaan sen aiheuttamia ahdistuksen ja
hämmennyksen tunteita parantaen siten elämänlaatua ja itsetuntemusta.
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet koskettavat minua hyvin vahvasti. Tutkielmassani
pohdin erilaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sateenkaarivähemmistöjen identiteetin kehitykseen
siten, ettei se pääse muotoutumaan yhtä eheäksi kuin muulla väestöllä. Jokaisella on varmasti
omat haasteensa identiteetin kehityksen suhteen, sillä olemme kaikki yksilöitä, joiden ympäristö
vaikuttaa kasvuumme ainutlaatuisella tavalla. Uskon kuitenkin, että seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöt kohtaavat elämänsä aikana heteronormatiivisen ja binääristä
sukupuolikäsitystä korostavan kulttuurimme vuoksi huomattavasti muita enemmän haasteita, jotka
voivat vaikuttaa merkittävästi käsitykseen itsestä ja siten identiteetin kokonaisvaltaiseen
kehitykseen. Koen, että vaikka yhteiskuntamme pikkuhiljaa siirtyy kohti laajempaa tasa-arvoa kuin
koskaan aiemmin, on ymmärrys sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta kohtaan kansan
keskuudessa hyvin vähäistä.
Kiinnostuin taiteen roolista identiteetin rakentumisessa, sillä se on omassa elämässäni toiminut
valtavassa roolissa tunteiden purkamisen ja itsereflektion välineenä. Lisäksi olen taiteen keinoin
kyennyt käsittelemään ja kuvaamaan omaa seksuaalisuuttani kauan ennen kuin olen edes täysin
ymmärtänyt sitä. Olen huomannut, että myös useat sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön
lukeutuvat tuttavani ilmaisevat itseään taiteen avulla. Tutkielmani aihetta valitessani pohdin, voisiko
identiteetin rakentumisen mutkikkuus sateenkaarivähemmistöillä tai muilla toiseutetuilla
ihmisryhmillä jopa omalta osaltaan johdattaa tunteiden käsittelyyn taiteen keinoin. Esimerkiksi
sukupuoli ja seksuaalisuus ovat niin suuri osa kenen tahansa minuutta, ettei niitä voi sulkea
kokonaan pois; yleensä ne löytävät keinon purkautua tavalla tai toisella. Taide voisi olla tähän
todella hyvä, identiteettiä rakentava väline: samaistuttavan visuaalisen kuvaston puuttuessa
taideopetus tai -harrastus voi tarjota ainakin jonkinlaisen väylän luoda sitä itse ja tehdä
itsetutkiskelua, ikään kuin kuvallisesti keskustella itsensä kanssa.
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Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumattomana vähemmistöjen päivittäisiä haasteita voi
olla vaikeaa havaita. Harva kokee huomanneensa syrjintää ketään kohtaan tai pitää muita
yhteiskunnallisia ongelmia tärkeämpinä kuin sateenkaarivähemmistöjen oloihin puuttumista. Kun
itse ei ole osa vähemmistöä, eivät ongelmat ole osa omaa jokapäiväistä elämää, jolloin ne voivat
vaikuttaa mitättömiltä. Sateenkaarivähemmistöt kohtaavat kuitenkin päivittäin vastoinkäymisiä, joita
muun väestön elämässä ei juuri ole. Heidän on esimerkiksi jatkuvasti seliteltävä ja puolusteltava
olemassaoloaan ja identiteettiään. Kaapista ulostulo on aina yhtä raskasta ja vaatii uskallusta, sillä
siinä on riskinsä tulla syrjityksi tai ylenkatsotuksi (Cole et al. 1996; Halpin & Allen 2004; Vincke &
Bolton 1994).
Binäärinen sukupuolijärjestelmä on valtava osa yhteiskuntaamme ja valtaosa ihmisistä mittaa
kaiken aikaa toisiaan ulkoisen olemuksen ja sen kautta tulkitun sukupuolen perusteella.
Binäärisellä sukupuolikäsityksellä tarkoitetaan sukupuolen jakamista mustavalkoisesti naisiin ja
miehiin fyysisen anatomian perusteella. Aina, kun sateenkaarivähemmistöjen edustajat menevät
esimerkiksi lääkäriin, uuteen työpaikkaan, uuteen kouluun tai muuten vain tutustuvat uusiin ihmisiin
he törmäävät samaan oletukseen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, jonka he joutuvat rikkomaan
tulemalla ulos kaapista yhä uudelleen ja uudelleen. Heidän tunteitaan vähätellään: itse törmään
jatkuvasti esimerkiksi oletukseen, että seksuaalivähemmistöjen edustajat kiinnostuvat kenestä
tahansa heitä ystävällisesti kohtelevasta saman oletetun sukupuolen edustajasta tai ovat muutoin
yliseksuaalisia. Nämä oletukset aiheuttavat stigmaa ja pelkoa sateenkaarivähemmistöjen edustajia
kohtaan. Sukupuolen erilaiset vivahteet eivät saa yleensä ymmärrystä: yleisin käsitys on, että
sukupuolia on vain kaksi, eikä esimerkiksi koetun sekä fyysisen sukupuolen välillä nähdä eroa.
Fyysisen sukupuolen korjaaminen on työlästä: se on mahdollista vasta täysikäisenä, vaatii pitkän
hoitojakson ja monen lääkärin diagnoosin. Henkilötunnuksen muuttaminen omaan sukupuolta
vastaavaksi taas vaatii yhä tänäkin päivänä pakkosterilisaation (translaki.fi).
Pohjaan tutkielmani vahvasti Judith Butlerin näkemykseen sukupuolen ja seksuaalisuuden
moninaisuudesta, niin kuin hän aikoinaan ilmaisi teoksessaan Gender Trouble – Feminism and the
Subversion of Identity vuodelta 1990. Teos oli aikanaan hyvin vallankumouksellinen esitellessään
täysin uusia mahdollisuuksia identiteetille ja ihmisen yksilöllisyydelle. Tärkeässä roolissa on myös
Simone de Beauvoirin The Second Sex (1949), joka on erittäin tärkeä feministisen ideologian
virstanpylväs. Näin ollen koen tärkeäksi käsitellä tutkielmani teoreettista viitekehystä esittelevässä
luvussa Butlerin sekä de Beauvoirin avulla sitä, mitkä sukupuolen ja seksuaalisuuden
mahdollisuudet ovat, mistä ne koostuvat ja mikä niiden rooli sekä yhteiskunnassa että yksilön
elämässä on. Tämä antaa pohjan koko opinnäytetyölleni, joka rakentuu hyvin pitkälti tämän tiedon
varaan.
Teoreettista viitekehystä esittelevä luku avaa myös Erik Eriksonin teoriaa ihmisen
psykososiaalisesta kehityksestä ja siten antaa pohjan kautta koko tutkimukseni kulkevalle
käsitykselle siitä, kuinka ihmisen identiteetti rakentuu. Kun tiedämme, miten koko käsityksemme
itsestämme muovautuu läpi elämämme, voimme myöhemmissä luvuissa verrata eri
elämänvaiheissa tapahtuvaa ihanteellista kehitysprosessia siihen, kuinka tähän vaadittavat puitteet
toteutuvat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöillä.
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Varsinainen opinnäytetyöni jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen käsittelee eri
elämänvaiheita seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajien silmin. Haluan tuoda näkyviksi
ihmisiä, jotka ovat kamppailleet oman identiteettinsä löytämiseksi toiseutettuina yhteiskunnan
jäseninä ja kuinka taide on auttanut heitä kasvamaan siksi itsekseen, jota he tänä päivänä ovat.
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajilta keräämieni lyhyiden teemaomaelämäkertojen
avulla uskon tuovani tutkielmaani sekä uskottavuutta että samaistuttavuutta: en halua puhua vain
luvuista ja kasvottomista ihmismassoista, vaan näyttää, kuinka todellisista ja koskettavista asioista
on kyse. Lisäksi kertomukset valaisevat, miksi voimme puhua sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen kohdalla toiseudesta ja miten tämä näyttäytyy heidän elämässään.
Olen teemoitellut nämä keräämäni lyhyet teemaomaelämäkerrat tärkeiden elämänvaiheiden
mukaan lapsuudesta, teini-iästä ja aikuisuudesta kertoviin osioihin yhdistäen näin sekä keräämiäni
kertomuksia että aiempia tutkimustuloksia, jotka nivoutuvat yhteen antaen hyvin yksityiskohtaisen
kuvan siitä, millaista on kasvaa sukupuoli- tai seksuaalivähemmistön edustajana ja mitkä asiat
kasvussa lapsuudesta aikuisuuteen ylipäätään vaikuttavat heidän identiteettinsä kehitykseen.
Käsittelen myös kaapista ulostuloa yhtenä elämänvaiheena, sillä juuri sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen edustajilla se nousee elämänkaaressa erittäin merkitykselliseksi
tapahtumaksi, jolla on hyvin tärkeä rooli identiteetin rakentumisessa. Se sijoittuu useimmiten teiniiän ja varhaisaikuisuuden välimaastoon tapahtuen näin jo valmiiksi hyvin kriittisessä
elämänvaiheessa. Identiteetin kehityskaaren avaaminen ja analysoiminen on nähdäkseni hyvin
tärkeää, jotta voimme ymmärtää, mitkä tekijät sateenkaarivähemmistöjen elämässä ilmentävät
toiseutta ja rakentavat identiteettiä kenties hieman eri tavoin kuin muulla väestöllä. Sukupuoli ja
seksuaalisuus ovat tärkeä osa meidän jokaisen identiteettiä ja myös ne ovat jatkuvassa
muutoksessa kehittyen koko elämämme ajan.
Opinnäytteeni toinen osa käsittelee juuri taiteen merkitystä tässä tapauksessa
sateenkaarivähemmistöjen edustajien mutta käytännössä kenen tahansa ihmisen identiteetin
kehityksessä. Se esittelee sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin identifioituvien taiteilijoiden
tekemää taidetta ja rakentuu niiden pohjalta neljään eri osaan, joissa käsittelen taiteen eri muotoja
ja niiden mahdollisuuksia eheän identiteetin rakentumisessa. Omakuvasta, performatiivisesta
sukupuolesta sekä dragista kertovat luvut käsittelevät erilaisia itsereflektion mahdollisuuksia
taiteen avulla sekä sukupuolen performatiivisuutta eli sukupuolen ilmaisua, joka sivuaa taidetta
hyvin monella tavalla; ulkoisen olemuksemme ja käytöksemme suhteen tekemämme valinnat ovat
useimmiten hyvin tietoisia ja teemme ne sen mukaan, millaisen kuvan haluamme välittää
itsestämme ulospäin, joka näin tekee siitä omalla tavallaan itseilmaisua. Poliittisesti ja
yhteiskunnallisesti vaikuttavaa taidetta käsittelevä luku taas avaa taiteen roolia
sateenkaariyhteisön voimaantumisessa ja vähemmistöjen aseman yhteiskunnallisessa
parantamisessa. Uskon, että tutkielmani avulla voin osoittaa yhteyden identiteetin optimaalisen
kehityksen, itseilmaisun vapauden sekä elämänlaadun välillä.
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TUTKIMUSMETODI

Tutkimusmenetelmäni on pääsääntöisesti kriittinen tapaustutkimus, jossa pyrin aiempia tutkimuksia
sekä yksittäisten henkilöiden kertomuksia tarkastelemalla paljastamaan yhteiskunnastamme
epäkohtia liittyen tasa-arvoon ja jokaisen oikeuteen hyvästä elämästä. Tapaustutkimuksella
tarkoitetaan tutkimustapaa, jolla pyritään tuottamaan valitusta selkeästä kokonaisuudesta
yksityiskohtaista tietoa. Etuliite tapaus viittaa aiheeseen, joka on selkeästi rajattavissa ja josta
haetaan tietoa liittyen aiheen dynamiikkaan, mekanismeihin ja lainalaisuuksiin. Näin ollen
tutkittavan aiheen tulee olla omaksi ilmiökseen tunnistettava ja sisältää ominaisuuksia, joihin
tutkimuksessa halutaan pureutua. Kriittinen lähestymistapa taas tarkoittaa pyrkimystä parempien ja
oikeudenmukaisempien rakenteiden tuottamiseen. Siten kriittinen tutkimus on aina sidoksissa
aikaan, jolloin tutkimusta tehdään, niihin ilmiöihin, jotka kussakin ajassa nähdään muutosta
tarvitsevina sekä tutkijaan, joka tunnistaa nämä ilmiöt ongelmallisiksi. Historiassa kriittinen tutkimus
on toiminut merkittävässä roolissa kulloisenakin ajankohtana kyseenalaistetuiksi nousseiden
rakenteiden muutoksessa (Suoranta & Ryynänen 2014, jyu.koppa.fi).
Tutkielmani taustalla on usein kriittisen tutkimuksen takana vaikuttava emansipatorinen
tiedonintressi, pyrkimys vaikuttaa ja tässä tapauksessa tuoda seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin liittyviä ongelmakohtia näkyviksi. Saksalaisen filosofi Jürgen Habermasin
mukaan jokainen tieteellinen tutkimus tehdään jotakin tarkoitusta varten. Niinpä hän kehitti
tiedonintressi-termin kuvaamaan strategioita, jotka ohjaavat tutkimuksen suorittamista. Yksi
mahdollisista tiedonintresseistä on juuri emansipatorinen, jota Habermas kuvaa pyrkimyksenä
vapauteen sekä tiedostettujen että tiedostamattomien valtarakenteiden kahleista (Pietarinen 2002).
Rajasin tutkimusalueeni Suomeen, sillä koin suuremman alueen tarkastelemisen aiheen kenttänä
liian laajaksi ottaen huomioon, kuinka erilaisessa asemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt
ovat eri osissa maailmaa. Tällöin olisi ollut tarpeellista avata erikseen vähemmistöjen oloja
maailman eri osissa ja kulttuureissa sekä verrata näitä toisiinsa, joka olisi helposti paisuttanut
opinnäytteeni valtaviin mittasuhteisiin. Suomessa, kuten monissa muissa länsimaissa, vallitsee
ilmapiiri, jossa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa kaiken aikaa parannetaan heidän
ollessaan näennäisesti hyväksyttyjä esimerkiksi lain silmissä. Yhteiskunnan asenteelliset ongelmat
piilevät pinnan alla ja tulevat ilmi vasta lähemmässä tarkastelussa.
Tutkimukseni taustalla vaikuttavat sekä teoriaviitekehys että tutkimusaineisto, jota ovat tuotetut
dokumentit, tässä tapauksessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilta keräämäni
taideteokset ja lyhyet teemaomaelämäkerrat. Lähdeaineistonani käytän myös erilaisia tutkimuksia
ja kyselyjä, joita on toteutettu nähdäkseni niin paljon, että yhteys ihmisoikeuksien toteutumisen ja
yksilön hyvinvoinnin välillä voidaan selkeästi havaita. Suomessa viime aikojen laajimpia nuorisoon
kohdistuneita tutkimuksia ovat etenkin Nuorisotutkimusseuran ja SETA:n vuonna 2013 sekä
Suomen Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen vuonna 2017 toteuttamat kyselyt. Valitsin aineistooni
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muun muassa nämä tutkimukset, sillä ne ovat suhteellisen uusia ja kohdistuvat laajaan osaan
nuorisoa eri puolilta Suomea. Suomen Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos on Suomen suurin alan
järjestö ja siksi varsin luotettava, SETA taas Suomen suurin seksuaalista ja sukupuolista tasaarvoa ajava yhdistys, jolla on pitkä historia sateenkaarivähemmistöjen oikeuksien edistämisessä.
Yksi tärkeä osa teoriaviitekehystä on Judith Butlerin teos Gender Trouble: Feminism and the
Subversion of Identity, jonka avulla avaan muun muassa sukupuolen performatiivisuuden käsitettä
sekä sen yhteyttä taiteeseen. Teos sisältää arvokasta pohdintaa sukupuolirooleista, niiden
vaikutuksesta yhteiskuntaan sekä monia kysymyksiä ja teorioita, jotka voivat selittää sitä, miksi
yhteiskuntamme toimii juuri tietyllä tavalla ja miksi se syrjii osaa väestöstä. Teoriaviitekehykseeni
lukeutuu vahvana myös Erik Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria, jonka avulla käsittelen
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilta keräämiäni lyhyitä teemaomaelämäkertoja.
Tapani käsitellä eri aineistoja, teemaomaelämäkertoja sekä taideteoksia, on hyvin erilainen.
Ensimmäinen pohjautuu teemoittelultaan vahvasti Eriksonin psykososiaaliseen kehitysteoriaan,
joka antoi hyvän pohjan elämänkaaren eri vaiheiden käsittelylle erillisissä luvuissa ja toi näin
selkeyttä vähemmistön edustajien elämänkokemusten ymmärtämiseen. Toisaalta tutkimukseni
laajuus valikoitui aineiston perusteella, sillä tutkimukseeni osallistujat olivat kaikki varsin nuoria,
alle 30-vuotiaita, jonka vuoksi en käsitellyt tutkimuksessani vanhuutta, jota kuvaavia kertomuksia
minulla ei ollut. Taiteen ja identiteetin suhteesta kertova, taideaineistoa käsittelevä luku muodostuu
keräämieni taideteosten sekä niiden esiin kutsumien teemojen ympärille, jotka näin rakentuivat
omiksi alaluvuikseen. Näin ollen käsittelin tutkimuksessani vain niitä taiteen ja itseilmaisun
muotoja, joita taideteokset edustivat tai joista ne herättivät pohdintaa. Lähestyn teoksia niistä
tekemäni tulkinnan sekä taiteilijoilta saamieni kommenttien pohjalta, jolloin niistä tekemäni
päätelmät ovat suuressa roolissa teosten käsittelyssä ja asettamisessa juuri tiettyyn kontekstiin.
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TUTKIELMAAN OSALLISTUJAT
Etsin tutkielmaani osallistumaan kiinnostuneita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajia
Facebookin alla toimivasta Sateenkaari-Suomi -ryhmästä, joka toimii eräänlaisena
internetyhteisönä sateenkaarivähemmistöihin kuuluville nuorille ja aikuisille. Ryhmä on
vihapuheesta ja syrjinnästä vapaa verkkoympäristö, jossa keskustellaan kaikesta aina
yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä ryhmän jäsenten henkilökohtaisiin päivän tapahtumiin ja
valokuvien jakamiseen. Monelle yksinäisyydestä kärsivälle sateenkaarivähemmistön edustajalle se
voi olla ainoa sosiaalisen elämän kanava, jossa uskaltaa toimia täysin omana itsenään.
Tavoitteenani oli koota mahdollisimman monipuolisesti eri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvia nuoria ja aikuisia kertomaan kokemuksistaan heteronormatiivisessa yhteiskunnassa
kasvamisesta ja elämisestä omin sanoin, juuri sen verran kuin heistä tuntui hyvältä.
Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan perinteistä ja vallitsevaa käsitystä, jonka mukaan sukupuolia
on kaksi, mies ja nainen; tämän mukaan jokainen yksilö voidaan fyysisen sukupuolensa
perusteella luokitella niistä toiseen kokien automaattisesti vetoa vastakkaiseen sukupuoleen.
Tutkielmaani osallistuneet kertojat kuuluvat kaikki tämän käsityksen ulkopuolelle. Pyysin heitä
myös kertomaan, onko taide ollut juuri heille jonkinlainen voimavara ja tukija selviytymisessä sekä
itsensä löytämisessä, jos ja kun yhteiskunta tai sosiaalinen yhteisö ei ole sitä ollut.
Etsin kertojiksi nimenomaan ihmisiä, joita en ennestään tuntenut; koin, että vaikka lähipiiriini kuuluu
paljon sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin lukeutuvia ihmisiä, olisi heidän kokemuksistaan
suoraan kysyminen ongelmallista, sillä he saattaisivat kokea, että koska olemme ystäviä, olisi
heidän kysyessäni pakko uskoutua elämäntapahtumistaan minulle. Hyvin henkilökohtaisten
asioiden kertominen voisi myös olla heille vaivaannuttavaa, sillä vietämme paljon aikaa yhdessä ja
näin ollen tietäisin heistä asioita, joita he eivät omaehtoisesti välttämättä olisi kertoneet. Sen vuoksi
mielestäni järkevin ratkaisu oli avata aihe juuri Facebookin Sateenkaari-Suomi -yhteisöön
julkaisemalla, jolloin kiinnostuneet voivat itse ottaa ensin minuun yhteyttä lähettämällä Facebookin
kautta yksityisviestin, jolloin pääsin avaamaan heille aihetta tarkemmin. Niille, jotka lähettivät
minulle viestin, vastasin seuraavasti:
Moikka! Minua kiinnostaisi kuulla, ihan omin sanoin kerrottuna, millaista on ollut kasvaa tässä
heteronormatiivisessa yhteiskunnassa sateenkaarivähemmistöön kuuluvana. Oletko kokenut
syrjintää tai ulkopuolisuuden tunnetta liittyen sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiisi ja miten olet
kokenut sen, ettei meitä vähemmistöjä oikein huomioida yhteiskunnassamme. Lisäksi kiinnostaa
se, onko just sulla taide ollut jonkinlaisessa roolissa tässä tai auttanut käsittelemään omia tunteita
ja siten kasvamaan sinuiksi itsensä kanssa. Näihin kysymyksiin voi vastailla ihan sen mukaan mikä
itsestä tuntuu hyvältä, jos jokin aihe on liian arka niin sen voi aina sivuuttaa.
Tämän jälkeen annoin kiinnostuneiden kirjoittaa vapaasti tarinansa ilman tarkentavia kysymyksiä,
sillä halusin kaiken tiedon tulevan heidän osaltaan täysin vapaaehtoisesti ilman painostusta. Näin
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ollen en myöskään uudestaan lähestynyt niitä, jotka ilmoittivat palaavansa asiaan myöhemmin,
mutta eivät koskaan vastanneet ensimmäiseen viestiini; tulkitsin tämän ilmaisuksi halusta
perääntyä tutkimuksestani. Herättääkseni osallistujien luottamuksen halusin heidän tietävän, että
kuulun sateenkaarivähemmistöön itsekin, ja siksikin olen heidän puolellaan – tämän vuoksi viittasin
viestissäni ”meihin vähemmistöihin”.
Olin varautunut siihen, etten saisi tuntemattomilta kovinkaan henkilökohtaisia tarinoita; aihe on
edelleen monelle hyvin arka. Yllättävän moni oli kuitenkin heti kiinnostunut osallistumaan
opinnäytetyöhöni kertomalla oman tarinansa. Yllätyin myös siitä, kuinka koskettavia ja
henkilökohtaisia tarinat olivat. Vaikka tiesinkin, mitä suuri osa sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöistä joutuu elämässään käymään läpi, oli tarinoiden lukeminen hetkittäin jopa
raskasta, sillä samaistuin osaan hyvin paljon ja saatoin todella tuntea tuskan sanojen takana.
Kertojien avoimuus kertoo nähdäkseni siitä, kuinka suuri tarve vähemmistöihin kuuluvilla on kertoa
kokemuksistaan maailmalle. Toisaalta mukaan valikoitui luultavasti ihmisiä, joilla rohkeus ja halu
saada äänensä kuuluviin sekä vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin asenteisiin on suurempi.
Kaikkein raskaimmat kertojat jäivät mitä luultavimmin sivuun, sillä jotkin kokemukset saattavat olla
liian vaikeita kerrottaviksi. Samoin luulen, että ihmisillä, joilla ei ole ollut juurikaan hankaluuksia
identiteettiinsä liittyen, ei myöskään ole samanlaista tarvetta kertoa kokemuksistaan. Epäilen
kuitenkin, että tuskin on yhtäkään sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvaa henkilöä, joka ei
olisi koskaan elämässään kokenut minkäänlaista syrjintää identiteettiinsä liittyen.
Mikäli kertomuksessa tuli ilmi taideharrastus tai -ammatti, otin sen puheeksi ilmaisten, että kuulisin
mielelläni myös siitä ja jos henkilö oli innokas kertomaan, pyysin, voisinko mahdollisesti saada
käyttää opinnäytetyössäni joitakin heidän tekemiään taideteoksia sekä tarinoita niiden takana.
Kenties olennaisimmaksi osaksi tutkimustani nousseet teokset ovat tekijöidensä mukaan
nimenomaan sellaisia, joiden tekemisen prosessin avulla he ovat käsitelleet omaa identiteettiään.
Osallistujat jakoivat minulle mielellään tekemäänsä taidetta ja kertoivat siitä hyvin avoimesti. Sain
luvan käyttää teoksia tarinoineen tutkimuksessani. Teokset olivat hyvin monipuolisia ja erilaisia
identiteettiin liittyviä aiheita käsitteleviä, kuitenkin pitkälti visuaalista taidetta edustavia: piirustuksia,
maalauksia, valokuvia sekä muutamia runoja. Todella monelle taide on selkeästi ollut tärkeä
voimavara selviytymisessä.
Käsittelen tutkielmaani osallistuneiden henkilöiden teemaomaelämäkertoja ja taideteoksia omasta
tutkimuksellisesta näkökulmastani, jolloin omilla päätelmilläni ja tulkinnoillani on suuri rooli niiden
teemoittelussa ja asettamisessa tiettyyn kontekstiin. Yhdistän niitä omiksi kokonaisuuksikseen
omaamani tiedon pohjalta, jolloin koen tapani käsitellä aineistoa tutkimukseni kannalta sopivaksi ja
hyvin perustelluksi sekä tutkielmaani osallistujia kunnioittavaksi.

19

EETTISET KYSYMYKSET

Tutkielmaani liittyvät eettiset kysymykset liittyvät suurelta osin kokoamieni tarinoiden kertojien
yksityisyyteen. Tutkimukseen osallistujien henkilöllisyyden salaaminen on seuraamusetiikan
näkökulmasta äärimmäisen tärkeää, sillä sen avulla voidaan estää tietojen joutuminen vääriin
käsiin (Kuula 2006). On totta, että tällaiset herkät tiedot yksilöstä voivat aiheuttaa paljon vahinkoa
vääriin käsiin joutuessaan, sillä kaikki eivät katso seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumista
toivottavaksi ominaisuudeksi. Tutkielmani tavoitteena on tuoda ilmi vaikeuksia, joita sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen edustajat omassa elämässään joutuvat kokemaan ja niiden kautta
kääntää huomiota siihen, millaisia muutoksia yhteiskunnassamme tulisi tapahtua, jotta
ihmisoikeudet toteutuisivat jokaisen kohdalla paremmin, ei asettaa ketään yksilönä erityiseen
valokeilaan ja mahdollisesti jopa hankaloittaa heidän elämäänsä entisestään. Opinnäytteessäni
käyttämieni teosten yhteydessä mainitsen kuitenkin taiteilijan nimen. Sain tähän taiteilijoilta luvan,
ja olimme yhtä mieltä siitä, että haluamme kunnian tulevan kuvan tekijälle: kaikki taiteilijat ovat
teoksistaan ylpeitä eivätkä kokeneet tarpeelliseksi salata identiteettiään teostensa yhteydessä.
Tutkittavien anonymiteetti on tutkimuksessani tärkeä myös siksi, että heidän antamansa
kertomukset ovat sävyltään pitkälti haastavia elämäntapahtumia korostavia. Sen vuoksi
kertomukset saavat helposti henkilöt näyttäytymään kenties erilaisessa valossa kuin he muussa
yhteydessä mielellään näyttäytyisivät, sillä lukijat eivät tiedä heistä mitään muuta kuin sen, mitä he
ovat tutkimustani varten kertoneet heidän huonoja kokemuksiaan korostavien kysymysteni
pohjalta. Vain negatiivisiin seikkoihin keskittyminen tekee tutkittavasta herkästi negatiivisella tavalla
mielenkiintoisen (Kuula 2006).
Kun tutkimuksen kohteena ovat toiset ihmiset, on tärkeää ottaa huomioon tutkittavan
itsemääräämisoikeus. Olennaista tässä on se, että tutkittavalla itsellään säilyy kontrolli siitä, kuinka
paljon ja kenelle hän yksityisasioitaan valottaa (Kuula 2006). Tämän vuoksi koin tärkeäksi antaa
tutkimukseeni osallistujille vapaat kädet sen suhteen, mitä asioita ja kuinka paljon he elämästään
minulle kertoivat; se oli syy siihen, etten esimerkiksi tehnyt heidän teemaomaelämäkerroistaan
tarkentavia kysymyksiä, jotka aiheen arkaluontoisuuden vuoksi helposti olisivat tuntuneet
painostavilta. Sen sijaan tyydyin heidän antamaansa kertomukseen, oli se minkä mittainen ja
henkilökohtainen tahansa. Pyrin osoittamaan heille, että osaan asettua heidän asemaansa enkä
aio käyttää heidän antamaansa tietoa väärin, että olen heidän puolellaan. On äärimmäisen
tärkeää, että tutkimukseen osallistujille tehdään selväksi, mihin tarkoitukseen heidän antamiaan
tietoja käytetään. Lisäksi ne tulee tutkimuksen jälkeen hävittää, joka oman tutkimukseni kohdalla
toteutuu poistaessani Facebookin kautta lähetetyt yksityisviestit laitteiltani (Kuula 2006).
Tätä opinnäytettä tehdessäni minun oli hyvin tärkeää erottaa omat mielipiteeni tosiasioista. Aihe
herättää monissa, myös minussa, vahvoja tunteita; siksi pyrin olemaan tekemättä väitteitä, joiden
taustalla minulla ei olisi vahvaa tutkimustulosta. Emansipatorisen tiedonintressin vaarana on
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toisinaan sortuminen manifestimaiseen saarnaamiseen, se kun on usein yhteydessä vahvoja
tunteita herättävien aihepiirien tutkimiseen. Paljon on kiistelty siitä, voiko tiede tai etenkin
ihmistiede olla arvovapaata (Raatikainen 2006). Tieteellisen tutkimuksen aihe valitaan useimmiten
sen mukaan, mikä tutkijaa itseään kiinnostaa tai on hänen sydäntään lähellä, jolloin aiheen
valintaan liittyy lähes väistämättä jonkinlaisia arvoja ja ennakko-oletuksia. Toisaalta jokainen
tutkimus käy läpi asiantuntijoiden kriittisen tarkastelun, jonka jälkeen se vasta voidaan hyväksyä
osaksi varsinaisia tieteellisiä tutkimustuloksia (Raatikainen 2006).
Jürgen Habermasin mukaan tieteellinen tutkimus harvoin on tutkimusta tutkimuksen itsensä vuoksi
(Rolin 2006). Koen, että etenkin jokaisen kriittisen tutkimuksen takana on väistämättä jokin
mielipide tai arvo, jota halutaan tutkimuksessa tarkastella tai todistaa paikkansapitäväksi. Ilman
tällaista tutkijan emansipatorista tiedonintressiä eli lähtökohtaista mielipidettä siitä, että jokin ilmiö
kaipaa uudelleen määrittelyä tai purkamista, ei muutosta yhteiskunnassa välttämättä syntyisi. Näin
ollen tutkimuksen taustalla olevat arvot eivät välttämättä ole ollenkaan huono asia, mutta on
tärkeää, että tutkimuksen tuloksia ei hyväksytä tosiasioiksi ennen puolueetonta, kriittistä
tarkastelua. Lisäksi vaikuttamisen tavoite ei ole ristiriidassa tutkimuksen tiedollisten tavoitteiden
kanssa. Vaikuttamaan pyrkivässä tutkimuksessa keskeiseen osaan nousee kuitenkin kysymys,
voiko näkökulma ja arvoja asettaa paremmuusjärjestykseen. Mikäli omaksutaan näkemys, että
kaikki näkökulmat ovat samanarvoisia eikä niitä voida vertailla, poistuu mahdollisuus
valtavirtatutkimuksen kritiikkiin (Rolin 2006). Toisaalta eri näkökulmien paremmuuden vertailu
vaatisi jonkinlaisen mittapuun, joka ei olisi sidoksissa mihinkään näkökulmiin, vaan sen taustalla
olisi puhdas mistään tekijöistä riippumaton etiikka. Tämä tuntuu ainakin käytännössä hyvin
vaikealta tehtävältä, sillä erilaisia arvomaailmoja on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Tämän
tutkimusongelman parissa kamppailee etenkin feministinen tietoteoria (Rolin 2006).
Filosofi Sandra Harding on esittänyt, että jotkin näkökulmat todella olisivat tiedollisesti parempia
kuin toiset. Hardingin mukaan objektiivisuuden ei välttämättä tarvitse tarkoittaa kaikkien
näkökulmien yläpuolelle asettumista, vaan sen voidaan ymmärtää myös edellyttävän tutkimuksen
tekoa alistettujen ryhmien lähtökohdista käsin, jolloin se on poliittisesti sitoutunutta (Rolin 2006).
Filosofi Helen Longino esittää, että objektiivisuus voidaan yksilön sijaan ymmärtää tiedeyhteisön
saavutukseksi: Longinon mukaan on tärkeää laatia sosiaaliset pelisäännöt, joiden avulla eri
näkökulmista tehdyt tutkimukset voidaan asettaa keskusteluun keskenään (Rolin 2006).
Koen, että tutkimukseni taustalla oleva emansipatorinen tiedonintressi ei kumoa niiden seikkojen
paikkansapitävyyttä, jotka tutkimukseni pyrkii osoittamaan tosiksi. Moraalinen käsitykseni on, että
ihmisoikeuksia, kuten tasa-arvoa, ei voida pitää tosina tai epätosina. Näkökulmani on vahvasti
poliittisesti sitoutunut, mutta koen sen eettisesti oikeutetuksi. Liityn näin oman arvomaailmani
pohjalta tehdyn tutkimuksen kanssa laajempaan keskusteluun tuoden siihen yhden äänen lisää.
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TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tässä luvussa avaan teorioita ja tutkimustuloksia, joihin opinnäytetyöni myöhemmissä luvuissa
nojaan ja joihin peilaan tutkimusprosessini aikana tekemiäni omia havaintojani. Kaksi pääteemaa
tutkielmassani ovat sukupuolen moninaisuus, jonka ympärille sukupuolen ja seksuaalisuuden laaja
kirjo kytkeytyy sekä elämäkaari ja sen aikana rakentuva identiteetti, jonka kehitys itseilmaisun
avulla on tutkimukseni keskiössä.
Koin, että ennen tutkielmani aloittamista sukupuolen moninaisuuden teemaan olisi hyödyllistä
pureutua. Tutustuin aiheeseen erityisesti Judith Butlerin (s. 1956) 1990-luvulla julkaistun Gender
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity -teoksen avulla, jossa esiteltyyn teoriaan nojaan
kautta koko tutkielmani. Butler kyseenalaistaa teoksessaan perinteisen feministisen filosofian,
jossa sukupuoli jaetaan varsin mustavalkoisesti miehiin ja naisiin. Näiden sijaan Butler puhuu
feminiinisestä ja maskuliinisesta, kahdesta eri sukupuoliin perinteisesti yhdistetystä ominaisuuksien
kokonaisuudesta ja näiden ominaisuuksien ilmenemisestä ihmisillä sukupuolesta riippumatta.
Näiden havaintojensa kautta Butler rakentaa sukupuolen kokonaan uudelleen laajentaen sen
valtavaksi erilaisten ominaisuuksien spektriksi, josta eri yksilöt omaksuvat vuosien varrella
käyttöönsä erilaisia eleitä muodostaen siten oman ilmaistun sukupuolensa. Teos herätti aikanaan
paljon huomiota silloin hyvin uudenaikaisten väitteidensä vuoksi. Toisaalta se on inspiroinut monia
lukijoita myös akateemisen maailman ulkopuolelta ja osaltaan muuttanut käsityksiä perinteisistä
sukupuolirooleista.
Identiteetin kehitykseen perehtyminen oli tutkimukseni seuraava askel. Jotta voimme havaita, miksi
identiteetin kehitys ei kenties seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä ole yhtä mutkatonta kuin
muilla, tulee meidän selvittää, kuinka identiteetti ylipäätään rakentuu. Erik Erikson (s. 1902) kehitti
biologisia, sosiaalisia ja psykologisia kehitysteorioita yhdistelevän persoonallisuusteorian, joka
käsittelee ihmisen identiteetin muodostumista eri elämänvaiheissa. Teorian mukaan kukin
elämänvaihe sisältää tiettyjä haasteita, joista selviäminen on ehdottoman tärkeää seuraavaan
elämänvaiheeseen siirtymistä ajatellen. Mikäli johonkin elämänvaiheeseen liittyvä kriisi jää
ratkaisematta, heijastuu se mahdollisesti koko loppuelämään. Erityisen merkittävän Eriksonin
persoonallisuusteoriasta tekee se, että se aikanaan kattoi ensimmäistä kertaa koko ihmisen
elämänkaaren. Identiteetti ja elämänkaari -luvussa avaan myös Vivienne C. Cassin luomaa teoriaa
homoseksuaalin identiteetin kehityksestä, joka kuvaa varsin hyvin seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjen elämänkaareen kytkeytyvää, perinteisen psykososiaalisen kehityksen
rinnalla kulkevaa sateenkaarivähemmistöön identifioitumisen prosessia.
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SUKUPUOLEN MONINAISUUS

Sukupuoli-identiteettini on minulle epäselvä, sillä on vaikea ymmärtää, olenko vain
miessukupuoliroolin ulkopuolella oleva feminiininen mies vai ehkä jotain muuta, sillä sukupuoliroolit
näyttäytyvät niin voimakkaasti yhteiskunnassamme. Nainen en kuitenkaan ole.
-

Joel

Simone de Beauvoir esitti ensimmäistä kertaa teoksessaan The Second Sex (1949), että sukupuoli
on pohjimmiltaan yhteiskunnan ja kulttuurin muodostama käsite. Tuolloin hän kuohutti yhteiskuntaa
teoriallaan, jonka mukaan naisen sukupuoleen eri varsinaisesti synnytä, vaan sukupuolirooliin
kasvetaan yhteiskunnan ja kulttuurin johdatuksella. Judith Butler kysyy teoksessaan Gender
Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), mitkä ovat ne säännöt, joiden mukaan
kunkin sukupuolen käsitteet muodostetaan ja voisiko ne kenties muodostaa eri tavalla.
Sukupuolioletus, joka muodostetaan fyysisen ulkomuodon perusteella, kuten fyysinen jako naisiin
ja miehiin, on hyvin vahva osa kulttuuriamme. Se vaikuttaa jokapäiväiseen toimintaamme
oletuksina ja opittuina käytöksen malleina sekä muita ihmisiä että itseämme kohtaan.
Sekä de Beauvoirin että Butlerin mukaan yhteiskunnassamme vallitsee sukupuolihierarkia, jossa
miessukupuolta pidetään ihmisyyden perusmuotona sukupuolen muiden muotojen jäädessä
toisiksi ja siten riippuvaisiksi ensimmäisestä sukupuolesta. Kulttuurillemme tyypillistä on niiden
ominaisuuksien nimeäminen maskuliinisiksi, joita se pitää toivotuimpina; feminiinisyyden alle
luetaan kaikki ne ominaisuudet, joita pidetään vähemmän toivottuina. Näitä vähemmän arvostettuja
ominaisuuksia ovat nykyisessä tehokkuutta ja valtaa korostavassa yhteiskunnassamme
tunteellinen herkkyys sekä fyysinen heikkous, jotka nähdään yhteiskunnan kehitykselle
hankaluuksia tuottavina ominaisuuksina. Kun ne kulttuurisesti yleistetään ominaisuuksiksi, joita
kaikki naisoletetut yksilöt edustavat, muodostuu naissukupuolesta miessukupuolta vähemmän
toivottu. Karkeasti oletetaan, että feminiininen on yhtä kuin nainen ja maskuliininen yhtä kuin mies.
Naisoletetut nähdään usein joko miesten halun kohteena, jälkeläistensä hoivaajina tai muista
huolehtijoina (Butler 1990).
Butlerin mukaan binäärinen sukupuolikäsitys vahvistaa heteronormatiivia, jonka mukaan jokainen
yksilö on heteroseksuaali. Homoseksuaalisuus viittaa terminä samanlaisuuteen, tarkoittaen
seksuaalista kiinnostusta samaan sukupuoleen. Hetero terminä taas tarkoittaa toista,
heteroseksuaalisuus kiinnostusta toiseen sukupuoleen. Jo nämä kaksi termiä itsessään viittaavat
siihen, että sukupuolia on kaksi: se, jota yksilö itse edustaa, sekä ”toiseksi” koettu sukupuoli. Jos
ajatellaan, että sukupuoli on binäärin määritelmän sijaan Butlerin kuvaama laaja spektri (Butler
1990), menettävät nämä termit merkityksensä. Kulttuurin ja yhteiskunnan sisältämä
heteronormatiivi on siis myös osaltaan kahden sukupuolen välistä hierarkiaa tukeva järjestelmä.
Yksilö, joka ei koe kuuluvansa kumpaankaan näistä sukupuolimääritelmistä tai edustaa oletettua
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sukupuoltaan yhteiskunnan silmissä epätyypillisellä tavalla esimerkiksi olemalla seksuaalisesti
kiinnostunut vastakkaisen oletetun sukupuolen sijaan samasta oletetusta sukupuolesta, putoaa
järjestelmän ulkopuolelle. Häntä ei voi luokitella, joka on yhteiskunnan sukupuolihierarkian
kannalta ongelma: hän ei kuulu valtaa pitävään miessukupuoleen eikä toisena pidettyyn
naissukupuoleen (de Beauvoir 1949).
Suurin osa ihmisistä identifioituu selkeästi joko naiseksi tai mieheksi. On kuitenkin mielenkiintoista
pohtia, kuinka pitkälti naisen ja miehen sukupuolirooleihin kasvetaan niihin syntymisen sijaan,
kuten de Beauvoir asian ilmaisee. Käyttääkseni itseäni esimerkkinä, toimin jokapäiväisen elämäni
monella osa-alueella naisoletetulle tarjotussa roolissa: ilmoitan tärkeisiin papereihin olevani
sukupuoleltani nainen, käytän naisten pukuhuonetta ja ostan vaatteeni suurimmaksi osin naisille
suunnatuista liikkeistä. Nämä kaikki ovat yhteisöni minulle hyvin pienestä pitäen opettamia tapoja
toimia. Toisaalta en määrittele identiteettiäni naiseuteni kautta; hyvin harvoin edes tarkemmin
ajattelen omaa naiseuttani. Kun pohdin toimintaani naisoletettuna, kysyn itseltäni, mitkä minut
yhteiskunnan silmissä naiseksi tekemistä toimintatavoistani ovat sellaisia, jotka olisivat olleet
minulla synnynnäisesti sen sijaan, että olisin omaksunut ne ympäristöstäni. Kun riisun
naisidentiteetistäni kaiken sen, jonka olen ympäriltäni oppinut, ei jäljelle jää käytännössä mitään:
jopa naissukupuolelle tyypilliseksi mielletty kehoni on saanut merkityksensä vuosisatojen varrella
muodostettujen tiettyyn arvomaailmaan sidottujen biologian oppien kautta. Tämä saa minut
pohtimaan, mitä sukupuoli oikeastaan edes on?
Usein vedotaan juuri luonnon sukupuolirooleihin, jotka lisääntymisen kannalta eittämättä ovat
joissain tapauksissa tärkeitä: jotta lisääntyminen tapahtuisi, on eläinlajin edustajista löydettävä
sekä hedelmöittäjä että hedelmöitettävä, ja tämä toteutuu luonnossa useimmilla eläimillä. Judith
Butler kuitenkin toteaa, että sosiaalinen sukupuoli ei ole yhteiskunnalle sama kuin biologinen
sukupuoli luonnolle (Butler 1990) ja että nämä kaksi asiaa, fyysinen sukupuoli ja sukupuoliidentiteetti, on tärkeää erottaa toisistaan. On myös huomattava, että fyysisen sukupuolen
kaksijakoisuus ei ole itsestään selvää: on todistettu, että esimerkiksi kromosomit eivät määritä
fyysistä sukupuolta yhtä tarkasti kuin aiemmin on oletettu. On täysin mahdollista, että esimerkiksi
XX-kromosomiston omaava henkilö on fyysisiltä sekä psyykkisiltä ominaisuuksiltaan hyvin
maskuliininen, omaa miehen sukupuolielimet ja miehen hormonitoiminnan. Sikiövaiheessa fyysisen
sukupuolen eriytyminen käynnistyy Y-kromosomin SRY-geenillä, joka aiheuttaa kivesten
muodostumisen. Kivekset taas erittävät hormoneja, kuten testosteronia, ja näin jatkuu
sukupuolielinten kehittyminen miehen keholle tyypillisiksi. SRY-geenin puuttuessa tai jäädessä
aktivoitumatta kehittyy sikiölle munasarjat, kohtu sekä muut naisen kehoon yhdistetyt elimet
(Henig, 2017).
Mikäli SRY-geeni toimii puutteellisesti, ei XY-kromosomiston omaavalle lapselle kehity miehelle
tyypilliseksi miellettyä anatomiaa, ja tällöin hänet käytännössä aina määritellään syntymässään
naissukupuoliseksi ulkoisen olemuksensa perusteella. Geeni voi ilmaantua myös XX-kromosomit
omaavalla lapselle, jolloin tälle kromosomeistaan huolimatta kehittyy miessukupuoleen yhdistetty
sukupuolielimistö. On myös mahdollista, etteivät XY-alkion solut reagoi mieshormonien
signaaleihin, jolloin miehen sukuelimet jäävät puutteellisiksi tai täysin kehittymättä (Henig, 2017).
Näin ollen fyysinen sukupuoli on koetun sukupuolen tavoin monen tekijän summa: siihen
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vaikuttavat sekä kromosomit, hormonit että anatomia. Kulttuurilla on valtava rooli sukupuoliidentiteetin kehityksessä, sillä ulkoiselle olemukselle annetaan huomattava painoarvo lapsen
sukupuolta määriteltäessä, jolloin häntä ohjataan kohti oletettuun sukupuoleen perinteisesti
yhdistettyä eleistöä (Henig, 2017).
Fyysisen sukupuolen ja koetun sukupuolen erotessa toisistaan voi myös ilmaistu sukupuoli tuoda
kokonaisuuteen täysin uuden ulottuvuuden, joka ei välttämättä vastaa näitä kahta. Esimerkkinä
ilmaistusta sukupuolesta Butler käyttää esimerkiksi femme- ja butch-identiteettejä, jotka mielletään
naisoletetun joko liioitellun feminiiniseksi tai maskuliiniseksi sukupuolen ilmaisuksi. Esimerkiksi
näitä ilmaisutapoja rakentaessaan yksilö käyttää yhteiskuntamme feminiinisiksi ja maskuliinisiksi
määrittelemiä elementtejä, joista hän valitsee itselleen sopivimman eleistön sukupuolensa
ilmaisemiseen. Eleistöllä tarkoitetaan erilaisia ominaisuuksia, joista henkilö rakentaa sekä itselleen
että muille näkyvän persoonallisuutensa. Näitä ovat esimerkiksi pukeutumistyyli, kielenkäyttö, tapa
liikkua sekä tapa toimia suhteessa toisiin ihmisiin. Ilmaisutavat voivat vaihdella elämän aikana:
tietyssä elämänvaiheessa yksilö saattaa kokea itselleen omimmaksi sukupuolen ilmaisemisen
tavaksi hyvin maskuliiniseksi, toisessa feminiiniseksi mielletyn eleistön, kolmannessa jotakin siltä
väliltä. Luonnollisesti tämä ilmaistu sukupuoli ei kuitenkaan vaikuta yksilön fyysiseen sukupuoleen
tai välttämättä sukupuoli-identiteettiin. Esimerkiksi mieheksi itsensä selvästi kokeva, fyysiseltä
sukupuoleltaan mies saattaa pitää feminiinisiksi mielletyistä elementeistä vaikkapa
pukeutumisessaan, tuntematta itseään silti sen vähempää mieheksi.
De Beauvoirin naiseksi kasvamisen väitteen tapaan voisi todeta, että myös miehen rooliin
kasvetaan. Yhteiskunta kohtelee meitä syntymästämme asti hyvin eri tavoin sen mukaan,
kumpaan sukupuoleen meidän oletetaan kuuluvan. Maskuliinisuus yhdistetään usein miehuuteen
ja siihen, miten poikien ja miesten oletetaan toimivan, feminiiniseksi taas luokitellaan kaikki sen
ulkopuolelle jäävä. Tämä on kuitenkin ongelmallista, sillä emme voi tarkasti määritellä, millaisia
kaikki pojat ja miehet ovat (Connell 1995). Ihmiset ovat kuitenkin loppujen lopuksi yksilöitä ja erot
esimerkiksi kahden miesoletetun identiteetin välillä voivat olla suuremmat kuin mies- ja
naisoletetun. Maskuliinisiksi ja feminiinisiksi luetut ominaisuudet ovat hyvin häilyviä, ja käsitys
niistä on elänyt vuosisatojen varrella sen mukaan, mitä piirteitä kussakin kulttuurissa ja ajassa on
pidetty ihanteellisina. Esimerkiksi romantiikan aikaan melankoliaa pidettiin nimenomaan
maskuliinisena piirteenä: koettiin, etteivät naiset kykene tuntemaan vastaavia suuria tunteita, kun
taas tänä päivänä tunteikkuus liitetään vahvasti naiseuteen.
Vaikka yhteiskuntamme kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä koetaan usein itsestäänselvyydeksi, on
maapallolla itse asiassa monia erilaisia yhteisöjä, jotka eivät noudata samanlaisia lainalaisuuksia
kulttuurissaan. Esimerkiksi Etelä-Aasiassa, Meksikossa, Nigeriassa, Samoalla, Thaimaassa sekä
Havaijilla on käytössä kolmatta sukupuolta kuvaava termi ja osassa yhteisöistä kolmas sukupuoli
on hyväksytty luonnollisena osana yhteisöä (Henig 2017). Dominikaanisessa tasavallassa Las
Salinasin kylässä taas elää yhteisö, jonka lapsista osa syntyy näennäisesti tyttöinä, mutta
murrosiässä heille kehittyy miehinen sukupuolielimistö. Tämä johtuu siitä, että lapsilta puuttuu eräs
entsyymi, joka mahdollistaa biologisen miessukupuolen kehityksen sikiövaiheessa; murrosiässä
muutokset aiheuttaa testosteroni, jota näillä lapsilla kuitenkin erittyy normaalisti. Sen vuoksi
kyseisiä lapsia kohdellaan ennen murrosikää tyttöinä, mutta murrosiän jälkeen kuten keitä tahansa
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yhteisön miesoletettuja (Henig 2017). Tämän kautta voimme todeta sukupuolikäsityksen olevan
varsin erilainen riippuen kulttuurista, jossa se toteutuu.
Viime aikoina on alettu puhua toksisesta maskuliinisuudesta kohdistaen huomiota aiempaa
enemmän siihen, kuinka sukupuolen binäärinen jako sekä heteronormatiivisuus vaikuttavat
yhteiskuntamme miesoletettuihin. Toksisella maskuliinisuudella tarkoitetaan poika- ja
miesoletettuihin kohdistuvia odotuksia hyvästä, onnistuneesta miehisyydestä, johon liittyy usein
ihanne rohkeudesta, vahvuudesta ja jopa kovasta luonteesta; tunnemme kaikki varmasti
esimerkiksi sanonnan ”miehet eivät itke”. Tämä täydellisen miehen ihanne on hyvin suppea ja
sulkee ulkopuolelleen monia tärkeitä emotionaalisia puolia, kuten hoivaamisen ja tunteiden
ilmaisun, jotka kuitenkin ovat tärkeä osa monen mieheksi itsensä kokevan persoonaa. Nämä
miesoletetuille vähemmän toivotut piirteet nähdään useimmiten feminiinisinä ja niitä omaava
miesoletettu naismaisena, joka on tietenkin kärjistetysti pahinta, jota mies voi yhteiskuntamme
silmissä olla. Näin valta-asetelma mies- ja naisoletettujen välillä kumpuaa vahvasti lapsuudesta
asti, kun fyysisesti erilaisilta näyttävät sukupuolet erotetaan toisistaan kasvatuksen avulla, vaikka
loppujen lopuksi ero esimerkiksi kahden tyttöoletetun kiinnostuksenkohteiden ja luonteen välillä voi
olla suurempi kuin ero vastakkaiseksi miellettyyn sukupuoleen.

Sukupuolen rakentuminen
kolmesta osasta.
Sukupuoli mielletään
kokonaisuudessaan sekä
biologisen, koetun että
ilmaistun sukupuolen
summaksi. (Henig 2017)
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Viime aikoina sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen keskuudessa on yleistynyt queer-käsite, johon
mielellään identifioituvat kaikki perinteisten sukupuoli- tai seksuaaliroolien ulkopuolelle jäävät
ihmiset. Se on ikään kuin kattotermi kaikille niille, jotka eivät lukeudu standardiin binääristä
sukupuolikäsityksestä ja heteroseksuaalisuudesta. Se myös yhdistää nämä ihmisryhmät omaksi
kokonaisuudekseen, joka eroavaisuuksistaan huolimatta kokee usein yhteyttä toistensa kanssa
juuri ulkopuolisuuden tunteensa vuoksi. Queer on sanana myös varsin laaja ja arvottamaton, se
kun ei viittaa suoranaisesti mihinkään sukupuoleen tai muuhun ominaisuuteen ihmisessä. Sana
juontaa juurensa 1980-luvulle, jolloin sitä ensin käytettiin pilkkanimenä homoseksuaaleja kohtaan;
sanan suoranainen merkitys on ”outo” tai ”epänormaali”. Seksuaalivähemmistöt kuitenkin veivät
sanan ivaajiltaan omaksumalla sen omaan kieleensä kuvaamaan itseään ja antaen sille positiivisia
merkityksiä. Nykyään sanaa käytetään hyvin laajasti ja se on asetettu esimerkiksi queer-teorian
(eng. queer-theory) nimeen, jolle keskeistä on heteronormatiivisuuden sekä sukupuolitettujen
yhteiskunnallisten rakenteiden tutkiminen ja purkaminen.
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IDENTITEETTI JA ELÄMÄNKAARI

Perustan pohdintani sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajien identiteetin kehityksestä eri
elämänvaiheissa Erik Eriksonin kehittämään psykososiaaliseen persoonallisuuden kehitysteoriaan,
joka 1950-luvulla ensimmäistä kertaa yhdisti koko elämänkaaren jatkumoksi, jonka jokainen osa on
suhteessa toisiinsa. Eriksonin mukaan ihmisen elämänkaari jakautuu kahdeksaan eri osaan, joista
kussakin on omat tärkeät haasteensa. Näistä haasteista selviäminen antaa valmiudet siirtyä
uuteen elämänvaiheeseen, joka tuo mukanaan uusia psykologisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia
suhteessa sekä itseensä että toisiin ihmisiin (Elkind 1970).
Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan ihmisen ensimmäinen elinvuosi, joka
useimmiten vietetään hyvin tiiviisti omien vanhempien kanssa, on tärkeää aikaa luottamuksen
syntymiselle. Vastasyntynyt oppii luottamaan huoltajiinsa perustarpeiden täyttämisen avulla:
nälkäinen lapsi voi esimerkiksi luottaa, että lähiaikuinen antaa hänelle ruokaa. Lapsi, jonka tarpeet
täytetään ja joka saa paljon huomiota ja hellyyttä, oppii pitämään maailmaa hyvänä ja luotettavana
paikkana elää. Kaltoin kohdeltu lapsi taas muodostaa herkästi yleisen epäluottamuksen koko
maailmaa ja sen ihmisiä kohtaan. Luottamus on tästä huolimatta asia, joka kehittyy koko elämän
ajan; epäluuloinen lapsi voi myöhemmin oppia luottamaan muihin kohdatessaan vaikkapa aikuisia,
jotka saavat hänen luottamuksensa puolelleen. Luottamuksen muodostaminen käy kuitenkin sitä
vaikeammaksi, mitä vanhemmaksi lapsi elää vailla luotettavia ihmissuhteita (Elkind 1970).
Seuraava haaste Eriksonin mukaan on autonomian harjoittelu. Tämä tarkoittaa kehitysvaihetta,
jossa lapsi alkaa liikkua ja käsitellä esineitä itse. Näin lapsi kokeilee rajojaan ja opettelee
hallitsemaan kehoaan sekä sen liikkeitä. On tärkeää, että lapsen annetaan tehdä asioita itse
samalla kannustaen ja rohkaisten kokeilemaan uutta; näin lapsi oppii, että hän on kykenevä
toimimaan itsenäisesti ilman toisten jatkuvaa apua. Liika rajoittaminen ja lapsen puolesta
tekeminen tuottaa lapselle helposti käsityksen, ettei hän pysty saavuttamaan mitään itse, ja tämä
on hyvin haitallista ajatellen kasvua kohti aikuisuutta, jolloin yksilön tulisi viimeistään olla täysin
itsenäinen (Elkind 1970).
Itsenäisyyden ja omanarvontunnon muodostuminen tuottaa kolmannen persoonallisuuden
kehityksen vaiheen, jossa lapselle tulisi kehittyä tunne osallisuudesta ja siitä, että hänen
harjoittamansa toimet ovat arvostettavia. Tällöin erityisen tärkeää on lapsen rohkaiseminen kohti
niitä harrasteita, jotka häntä erityisesti kiinnostavat. Lapsen kiinnostuksenkohteiden ja kysymysten
vähättely tai jopa kieltäminen tuottavat häpeän tunteita, jotka voivat vaikuttaa lapsen itsetunnon
kehitykseen negatiivisesti. Eriksonin kehityspsykologisen teorian mukaan identiteetin kehitys alkaa
jo pienenä, kun lapsi alkaa pikkuhiljaa opetella itsenäisyyttä tehden asioita ilman vanhempien apua
ja tutkimalla ympäristöään oma-aloitteisesti (Karcher & Benne, 2007). Noin 2-3-vuotiaina lapset
tulevat yleensä tietoiseksi itsestään ja kehostaan. Pienet lapset ovat usein kiinnostuneita
sukupuolielimistään ja niiden tutkimisesta; tämä on osa lapsen kehittyvää identiteettiä (Korteniemi28

Poikela & Cacciatore, 2010). Tässä oman kehon tutkimisen vaiheessa lapselle herää usein käsitys
siitä, millainen oma keho on ja kokemus joko kehon omaan kokemukseen yhteensopivuudesta tai
sopimattomuudesta. Toisaalta lapsi ei vielä välttämättä osaa mieltää kehoaan niin sanotusti
oikeaksi tai vääräksi, sillä yhteiskunnan odotukset fyysiseen sukupuoleen liittyen tulevat vastaan
vasta myöhemmin.
Pieni lapsi alkaa pikkuhiljaa kiinnostua enenevässä määrin ympäristöstään, ja esimerkkiä omaan
käyttäytymiseen otetaan esimerkiksi omista vanhemmista sekä iän myötä enenevässä määrin
mediasta. Näitä esimerkkejä lapsi peilaa omiin tunteisiinsa ja yrittää löytää itselleen samaistuttavaa
roolia ja paikkaa omassa yhteisössään. Oman paikan löytämiseen liittyy usein hämmennys ja
erilaisten mahdollisten arvojen, uskomusten ja tavoitteiden puntarointi sekä niistä sopivien
omaksuminen osaksi identiteettiä. Eriksonin mukaan lapsi etsii identiteetilleen hyväksyntää sekä
muilta lapsilta että läheisiltä aikuisilta, mutta on tärkeää, ettei muiden hyväksyntä nouse liian
tärkeään rooliin oman identiteetin rakentamisessa, sillä tämä lisää lapsen kokemusta itsestään
hyödyttömänä ja kykenemättömänä tekemään omia ratkaisuja (Karcher & Benne, 2007).
Noin alakouluikäisenä, kuudesta yhteentoista ikävuoteen, yhteiskunnan rooli lapsen identiteetin
kehityksessä vahvistuu. Kodin lisäksi lasta opastavat nyt myös koulumaailman aikuiset sekä
ikätoverit, jotka joko rohkaisemalla tai vähättelemällä vaikuttavat lapsen omanarvontunnon
kehitykseen. Tälle neljännelle elämänvaiheelle ominaista on tutkiminen, seikkailu ja erilaisten
asioiden itse valmistaminen. Vaikka lasta rohkaistaisi ja hänen tuotoksiaan kehuttaisi kotona, on
koulumaailmalla hänen kehitykseensä jo niin suuri merkitys, etteivät ainoastaan hyvät kotiolot riitä
takaamaan tämän elämänvaiheen täydellistä suorittamista (Elkind 1970).
Eriksonin kuvaama viides elämänvaihe sijoittuu teini-ikään. Tällöin käsitys ympäröivästä
maailmasta ja toisista ihmisistä laajenee. Yksilö alkaa pohtia, mitä muut ihmiset mahtavat hänestä
ajatella. Hän oppii myös muodostamaan mielikuvituksessaan ideaaleja ihmisistä, perheistä ja
ylipäätään elämästä ja vertaamaan näitä omiin kokemuksiinsa. Teini-ikä on erityisen tärkeä
elämänvaihe siksi, että identiteetin kehitys, käsitys omasta itsestä, on tuolloin hyvin voimakasta.
Nuoren tulisi oppia ymmärtämään mistä hän on tullut, kuka hän tällä hetkellä on ja mihin suuntaan
hän haluaisi kehittyä. Aiemmilla elämänvaiheilla on identiteetin kehitykseen huomattava merkitys:
kun yksilö on lapsuudessaan oppinut, että hän on hyödyllinen, kykenevä ja voi luottaa toisiin
ihmisiin, muodostuu oman identiteetin kokemuksestakin yleensä positiivinen (Elkind 1970).
Nuoruus on usein mielletty äärimmäisen kriittiseksi ajanjaksoksi erityisesti identiteetin kehittymisen
kannalta, jolloin nuori peilaa nykyistä minäänsä menneisyytteen, nykyhetkeen sekä mahdolliseen
tulevaisuuteen (Erikson, 1968). Yleensä nuoruudessa kehittyy myös yhteiskunnan tarjoamien
mallien avulla käsitys siitä, mitä on olla mies tai nainen, tai tunteeko kumpaakaan roolia omakseen.
Sukupuoli-identiteetillä viitataan useimmiten yksilön asenteisiin, sisäisiin merkityksiin ja odotuksiin
omaan sukupuoleen liittyvissä asioissa (Burke, 1989). Teini-ikä on useimmille hyvin raskas ja
hämmentävä elämänvaihe jo kehossa sekä mielessä tapahtuvien muutosten vuoksi: ei ole oikein
enää lapsi, muttei vielä aikuinenkaan. Tällöin aikuisten tuki on erittäin tärkeää nuoren identiteetin
rakentumisen kannalta, jotta hän voi kaikesta huolimatta nauttia nuoruudestaan (Aalberg & Siimes
1999, 68-69). Keho alkaa kehittyä tietylle fyysiselle sukupuolelle ominaisella tavalla, joka voi
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aiheuttaa ahdistusta, mikäli kehittyvä sukupuoli ei vastaa omaa kokemusta. Lapsuus on
todennäköisesti ollut sukupuolen ilmaisun osalta suhteellisen vapaata: sukupuolta ei vielä pystytä
ulkomuodon perusteella heti tulkitsemaan, eivätkä ihastumisen tunteet ole välttämättä olleet yhtä
vahvoja kuin teini-ikään tultaessa.
Aina varhaisaikuisuudesta keski-ikään asti identiteetin kehitys muotoutuu pitkälti sen ympärille,
miten yksilö toimii suhteessa muihin ihmisiin. Tässä elämänvaiheessa muodostuu tärkeäksi se,
kuinka paljon hän jakaa toisten ihmisten kanssa, toisin sanoen kuinka intiimejä hänen
ihmissuhteensa ovat. Tämä ei tarkoita intiimiyttä ainoastaan romanttisella tai seksuaalisella tasolla,
vaan myös suhteessa ystäviin ja työyhteisöön. On tärkeää, että yksilölle muodostuu tunne siitä,
että hänellä on ympärillään edes muutamia ihmisiä, joille uskoutua ja joihin tukeutua kiperissä
tilanteissa. Tämä pitkä aikakausi johtaa seitsemänteen elämänvaiheeseen, jossa yksilö oppii
pohtimaan tulevia sukupolvia, näiden selviytymistä ja siten ihmislajin jatkumista mahdollisesti
perustaen itse perheen (Elkind 1970).
Eriksonin persoonallisuusteorian kahdeksas ja viimeinen vaihe kietoutuu sen ympärille, kuinka
ikääntyvä ihminen näkee suurimmaksi osaksi takana olevan elämänsä. On hyvin keskeistä
henkilön loppuelämän hyvinvoinnille, näyttäytyykö elämänkaari hänelle sellaisena, johon hän voi
olla tyytyväinen. Mikäli oma kulunut elämä tuntuu olevan täynnä epäonnistumisia, muodostuu
vanhuudesta herkästi katkeruuden ja ahdistuksen täyttämä surullinen ajanjakso. Yksilö ymmärtää,
ettei elä ikuisesti ja että joitakin asioita on enää mahdotonta korjata. Toisaalta onnistuneena ja
täynnä saavutuksia nähty elämä luo rauhan tunteen: katumuksen tunteita ei ole ja vanhus on
valmis antamaan paikkansa uusille sukupolville (Elkind 1970).
Näiden kahdeksan elämänvaiheen avulla Erikson muodostaa jatkumon, jossa kukin vaihe tuo esiin
omat haasteensa. Yksilön identiteetin kehitykseen vaikuttavat hyvin monet tekijät: aluksi omat
vanhemmat, mutta kasvamisen myötä enenevässä määrin toiset ihmiset ja erilaiset yhteisöt, joissa
yksilö toimii. Näin ollen mahdollisista ongelmista identiteetin kehityksessä ei voida varsinaisesti
syyttää vain yhtä osapuolta. Vaikka elämänvaiheet rakentuvatkin suhteessa toisiinsa, eivät niiden
aikana opitut asiat ole varsinaisesti kiveen hakattuja: esimerkiksi lapsuudessa syntyneet
epäluottamuksen tunteet tai itsetunto-ongelmat on mahdollista korjata myöhemmissä
elämänvaiheissa, mikäli olosuhteet ovat siihen suotuisat. On muistettava, että kyse on kuitenkin
vain teoriasta: ihmiselämässä nämä kahdeksan vaihetta eivät koskaan kulje täydellisenä
jatkumona, vaan sijoittuvat limittäin ja jatkuvat yksilöstä riippuen joskus lyhyemmän, joskus
huomattavasti pidemmän aikaa.
Erik Erikson tutki aikoinaan kehitysteoriaansa varten lapsia ja nuoria, jotka olivat etniseltä
perimältään muita kuin länsimaalaisia. Hänen mukaansa lapsi oppii hyvin varhain tunnistamaan
ihonvärinsä ja sukunsa juuret tekijäksi, joka leimaa hänet esimerkiksi oppilaana muista
poikkeavaksi ja jopa alempiarvoiseksi (Karcher & Benne, 2007). Erilaisuuden ja alempiarvoisuuden
tunteisiin vaikuttavat muun muassa mediassa esiintyvät hahmot ja esimerkit, korkeissa asemissa
työskentelevät useimmiten valkoiset henkilöt sekä jopa vastaantulijoiden tiedostamattomat eleet,
kuten heidän katseensa tai kääntymisensä henkilöstä poispäin. Näin ollen Eriksonin mukaan
omanarvontuntoon vaikuttavat omien saavutusten lisäksi henkilöstä riippumattomat seikat, kuten
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etninen tausta, yhteiskuntaluokka, sukupuoli sekä seksuaalisuus, jotka voivat aiheuttaa yhteisössä
torjuntaa ja siten häiritä yksilön identiteetin optimaalista kehitystä (Karcher & Benne, 2007).
Seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehitystä on tutkittu jonkin verran. Vivienne C. Cass kuvaa
homoseksuaalin identiteetin kehitystä kuusivaiheiseksi prosessiksi, joka pohjautuu faktaan siitä,
että identiteetti on meissä jokaisessa kehityksen tuloksena syntyvä ominaisuus ja että tämä
ominaisuus elää jatkuvassa muutoksessa suhteessa meihin itseemme ja ympäristöömme (Cass
1979). Emme voi suoranaisesti olettaa, että identiteetin kehitysprosessi olisi jokaisella
seksuaalivähemmistön edustajalla samanlainen, sillä kasvatus ja elinympäristö tekevät jokaisen
lähtötilanteesta hyvin erilaisen, mutta teoria valaisee ainakin jollakin tavalla yksilön mahdollista
seksuaalivähemmistöön identifioitumisen prosessia. Vivienne C. Cassin teoria identiteetin
kehityksestä on nyt, vuonna 2019, jo 40 vuotta vanha, mutta koen, että se yhä kuvaa ainakin
jossain määrin seksuaalivähemmistön identiteetin kehitysprosessia nykyisessä yhteiskunnassa.
Tämä prosessi alkaa Cassin mukaan hämmennyksellä, joka syntyy seksuaalivähemmistöjä
sivuavan materiaalin kohtaamisesta ensimmäistä kertaa. Suurin osa ihmisistä sivuuttaa tämän
materiaalin tarpeettomana itselleen, mutta osa kokee jonkinlaista samaistumista siihen ja alkaa
kenties pohtia omaa identiteettiään siihen peilaten. Tämä ei välttämättä vielä riitä
homoseksuaaliksi identifioitumiseen, mutta yksilö saattaa huomata, ettei hänen käsityksensä
itsestään vastaakaan omia aiempia kuvitelmia oletetusta heteroseksuaalisuudestaan, johon hänet
on kasvatettu uskomaan. Tämä huomio voi viedä yksilön identiteetin kehitystä kahteen suuntaan:
joko hän hyväksyy tuntemuksensa oikeutettuina ja jatkaa tämän juuri löytämänsä ominaisuuden
tutkiskelua tai koittaa kieltää sen ei-toivottuna piirteenä, jolloin identiteetin kehitys ei pääse vielä
jatkumaan. Toisaalta opittu heteronormatiivisuus voi olla yksilöön niin syvälle juurtuneena, että hän
ohittaa tuntemansa hämmennyksen ja jatkaa omaan heteroseksuaalisuuteensa uskomista (Cass
1979). Nuorisotutkimusseuran ja SETAn vuonna 2013 toteuttamassa Hyvinvoiva Sateenkaarinuorikyselyssä ilmeni, että vastaajista ne, jotka kokivat seksuaalisen suuntautumisensa muuksi kuin
heteroksi, ovat tulleet tästä tietoisiksi heteroseksuaaleja aikaisemmin, usein jo alle 10-vuotiaana
(Alanko, 2014). Tämä voi käsittääkseni johtua muun muassa siitä, että ympäristö ei tarjoa yhtä
paljon samaistuttavia ihmissuhdekuvia niille, jotka eivät määrittele itseään heteroksi, jonka
johdosta oma identiteetti voidaan havaita ympäristöstä poikkeavaksi ja siten tulla siitä muita
aiemmin tietoiseksi.
On todettu, että translapset ja -nuoret, joiden sukupuoli-identiteettiä tuetaan vanhempien ja muun
yhteisön osalta esimerkiksi käyttämällä heistä oikeita termejä ja antamalla heidän ilmaista
sukupuoltaan oikeaksi kokemallaan tavalla, kärsivät huomattavasti vähemmän masennuksesta ja
ahdistuksesta kuin vähemmän sosiaalista hyväksyntää osakseen saavat ikätoverinsa (Olson,
Durwood, DeMeules & McLaughlin, 2016). Tämä tukisi näkemystä, jonka mukaan yksilön henkinen
hyvinvointi ja identiteetin ihanteellinen kehitys mahdollistuvat parhaalla mahdollisella tavalla, kun
hänelle annetaan pienestä pitäen valta itse määritellä oma sukupuolensa. On keskusteltu, pitäisikö
tähän liittää myös mahdolliset fyysisen sukupuolen korjaushoidot jo ennen murrosikää, mutta
keskustelussa vedotaan usein mahdollisuuteen siitä, että lapsi tai nuori vasta etsii identiteettiään
eikä fyysiseen sukupuoleen kuulu kajota ennen täysi-ikäisyyttä, jolloin asiasta voitaisiin olla
varmoja.
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Homoseksuaalin identiteetin kehityksen toiseksi vaiheeksi Cass kuvaa hämmennystä ja
erilaisuuden kokemusta: ominaisuus on tunnistettu, mutta se aiheuttaa ongelmia ja tunnetta, ettei
oikein kuulu joukkoon. Samalla yksilö saattaa tuntea koko aiemman minuutensa olleen harhaa ja
näin ollen hän joutuu etsimään itsensä uudelleen. Tässä vaiheessa aiempi kasvatus ja yhteisön
tuki ovat hyvin suuressa roolissa, sillä ne vaikuttavat siihen, näkeekö yksilö erilaisuutensa
positiivisena vai negatiivisena asiana. Tästä riippuen yksilön suhtautuminen uuteen havaittuun
ominaisuuteensa voi olla tutkiskelevaa, riemukasta, kieltävää tai suorastaan lohdutonta.
Kolmanteen vaiheeseen yksilö siirtyy Cassin mukaan todetessaan, että hän todella taitaa olla
homoseksuaali. Tässä vaiheessa kontaktin luominen toisiin seksuaalivähemmistöjen edustajiin on
tärkeää, jotta erilaisuuden tunne ei kasva liian suureksi taakaksi. Kanssakäyminen saman
kokeneiden ihmisten kanssa lisää myös valmiuksia hyväksyä oma identiteetti ja kokea, että muut
arvostavat yksilöä sellaisena kuin hän on. Itsensä hyväksyminen onkin seuraava askel prosessissa
kohti eheää identiteettiä seksuaalivähemmistön edustajana. Tästä seuraa yleensä
omanarvontunnon nouseminen ja siteiden katkaisu niihin tekijöihin, jotka uhkaavat juuri löydettyä
identiteettiä: yksilö ei enää koita miellyttää yhteisöään teeskentelemällä heteroseksuaalia, vaan
kantaa seksuaalisuuttaan rohkeasti ja kokee olevansa oikeassa puolustaessaan minuuttaan (Cass
1979).
Tutkimukset tukevat näkemystä, jonka mukaan vanhempien tarjoama tuki sateenkaarinuorelle on
erityisen tärkeää. Nuorisotutkimusseuran ja SETAn vuoden 2013 Hyvinvoiva Sateenkaarinuori tutkimukseen vastanneista 39% ilmoitti olevansa avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan kaikkia
perheenjäseniään kohtaan. 33% ilmoitti olevansa avoimia joillekin heistä ja 28% salaavansa
seksuaalisuutensa kaikilta perheenjäseniltään. Vastaavasti suhteet omiin perheenjäseniin olivat
paremmat niillä vastaajilla, jotka ilmoittivat voivansa olla avoimia seksuaalisuutensa suhteen. Tällä
on selvä yhteys: luottamus luonnollisesti kasvattaa perheenjäsenten välistä sidettä ja toisen
hyväksyminen sekä tukeminen lisäävät avoimuutta. Osa ilmaisi kokevansa pelkoa ja ahdistusta
liittyen seksuaalisuudestaan perheenjäsenille kertomiseen. 55% itsensä joksikin muuksi kuin
heteroksi kokeneista vastaajista kertoi pelänneensä perheenjäsentensä katkaisevan suhteensa
heihin saadessaan tietää heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan, 40% taas vastasi
pelänneensä, että heidät ajettaisi pois kotoa. Tämä tietenkin aiheuttaa kasvun ja kehityksen
kannalta kriittisessä iässä olevalle nuorelle huomattavasti ylimääräistä stressiä. Useimmat
vastaajista kuitenkin pitivät perhesuhteitaan varsin hyvinä. Vain viidennes vastaajista kuitenkin
ilmoitti vanhempiensa varsinaisesti tukeneen heitä, jos heillä oli ollut vaikeuksia käsitellä omaa
sukupuoltaan tai seksuaalisuuttaan.
Kehityksen viidenneksi vaiheeksi Cass kuvailee ylpeyden tunteen syntymistä omasta identiteetistä.
Tähän liittyy usein vahva side seksuaalivähemmistöyhteisöihin, joilta yksilö kokee saavansa
enemmän hyväksyntää kuin muilta ja joiden seurassa hän tuntee kuuluvansa joukkoon. Tämä voi
nähdäkseni johtua juuri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toiseutetusta asemasta
yhteiskunnassa. Kun heidät on asetettu syrjään muusta väestöstä, tuntevat he kenties herkemmin
samaistuttavuutta ja turvaa toisten samankaltaisten seurassa; yhteiskunnan ylläpitämä,
toiseuttamiseen liittyvä me ja muut -ajattelu ulottuu myös toiseutettuihin ihmisryhmiin, jotka pyrkivät
toisarvoisessa asemassaan puolustamaan toisiaan. Toisaalta tämä lisää kahtiajakoa eri
32

väestöryhmien välillä, toisaalta taas luo seksuaalivähemmistöille oman vahvan kulttuurin, johon
ulkopuolisilla ei ole helppo päästä.
Viimeinen vaihe homoseksuaalin identiteetin kehityksessä on Cassin mukaan omasta kuplastaan
ulos tuleminen ja sen hyväksyminen, että myös osa heteroseksuaaleista näkee yksilön arvokkaana
ja hyväksyttävänä; kaikki heteroseksuaalit eivät ole niin sanotusti pahoja (Cass 1979). Tässä
viimeisessä vaiheessa yksilö palaa osaksi koko yhteiskuntaa eikä kanna enää kaunaa niille, jotka
kerran hidastivat hänen identiteettinsä muodostumista.
Seksuaalivähemmistöjen asema on kieltämättä jonkin verran parantunut niistä ajoista, kun Cass
kokosi teoriansa heidän identiteettinsä kehityksestä. Siitä huolimatta koen, että malli on
verrattavissa tämän päivän sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen identiteetin löytymiseen,
nämä kaksi vähemmistöryhmää kun ovat yhteiskunnassa varsin samankaltaisessa, toiseutetussa
asemassa. Kuten Cass itsekin toteaa, malli on vahvasti sidoksissa tiettyyn aikaan ja kulttuuriin ja
identiteetin kehitys saattaa vaihdella yksilöillä huomattavasti sen mukaan, millaisessa yhteisössä
he kasvavat (Cass 1979). Malli toimii myös vahvasti yhteydessä sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen toiseuttamiseen: sen lähtökohtana on heteronormatiivinen asetelma,
jossa alkuperäinen oletus sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on aina rikottava löytämällä ja
julkistamalla todellinen identiteettinsä, ja käytännössä kaikki kehitysprosessissa esiintyvät
hankaluudet kietoutuvat tämän tapahtuman ympärille. Juuri seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön
kuuluminen ja sen kautta muotoutuva identiteetti sekä käsitys itsestä erilaisena kuin muut
heijastelee sateenkaarivähemmistöjen asemaa tällä hetkellä: toiseus ikään kuin opitaan identiteetin
kehityksen lomassa. Näin ollen Cassin teoria seksuaalivähemmistön edustajan identiteetin
kehityksestä lakkaa olemasta validi silloin, kun heteronormatiivi ja binäärinen sukupuolikäsitys
eivät ole enää yhtä vahvoja osia kulttuuriamme. Koen, että tämä asetelma kuitenkin elää edelleen
hyvin vahvana yhteiskunnassamme, jolloin itsensä löytämisen prosessi usein tapahtuu Cassin
kuvaamalla tavalla.
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TOISEUS

Kaikki uutiset ja kirjallisuus jota luen ja netistä löydän käsittelee vain heterosuhteita. Sitten jos
joskus uutisiin pomppaakin joku epäheterompi suhde, leimaavat kaikki sitä edelleen sairaaksi ja
oudoksi. Olen tosi iloinen siitä, että elokuvien, sarjojen ja nykyään myös kirjojen puolelle on
lisääntynyt LGBT+ -puolen juttuja, koska useimmiten niitä on juuri niissä, joita ihmiset paljon
katsovat. Se ehkä herättelee ihmisiä vähän tajuamaan, että ei tämä maailma pyöri vain heterojen
ympärillä, ja me ei-heterotkin ollaan ihan tavallisia ja tosi kivoja ihmisiä niin kuin hekin.
-

Johanna

Jotta voisimme käsittää sen, keitä olemme ja mikä tekee meistä ainutlaatuisia, joudumme usein
tekemään eron itsemme ja muiden välille ja pohtimaan, kuinka poikkeamme toisista ihmisistä.
Jokainen meistä on erilainen emmekä löydä maailmasta kahta ominaisuuksiltaan täysin
samanlaista yksilöä. Tietyt ominaisuudet yhdistävät tiettyjä ihmisryhmiä: eräät saattavat olla
luonteeltaan sosiaalisia, toiset ovat varallisuudeltaan samassa asemassa, kolmansia yhdistävät
sukujuuret samalla suunnalla maapalloa. Toisaalta jonkin ominaisuuden ollessa tiettyjen yksilöiden
välillä erilainen jokin toinen taas väistämättä yhdistää heitä.
Eron toisiin tekeminen muuttuu kuitenkin toiseuttamiseksi, kun joltakin ominaisuudeltaan osasta
väestöä poikkeava ihmisryhmä mielletään tämän ominaisuuden perusteella alempiarvoiseksi. Anni
Kervinen tutki Suomen kirjallisuuden pro gradu -tutkielmassaan toiseutta Umayya Abu-Hannan
teosten kautta. Hän kuvailee toiseutta Olli Löytyn mukaan yksinkertaisimmillaan joksikin, joka
eroaa muusta. Tämä eroavaisuus, kuten ihonväri, ei vielä itsessään tee toista, ennen kuin se
arvotetaan toista paremmaksi tai huonommaksi (Löytty 2005). Tällöin tärkeäksi tekijäksi
toiseuttamisessa muodostuu valta. Se, jolla valta on, voi määritellä itsensä ja toiset haluamallaan
tavalla tehden eron toisiin niissä asioissa, jotka kokee itselleen sopiviksi. Esimerkiksi kolonialismin
yhteydessä tämä on näyttäytynyt siirtomaissa valtaa pitävien eurooppalaisten etnosentrisyytenä eli
kokemuksena siitä, että oma tuttu länsimaalainen kulttuuri sekä siihen liittyvät tavat ovat
luonnollisia ja normaaleja tapoja toimia (Kervinen 2011). Tämä johti aikanaan rodullistamiseen,
eron tekemiseen valtaa pitävän eurooppalaistaustaisen sekä alistetun etnisen ryhmän välillä.
Etnisen taustan lisäksi toiseuttaminen voi tapahtua monen muunkin ominaisuuden perusteella.
Lähtökohtana on kuitenkin aina käsitys tietyn valtaa pitävän joukon omaavan ominaisuuden
oikeellisuudesta ja normaaliudesta siitä poikkeavien yksilöiden ollessa perustavanlaatuisella tavalla
vääränlaisia. Tämä johtaa esimerkiksi oikeuksien jakamiseen vain tietylle ihmisjoukolle.
Toiseuttaminen näkyy yhteiskunnassamme esimerkiksi rasismina, joka kohdistuu etniseltä
taustaltaan ulkonäkönsä puolesta muihin kuin eurooppalaisiksi miellettyihin ihmisryhmiin. Se näkyy
siinä, kuinka rakennukset ja kulkutiet suunnitellaan usein huomioimatta ihmisiä, joille liikkuminen
34

esimerkiksi vamman takia on vaikeaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan tapahtuva
toiseuttaminen näkyy esimerkiksi laissa, joka Suomessa vasta vuonna 2017 hyväksyi saman
oletetun sukupuolen edustajien avioliiton ja takasi heille avioparina lain silmissä samat oikeudet
kuin heteropareille. Toiseuttamiseen liittyviä ilmiöitä ovat kategorisoiminen, nimeäminen sekä
ominaisuuksien jatkuva toistelu; tämä voidaan huomata esimerkiksi homoseksuaaleihin sekä
etnisiin ryhmiin kohdistuvina heidän ulkonäköään tai kulttuuriaan kuvaavina ivaniminä.
Sukupuolivähemmistöjen edustajilla on edelleen suuria vaikeuksia tulla otetuksi vakavasti oikeaksi
kokemassaan sukupuolessa. Nämä ihmisryhmät ovat kuitenkin erilaisia vain suhteessa
toiseuttajaansa: esimerkiksi homoseksuaalit ovat näennäisestä erilaisuudestaan huolimatta
kuitenkin keskenään samanlaisia kiinnostuksessaan samaan oletettuun sukupuoleen.
Koska toiseutettuja ihmisryhmiä pidetään normaalista ja hyväksyttävästä poikkeavina, kehittyy
heitä kohtaan herkästi ennakkoluuloja. Heihin ei mielellään tutustuta tai heitä ei valita työntekijöiksi
yhtä herkästi kuin muita yhteiskunnan jäseniä. Toiseutetulla ihmisryhmällä ei itsellään ole
mahdollisuutta vaikuttaa omaan asemaansa yhteiskunnassa, vaan he ovat riippuvaisia valtaa
pitävien asenteista ja armollisuudesta oikeuksien jakamisen suhteen.
Simone de Beauvoir määritteli aikanaan sukupuoleen liittyvän toiseuden naisen ja miehen
väliseksi. Mies on kautta aikojen ollut standardi, jonka mukaan yhteiskunta toimii, kuten de
Beauvoir teoksessaan The Second Sex toteaa. Naisten asema ei ole enää tänä päivänä
länsimaissa yhtä vahvasti toiseutettu kuin aikanaan heidän ollessaan lähes kyvyttömiä
vaikuttamaan omaan elämäänsä. Historia miesten vallassa luodussa yhteiskunnassa kuitenkin
näkyy esimerkiksi termeinä, jotka miestä kuvatessaan ovat neutraaleja, mutta joihin naisoletettua
kuvatessa liitetään nais -etuliite, kuten vaikkapa laulaja ja naislaulaja. Rakennukset ja muut
yhteiskunnan elementit, joissa ihmisten pituus on otettava huomioon, suunnitellaan useimmiten
miesoletetun keskipituudelle sopiviksi. Naisoletettua kuvaavien sanojen käyttäminen loukkaavassa
tarkoituksessa vahvistavat feminiinisten ominaisuuksien mieltämistä ei-toivotuiksi, kuten
miesoletetun kutsuminen tytöksi tai naismaiseksi. Tämä edelleen juontaa kohti feminiinisen ja
maskuliinisen arvottamista toivotuksi tai ei-toivotuksi ominaisuudeksi.
Kuten sukupuolen moninaisuutta käsittelevässä luvussa Judith Butlerin mukaan totesin,
sukupuolen binäärinen jako ylläpitää yhteiskuntamme valtarakennelmaa, jossa valta on loppujen
lopuksi aina miehellä (Butler 1990) ja oikeastaan vielä tarkemmin valkoisella miehellä. Jotta valta
pysyisi oletetulla miessukupuolella, on kulttuurissamme tärkeää tehdä jako miehen ja naisen sekä
näiden hyväksyttyinä pidettyjen sukupuolten edustamien oletettujen ominaisuuksien välille tehden
samalla eron muihin etnisiin ryhmiin, jolloin eurooppalainen kohoaa aina muiden yläpuolelle.
Samalla tavoin toiseus vahvistaa aina valtaa sitä pitävällä ihmisryhmällä, jonka vuoksi siihen ei
välttämättä kovin hanakasti heidän osaltaan puututa. Sen sijaan eroa saatetaan koittaa jopa tehdä
vielä näkyvämmäksi esimerkiksi ennakkoluulojen lietsomisella, jotta näennäisesti sivusta katsovat
ihmiset eivät haluaisi puuttua asiaan.
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TAIDE JA TAIDEKÄSITYS

Itseilmaisu visuaalisen taiteen keinoin on tutkimuksessani hyvin suuressa roolissa. Käsitteenä
taide on erittäin laaja ja toisaalta myös epätarkka: raja taiteen ja ei-taiteen välillä on häilyvä ja
pitkälti kiinni taiteen kokijasta sekä siitä, mitä kulttuurimme ja yhteiskuntamme kussakin ajassa
mieltää taiteeksi. Paljon on väitelty myös siitä, voiko taidetta ylipäätään määritellä. Tutkimuksen
osana taide on vahvasti yhteydessä tutkijan taidekäsitykseen ja siihen, millaisia taiteen muotoja
hän valitsee mukaan tutkimukseensa.
Tutkimuksessani rajaan taiteen laajan käsitteen visuaaliseen taiteeseen tutkimukseeni
osallistuneiden taiteilijoiden teosten pohjalta. Näin myös tutkimuksessani käsiteltävät visuaalisen
taiteen alueet muotoutuivat teosten kutsumina. Visuaalisella taiteella tarkoitetaan visuaalisesti eli
silmin havaittavaa taidetta, jolloin se osittain eriytyy musiikista sekä kirjallisesta taiteesta.
Taideinstituutiot ovat aikojen saatossa koittaneet kehittää hyvin monenlaisia määritelmiä
kuvaamaan sitä, mitä voidaan ja mitä ei voida laskea taiteeksi.
Heidegger mukaan taide on inhimillistä luomista ja vaalimista, kuten Kaarina Valkama kuvaa
Heideggerin taidekäsitystä käsittelevässä filosofian pro gradu -tutkielmassaan. Heidegger esittää
taiteen olevan aina suhteessa ihmiseen, joka toimii joko taiteen tekijänä, sen katsojana tai
molempina, jolloin taide ei voi olla olemassa ilman ihmistä (Valkama 2008). Jokainen taideteos on
taiteilijan tekemä, mutta vähintään yhtä merkittävässä osassa on sen vaalija, henkilö joka
tarkastelee ja tulkitsee teosta. Taiteen tekijä luo taiteen aina sen pohjalta, kuinka hän näkee
maailman ja totuuden, jolloin taideteos on aina sidoksissa omaan aikaansa ja tekijänsä
käsitykseen todellisuudesta. Teoksen tulkitsijaa, vaalijaa, tarvitaan teokseen siirretyn totuuden
sanallistamiseksi ja näin todelliseksi tekemiseksi. Olemukseltaan Heidegger kuvaa taidetta
runoudeksi: sillä on aina jotakin sanottavaa, jolloin se väistämättä kertoo tarinaa (Valkama 2008).
Heideggerin taidekäsityksen pohjalta tutkimuksessani käsiteltäviä teoksia voidaan kutsua taiteeksi,
sillä ne sisältävät kaikki oman totuutensa tekijänsä ilmaisemana ja vaalijan, tutkimukseni
tapauksessa minun, tulkitseminani.
Samoin kuin taiteen, myös taiteilijan määritelmä on häilyvä: toisinaan kansankielessä taiteilijoiksi
on luettu ne, jotka ovat saaneet taiteellisen koulutuksen, toisinaan taas ne, jotka ansaitsevat
elantonsa tekemällä taidetta. Sen vuoksi en koe, että taiteilijan käsitettä olisi mahdollista koskaan
määritellä täydellisesti. Itse määrittelisin taiteilijan Heideggerin taidekäsityksen perusteella taiteen
tekijäksi, henkilöksi, joka siirtää oman todellisuutensa ja tarinansa taideteokseen katsojan
tulkittavaksi. Tämän käsityksen pohjalta käytän tutkimukseeni osallistuneista henkilöistä nimitystä
taiteilija.
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ELÄMÄÄ VÄHEMMISTÖN EDUSTAJANA

Tässä luvussa esittelen toista pääaineistoani, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilta
keräämiäni lyhyitä teemaomaelämäkertoja ja niistä aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin peilaten
tekemiäni päätelmiä. Identiteetti on ominaisuus, joka meissä jokaisessa kehittyy koko elämämme
ajan. Sitä määrittävät hyvin monet tekijät, kuten esimerkiksi ympäristö, jossa elämme,
ympärillämme olevat ihmiset, yhteisö ja kulttuuri, kiinnostuksenkohteemme ja työmme sekä
kokemuksemme sukupuolestamme ja seksuaalisuudestamme. Näiden osaksi itseämme
hyväksymiemme ominaisuuksien avulla kiinnitämme itsemme ympäröivään maailmaan ja äkillisten
vastoinkäymisten sattuessa kykenemme säilyttämään toimintakykymme ja perimmäisen
käsityksemme siitä, keitä olemme ja mihin suuntaan haluamme elämässämme kulkea.
Tutkimuksessani keskityn erityisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden rooliin identiteetin
rakentamisessa. Käsitys esimerkiksi homoseksuaalisuudesta on kokenut voimakasta muutosta
aikojen saatossa. Renessanssin aikakaudella homoseksuaaliset teot, kuten seksuaalinen
kanssakäyminen vastakkaisen oletetun sukupuolen kanssa, olivat rangaistavia, mutta ne nähtiin
nimenomaan tekoina eikä käsitettä kokonaisvaltaiselle homoseksuaalisuudelle ollut olemassa.
Käsitys homoseksuaalisuudesta osana identiteettiä on oikeastaan kehittynyt vasta viimeisen sadan
vuoden aikana, kun samaan oletettuun sukupuoleen kohdistuva romanttinen sekä seksuaalinen
kiinnostus on erotettu kiinnostuksesta vastakkaiseen sukupuoleen. Sana homoseksuaalisuus
ylipäätään kehitettiin vasta 1800-luvun puolivälin paikkeilla (Cooper 1986).
Yhteiskuntamme ja kulttuurimme painottaa tällä hetkellä vahvasti sukupuoltamme: ympärillämme
olevat ihmiset tekevät meistä jatkuvasti oletuksia ja jäsentävät meitä sen mukaan, mihin
sukupuoleen he olettavat meidän ulkomuotomme perusteella kuuluvan. Sukupuolemme määrittää
monia elämämme osa-alueita, kuten millaiselta meidän tulisi ulkoisesti esimerkiksi vaatteiden ja
hiustyylin osalta näyttää, mitä vartalomme osia meidän tulee julkisilla paikoilla piilottaa sekä mitä
pukuhuonetta tai käymälää voimme käyttää. Myös seksuaalisuutemme määrittää
mahdollisuuksiamme elämässämme jonkin verran: Suomen laki hyväksyi vuonna 2017 saman
sukupuolen edustajien välisen avioliiton, mutta ennen vuotta 1971 homoseksuaaliset teot olivat
Suomessa vielä laittomia, jota ne tänäkin päivänä osassa maailmaa toki ovat yhä. Tämä herättää
kysymyksen, voiko ihminen olla laiton?
Väestöliitto listaa verkkosivuillaan alun perin WAS:n (World Association for Sexual Health)
kirjaamat seksuaalioikeudet, jotka ovat laajennus yleisiin ihmisoikeuksiin. Tuolta listalta löytyy
muun muassa oikeus omaan seksuaalisuuteen – oikeus olla sitä mitä on sekä ilmaista omaa
seksuaalisuuttaan itselleen sopivalla tavalla. Sieltä löytyvät myös oikeus tasa-arvoon ja
syrjimättömyyteen sekä oikeus tietoon seksuaalisuudesta. Jokaisen tulisi siis perusihmisoikeuksien
mukaan saada tietoa seksuaalisuudestaan sekä kokea itsensä tasa-arvoiseksi muiden
seksuaalisten suuntauksien edustajien kanssa. Vuonna 1974 perustettiin Seksuaalinen
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Tasavertaisuus -yhdistys, SETA. Se ajaa Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
oikeuksia. Yhdistyksen ansiosta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema on kohentunut
Suomessa huomattavasti.
Olen teemoitellut omaelämäkerrat Erik Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassa esiteltyjen
elämänvaiheiden mukaan hyvin suurpiirteisesti lapsuuden, teini-iän ja aikuisuuden tapahtumiin
sekä kaapista ulostulon aikaan, joka vaihtelee henkilöstä riippuen mutta on aina tapahtuessaan
yhtä perustavanlaatuisella tavalla elämään vaikuttava. Kun kertomuksia peilataan aiemmin
saatuihin tutkimustuloksiin, voidaan nähdä monia samankaltaisuuksia, jolloin kertomukset liittyvät
omalta osaltaan suurempaan kokonaisuuteen. Näin rakentuu varsin eheä kuva seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämänkaaresta.
Kertomuksissa yhdistyy vahvasti toiseuden kokemus, joka onkin yksi niiden tärkeimpiä huomioita.
Ylipäätään niissä korostuvat elämän negatiiviset kokemukset, epäilemättä siksi, että pyysin ihmisiä
kertomaan nimenomaan elämästään eriarvoistavassa yhteiskunnassa, painottaen lauseessani
juuri tuota haastavaa puolta heidän elämässään. Koin mielekkääksi korostaa juuri näitä puolia,
koska ne erottavat sateenkaarivähemmistöjen edustajien elämänkaaren kokemuksia selkeimmin
muun väestön kokemuksista. Erityisen merkittäviä ne ovat sen vuoksi, että näiden
vastoinkäymisten takia Eriksonin psykososiaalisessa kehitysteoriassa esitetyt kuhunkin
elämänvaiheeseen liittyvät kriisit saattavat kestää huomattavasti kauemmin kuin muilla yksilöillä tai
jäävät kenties kokonaan selvittämättä. Taatusti kertojien elämässä on ollut vähintään yhtä paljon
hyviä, onnellisia tapahtumia, mutta keskitämme huomion tällä kertaa toiseuden kokemukseen,
jolloin voimme puhua eriarvoistavasta ympäristöstä. Toiseuden kokemus myös ilmenee monissa
vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden teoksissa ja sen ymmärtäminen auttaa tulkitsemaan teoksia
syvemmin, kun myöhemmissä luvuissa puhumme itseilmaisun ja taiteen merkityksestä identiteetin
kehityksessä. Tässä luvussa kertojien nimet on muutettu.
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LAPSUUS

Olen jo lapsena ollut erilainen ja tiennyt sen, en vain ikinä tajunnut millä tavalla erilainen.
Onnekseni äitini antoi minun pukeutua tutuihin ja ties mihin päiväkodissa, sain nukkeja
joululahjoiksi ja katsoin Barbie-elokuvia. Kiitos äiti! Varhaislapsuudessa ei sinänsä ollut ongelmia
kun en kuitenkaan tajunnut mitään, näistäkin asioista kuulin vasta jälkikäteen. Tietysti toksisen
maskuliinisuuden tuomat paineet vaikuttivat kasvatuksen kautta kuten varmasti jokaisen pojan
elämään.
-

Joel

Keräämieni omaelämäkertojen lapsuuskokemuksissa yhdistyy hämmennyksen sekä jonkinlaisen
ulkopuolisuuden kokemus. Joel kuvaa erilaisuuden kokemustaan jonkinlaisena tiedostettuna,
kuitenkin samaan aikaan selittämättömänä osana lapsuuttaan. Tutuihin pukeutuminen ja nukeilla
leikkiminen oli hänelle luonnollista, hyvältä tuntuvaa itseilmaisua, jonka kuitenkin jollain tasolla on
ymmärretty poikkeavan siitä, kuinka muut saman ikäiset pojiksi oletetut lapset ilmaisevat itseään.
Joel kuvaa lapsuuskokemuksiaan suurimmilta osin positiivisiksi, mutta mainitsee toksisen
maskuliinisuuden, jonka kokee varsin suureksi osaksi poikaoletettuna kasvamista.
Mikäli lapsi ei edusta oletetulle sukupuolelleen ihanteellisia piirteitä, aiheuttaa se helposti
kummeksuntaa. Hyvin usein ihanteesta poikkeaminen johtaa pienestä pitäen esimerkiksi
homoseksuaaliksi leimaamiseen, vaikka luonteella, harrastuksilla ja seksuaalisella
suuntautumisella ei ole käytännössä minkäänlaista yhteyttä. Nämä stereotypiat ovat suurelta osin
median luomia, kun esimerkiksi homoseksuaalit esitetään hyvin usein todella karikatyyrisinä ja
muka selkeästi muusta väestöstä tunnistettavina, vaikka todellisuudessa ulkomuodon perusteella
on käytännössä mahdotonta päätellä kenenkään seksuaalista suuntautumista.
Erilaisuuden kokemus korostuu kertomuksissa vahvasti juuri silloin, kun lapsi siirtyy kodin
pienehköstä piiristä päiväkotiin tai kouluun, jossa nyt ikätoverit arvioivat käytöstä ja ulkomuotoa
jatkuvasti. Omaksuttu eleistö ja varhainen rakennettu identiteetti, joka kotona on ehkä ollut sopivaa
ja tuntunut itselle hyvältä, voi yhtäkkiä kodin ulkopuolella kohdata vieroksuntaa ja torjumista.
Toisaalta joissakin kodeissa sallivuus on vähäistä, jolloin ulkomaailma voi tuoda kaivattua
hyväksyntää. Kertojat eivät ole aina itsekään ymmärtäneet, millä tavalla he poikkeavat muista;
jonkinlainen selittämätön erilaisuuden tunne on vain ollut jatkuvasti läsnä omassa yhteisössä. Pieni
lapsi ei välttämättä itse edes ymmärrä, mitä sukupuoli ja seksuaalisuus tarkoittavat, eikä ole
sisäistänyt sukupuoleen liitettyjä oletuksia ja eleitä vaan toteuttaa itseään melko vapaasti niin
kauan, kunnes saa osakseen negatiivista palautetta ja muokkaa toimintaansa sen kautta suuntaan,
jossa saa yhteisöltään enemmän arvostusta ja hyväksyntää.
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Kun synnyin vuonna 1992, todellakaan tiennyt, mitä elämä toisi tullessaan. Aloitettuani päiväkodin
näin katukuvassa muutamia seksuaalivähemmistön edustajia. Koulun alettua ja erityisesti
kolmannella luokalla tajusin, etteivät pojat kiinnosta minua. Sitä vieroksuttiin.
-

Anniina

Kiusaaminen alkoi ala-asteella, ehkei varsinaisesti seksuaalisuudesta mutta kuitenkin, ja sitä
tapahtui niin koulussa kuin sen ulkopuolella, leireillä ja sen sellaisilla aina eri ihmisiltä, ja se oli
vaikeaa. Ehkä juuri 3-6-luokalla syyksi alkoi vielä enemmän nousemaan feminiiniset piirteet, kuten
ääni ja kävelytyyli, ja eihän se ollut kivaa, mutta silloinkaan en oikein tajunnut mistä oli kyse, ja
vasta jälkeenpäin sain parempaa ymmärrystä asiasta. Ajattelin, että minä olen vain minä, mutta
muut kutsuivat naiseksi ja homoksi; en aluksi edes tiennyt, mitä se tarkoittaa.
-

Joel

Osassa kertomuksista kerrotaan kiusaamisesta juuri muista ikätovereista poikkeavan tyylin tai
käytöksen vuoksi, esimerkiksi pojaksi oletetulla feminiinisten ja tytöksi oletetulla maskuliinisten
eleiden takia. Näin sateenkaarinuoret tulevat useimmiten tietoisiksi erilaisuudestaan jo hyvin
varhain ja siten saattavat varsinaisesti tiedostaa sukupuoli- tai seksuaali-identiteettinsä aiemmin
kuin heteronuoret ottaen sen osaksi omaa identiteettiään (Nuorisotutkimuslaitos & SETA 2004).

Koska olin oppinut, että vain poika ja tyttö voivat olla yhdessä, käsittelin asiaa haluamalla olla
poika, sillä en tuntenut käsitettä, että tyttö voisi olla tytön kanssa. Minua vähän kiusattiin koulussa,
ja tämän takia esimerkiksi vanhempani ehdottivat minulle, että voisin käyttää tyttömäisempiä
vaatteita. Vasta yläasteella asia tuli uudelleen esille.
-

Josefiina

Kertomuksissa on huomattavissa odotukset, joita kertojat ovat ymmärtäneet jo pienenä heihin
kohdistuvan. Kun vaatimusta muiden kaltaisuudesta ei voida täyttää, voi erilaisuuden tunteesta
muodostua tavallaan osa omaa identiteettiä. Monet tutkimukset osoittavat, että lapsia ohjataan
perinteisiin sukupuolirooleihin liitettyihin tapoihin ja eleisiin jo hyvin pienestä pitäen, usein asiaa
edes erityisesti tiedostamatta. John Hopkins Bloomberg School of Public Healthin ja the World
Health Organizationin toteuttamasta Global Early Adolescent Study -tutkimuksesta käy ilmi, että jo
varhain lapsiin istutetut sukupuoliroolit voivat johtaa lapsuuden jälkeen terveydellisiin ongelmiin
(Blum, Mmari & Moreau 2017). Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että poikaoletetut lapset, jotka
ilmaisivat ikätovereitaan enemmän feminiinisiksi miellettyjä piirteitä esimerkiksi käyttämällä
kynsilakkaa, saivat osakseen vähemmän hyväksyntää. Tämän todettiin johtuvan siitä, että
feminiinisiksi mielletyt eleet yhdistetään yhteiskunnassamme usein heikkouteen ja
alempiarvoisuuteen.
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3-vuotiaana ujostelin, kun naispuolinen hoitaja tai lääkäri hieroi mahaani ja hän oli mielestäni tosi
kaunis. 6-vuotiaana päiväkodissa näin unta eräästä päiväkotikaveristani, tytöstä, siinä pussasimme
liikuntasalin penkillä ilman paitoja. Sekin oli minusta tosi kaunis. En ole oikein osannut käsitellä
tuntemuksiani, sillä olin niin nuori; en kokenut, että olisin tehnyt tai tuntenut jotain väärin, mutta
opetettu heteronormatiivisuus varmasti vaikutti minuun jollain tavalla, sillä muistan nämä asiat
edelleen todella elävästi.
-

Josefiina

Josefiinan ensimmäiset ihastumisen kokemukset kuulostavat hyvin tyypillisiltä lapsille: lähipiiriin
lukeutuva henkilö alkaa kiinnostaa, tosin tässä vaiheessa hyvin viattomalla tavalla. Noin 7vuotiaasta ylöspäin, joskus nuorempanakin, lapset alkavat kokea selkeitä ihastumisen tunteita joko
lähipiirinsä henkilöön tai johonkin julkisuuden kohteeseen (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010).
Josefiina kuvaa lapsuuden ihastumisen tunteitaan hyvin viattomina, muiden lasten kokemuksia
muistuttavina. Ensimmäinen ihastus on aina merkittävä ja jää taatusti mieleen.

Olen transmies, joskin aika ei-binäärinen sellainen. Oma sukupuoleni on kirkastunut tässä vasta
viimeisten vuosien aikana, mutta sanottaisiinko vaikka että sitä ennen olen ollut seksuaaliselta
suuntautumiseltani jotain muuta kuin hetero. Tämän olen tiedostanut aika kauan, mutta ollut
’kaapissa’ sen kanssa lähes kokonaan melkein aikuisuuteen asti.
En ole lapsena kokenut syrjintää, koska kukaan ei ole tiennyt oikeaa sukupuoltani enkä itsekään
sitä silloin vielä tiedostanut. Seksuaalisesta suuntautumisestani en ihan lapsena kertonut
kellekään. Ehkä tähän voisi kuitenkin lisätä, että sellainen selittämätön paha olo joka on ollut läsnä
koko elämäni ajan, voinee liittyä esimerkiksi tiedostamattomaan sukupuoliristiriitaan, jota olen kyllä
käsitellyt sitten aika paljon taiteen kautta, kuten musiikin, kuvataiteen, valokuvauksen ja
kirjoittamisen.
-

Kuura

Kuuran kokemus omasta sukupuolesta on koko lapsuuden ja nuoruuden ajan ollut varsin
epävarma. Itseä voi kenties olla vaikea ymmärtää, kun yhteisö ohjaa jatkuvasti kohti
sukupuoliroolia, joka ei tunnu omalta, vaikka sen kaiken opitun mukaan pitäisi tuntua. Osa
Nuorisotutkimusseuran ja SETAn Hyvinvoiva Sateenkaarinuori-hankkeen vuonna 2013 toteutetun
kyselyn kysymyksistä käsitteli sitä, kuinka varhain transihmiset ovat kokeneet sukupuolensa
syntymässään määritellystä poikkeavaksi ja voiko sana trans kuvata tätä kokemusta (Alanko
2014). Sana trans tulee latinan kielestä ja tarkoittaa ylittämistä; siten se on vakiintunut yleiseen
käyttöön kuvaamaan kokemusta, jossa sukupuoli-identiteetti ei vastaa syntymässä määriteltyä
sukupuolta. Vastaajista jopa noin 10 % ilmaisi kokeneensa transsukupuolisia tuntemuksia jo alle 3vuotiaana. Vastaajien jo lapsena tunteneet transsukupuoliset kokemukset olivat jääneet pysyviksi,
joka osaltaan tarkoittaa sitä, että jo pienellä lapsella voi olla hyvin selkeä kokemus omasta
sukupuoli-identiteetistään, jota siten ei tulisi sivuuttaa vain ohimenevänä vaiheena.
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Tuntemuksistaan vastaajat olivat puhuneet toisen henkilön kanssa yleensä muutaman vuoden
päästä asian ensi kertaa ymmärtämisestä. Käsitettä trans nämä vastaajat olivat käyttäneet
kokemuksestaan useimmiten vasta myöhemmin, esimerkiksi teini-iässä. Aiheen varsin
myöhäiseen puheeksi ottamiseen voi nähdäkseni vaikuttaa tiedon puute ja vahva
sukupuoliristiriidan tunne, jota Kuurakin kertomuksessaan kuvaa; omat kokemukset vastaan
yhteisön odotukset, joihin yksilö on hyvin pitkään sidoksissa.
Kertojien lapsuudenkokemusten pohjalta voimme huomata, että tietous sukupuolen ja
seksuaalisuuden moninaisuudesta on ollut varsin suppeaa, mikä on jokaisella johtanut siihen, että
he ovat tavallaan jääneet yksin erilaisuutensa kanssa. Yhteisöltä tulevat heteronormatiiviset
odotukset voivat olla niin vahvoja, ettei pieni lapsi edes osaa kyseenalaistaa niitä. Itse näen, että
odotusten kapeus voi olla syy siihen, ettei sateenkaarivähemmistöön tiedostamattaan kuuluvan
lapsen sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kehitys pääse alkamaan yhtä aikaisin kuin
ikätovereillaan ja siten kehittymään yhtä luonnollisesti. Itsensä ilmaisu ja ihastumisen tunteet ovat
hyvin normaaleja ilmiöitä jokaisella lapsella ja niiden kokonaisvaltainen tukeminen auttaa lasta
rakentamaan eheää identiteettiä pienestä pitäen. Kun identiteetti on alusta asti vakaa, on
myöhempien elämänvaiheiden mukanaan tuomien haasteiden kohtaaminen helpompaa, kuten
myös Erikson psykososiaalisessa kehitysteoriassaan esittää (Elkind 1970).
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TEINI-IKÄ

Yläasteella olivat pahimmat kiusaamisvuodet. Se oli sitä homottelua. Pikkuhiljaa oma identiteetti
alkoi selkenemään mutta kielsin sen, kunnes vasta lukion toisella luokalla voitin häpeän sisälläni ja
tulin ulos muille, samalla myös itselleni. Lukion ensimmäisellä luokalla koin viimeiset
koulukiusaamiset. Mielenterveysongelmia minulla oli jo 5. luokalta lähtien.
Koulut menivät ohi ennen kuin olisin edes kaivannut sateenkaarevaa opetusta, mutta kyllä se
varmasti olisi auttanut oman identiteettini löytämisessä, hyväksymisessä ja jo siinä että jos siitä
olisi puhuttu, ei ehkä olisi ollut niin paljon kiusaamista.
-

Joel

Yläasteella minut haukuttiin koko koulun edessä lesboksi ja tuolloin minua pelotti kulkea ulkona ja
ahdisti olla se mitä olen.
-

Anniina

Kokoamissani teini-ikään sijoittuvissa kertomuksissa toistuu maininta homottelusta, homo-termin
käyttämisestä loukkaavassa tarkoituksessa. Seksuaalisuuteen tai sukupuoleen viittaavien termien
käyttäminen haukkumistarkoituksessa on ongelmallista, sillä se on loppujen lopuksi oikea termi
kuvaamaan hyvin suuren ihmisjoukon kokemusta identiteetistään. Loukkaavan termin kautta oma
identiteetti aletaan helposti nähdä negatiivisena, ei-toivottuna ominaisuutena. Homoksi kutsuminen
loukkaamistarkoituksessa on hyvin yleistä ja sitä käytetään myös ihmisiin, jotka eivät homoksi
identifioidu. Tämänkaltainen nimeäminen on hyvin yleinen ilmiö toiseuttamisen yhteydessä.
Homo-sana on toisinaan käännetty muun muassa taiteessa tai arkikielessä voimavaraksi. Itsensä
ylpeästi homoksi kutsumisella sanan negatiivista merkitystä koitetaan seksuaalivähemmistöjen
keskuudessa purkaa, ikään kuin viedä sana haukkujilta ja ottaa se omakseen: minä olen homo,
entä sitten? Sanan käyttäminen loukkaavassa tarkoituksessa vahvistaa asetelmaa, jossa homous
on heteroutta ei-toivotumpi seksuaali-identiteetti; nimittelyyn voidaan vastata kysymällä, miksi
sanalla koitetaan loukata ja miksi homous olisi ylipäätään negatiivinen piirre. Teini-ikäiselle
tällainen itsensä puolustaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä he ovat hyvin riippuvaisia
yhteisöltään saamastaan hyväksynnästä ja tuesta (Elkind 1970).
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Olen kokenut lapsuudessani ja nuoruudessani homottelua ja ulkopuolelle jättämistä. Eräs
heteropoika jopa väitti, että pelkää minun raiskaavan hänet, ja jouduin sen vuoksi puhutteluun. Se
oli aivan järjetöntä; ei minulla ollut mitään kiinnostusta häntä kohtaan, enkä oikein edes tuntenut
häntä.
-

Kristian

Kristianin tarina ikätoverista, joka pelkäsi yläasteella raiskatuksi tulemista, herättää kysymyksiä
pelosta, joka seksuaalivähemmistöihin usein liittyy. Tietoutta ei ehkä jaeta tarpeeksi, jotta erilaisia
seksuaalisia suuntauksia voitaisiin todella ymmärtää. Tiedämme, että pelkäämme esimerkiksi
pimeää sen vuoksi, ettemme näe, mitä se kätkee sisälleen; sama voisi päteä
sateenkaarivähemmistöihin. Niin kauan, kun heidät ikään kuin pidetään valtaväestöstä erillään
jonakin myyttisenä, kaukaisena ihmisjoukkona josta ei juurikaan puhuta, pysyy tietämättömyyden
aiheuttama epävarmuus ja pelko ihmisten mielissä lisäten entisestään halua pysyä täysin erillään
vähemmistöistä jokaisella elämän osa-alueella. Pelko ja syrjintä seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöjä kohtaan herättää vastavuoroisesti heissä pelkoa valtaväestöä kohtaan,
jolloin nämä kaksi joukkoa muodostuvat omiksi yhteisöikseen, jotka harvoin ovat toistensa kanssa
tekemisissä. Sateenkaarikulttuuri sekä -yhteisö onkin varsin sulkeutunut ja näkymätön
valtaväestölle, toimien pitkälti omissa ainoastaan sateenkaarivähemmistöille suunnatuissa
syrjinnästä vapaissa tiloissaan ja tapahtumissaan.

En tuntenut teini-iässä suoranaista ihastusta toisia tyttöjä kohtaa, sillä olin ikään kuin haudannut
asian; saatoin sen sijaan kokea eräänlaista ihailua sekä halua tulla huomatuksi heidän osaltaan.
Se kuitenkin poikkesi kaverillisesta ihailemisesta. Joskus 9-luokalla ikään kuin ihastuin erääseen
luokkalaiseeni. Yritin kieltää sitä itsestäni, sillä kaikki ympärilläni olevat ihmiset olivat tosi
homofobisia. Kun pääsin pois yläasteelta ja menin lukioon, yritin seurustella pojan kanssa ja ”olla
kuten muut”. Ihastuin kuitenkin tyttökaveriini samaan aikaan. Pelkäsin lähipiirini asenteita
seksuaalisuuttani kohtaan, mutta kun aloin seurustelemaan tyttöjen kanssa, läheiseni olivatkin
todella hyväksyviä. Tunsin suurta helpotusta; minun ei tarvinnut enää yrittää esittää jotain muuta.
-

Josefiina

Päädyin tekemään teatteria 11-vuotiaana, koska ahdisti, kun missään en saanut olla vain minä,
vaan piti vetää sosiaalista roolia, väärää sukupuoliroolia. Sitä jaksoin vetää 14-vuotiaaksi saakka,
ennen kuin oman pään sisällä tilanne meni niin pahaksi, että oli pakko kertoa vanhemmille asiasta.
Äiti otti sen erittäin huonosti, ja lopputulos oli se, että jouduin muuttamaan omilleni mahdollisimman
nopeasti 18-vuotiaana.
-

Daniel
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Josefiina ja Daniel kertovat tarpeesta yrittää olla jotakin muuta kuin sitä, mitä todella koki olevansa,
miellyttääkseen vanhempiaan tai muuta yhteisöään. Etenkin Daniel korostaa todellisen
identiteettinsä ulkopuolelle sulkemisesta seurannutta pahaa oloa. Voimmekin kysyä, miksi osa
sateenkaarinuorista kokee tarpeelliseksi yrittää ”olla kuten muut”, niin kuin Josefiina asian ilmaisee.
Taustalla on luultavasti oletus, että nuoren kokemus vastaa hänen fyysistä sukupuoltaan
yhteiskunnan määrittämien normien tavoin. Josefiina kuvaa vanhempiensa loppujen lopuksi
suhtautuneen häneen hyväksyvästi totuuden kertomisen jälkeen. Teini-iässä ikätovereilta ja
vanhemmilta saatu hyväksyntä ja tuki onkin hyvin tärkeää nuoren hyvinvoinnille. Erityisesti
kaapista ulostulon prosessi, joka alkaa itsensä tunnistamisesta vähemmistöön kuuluvaksi, on usein
henkisesti hyvin riskialtis (Cole et al. 1996; Halpin & Allen 2004; Vincke & Bolton 1994). Omaa
identiteettiä joutuu usein pohtimaan yksin vailla keskusteluseuraa. Nuoren elämää voi myös
värittää pelko sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin paljastumisesta: toisaalta haluaisi olla kuten
muutkin nuoret ja kuulua joukkoon, kuten Josefiina ja Daniel; toisaalta ei koe olevansa
samanlainen kuin muut nuoret. Sateenkaarinuori joutuu pohtimaan jatkuvasti, kenelle uskaltaa
kertoa asiasta, ja missä tilanteissa ulostulo on kannattavaa sen positiivisten seurausten ylittäessä
negatiiviset. Ympäristön vähäinen tuki voi aiheuttaa itsetunnon ja onnellisuuden laskua
ulostuloprosessin aikana, joka tekee murrosiästä entistä hankalampaa jo valmiiksi hämmentyneelle
nuorelle. Nuori voi kokea vähemmistöidentiteetistään myös häpeää, joka kumpuaa yhteiskunnan
asettamista odotuksista tiettyä sukupuolta kohtaan käytöksen ja kiinnostuksenkohteiden suhteen
(Pelton-Sweet & Sherry 2008).
Nuorisotutkimusseuran ja SETAn Hyvinvoiva Sateenkaarinuori -tutkimukseen vastanneista
nuorista suuri osa kertoi salaavansa seksuaalisuutensa opettajiltaan ja koulutovereiltaan
esimerkiksi kiusatuksi tulemisen pelossa. Aiemmin on todettu, että avoimuus lisää väkivallan
kohteeksi joutumisen riskiä (Lehtonen 2003; Harris 1997). Transidentiteetin omaavista vastaajista
82% ilmoitti kokeneensa koulumaailmassa syrjintää tai kiusaamista johtuen identiteetistään. Heistä
20-40% ilmaisi kiusaamisen johtaneen heidän jäämiseensä pois koulusta tai koulun
liikuntatunneilta. Tämä taas lisää koulunkäynnin keskeyttämisen ja syrjäytymisen riskiä. Kiusatuista
osa ilmaisi jättäneensä kertomatta kiusaamisestaan, sillä tämä olisi heidän nähdäkseen johtanut
siihen, että he olisivat joutuneet paljastamaan seksuaalisuutensa muille. Lapset ja nuoret ovat siis
koulumaailmassa jatkuvan ristiriidan edessä: on tehtävä valintoja, kelle kertoa
sateenkaarivähemmistöön kuulumisestaan, sillä läsnä on aina pelko kiusatuksi joutumisesta. Pelon
suuruudesta kertoo se, että kiusatuksi tuleminen nähdään pienempänä pahana kuin seksuaali- tai
sukupuolivähemmistöön kuulumisestaan kiinni jääminen.
Suomen nykyinen laki sallii sukupuolen korjaamisprosessin vasta yli 18-vuotiaille. Tämä on
ongelmallista, sillä useimmiten transsukupuoliset tiedostavat fyysisen sukupuolensa olevan väärä
jo lapsuudessaan tai viimeistään teini-iässä. Mikäli korjausprosessi voitaisiin aloittaa esimerkiksi
ennen murrosikää, olisi se mahdollisesti helpompaa eikä transsukupuolisten tarvitsisi käydä läpi
traumaattista kehon muutosta murrosiässä, kun itselle vääriltä tuntuvat kehon piirteet alkavat
korostua entisestään. Ulkomailla nuorille on annettu esimerkiksi murrosikää siirtäviä hoitoja, jotka
antavat transnuorille mahdollisuuden pohtia omaa sukupuoltaan täysikäiseksi asti ilman muuttuvan
vartalon tuottamaa kehodysforiaa, vastenmielisyyttä ja inhoa oman kehon sukupuolittuneita piirteitä
kohtaan (Steensma & Cohen-Kettenis 2011). Suomessa on keskusteltu mahdollisuudesta, että
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translain uudistamisen yhteydessä annettaisiin myös lapsille ja nuorille mahdollisuus korjata
juridinen sukupuolensa. Tämä perustuu itsemäärittelyoikeuteen, jonka tulee toteutua myös lasten
kohdalla.

Omalla kohdallani olen kokenut syrjinnän siten, ettei minua olla otettu ryhmätöihin, koska en ole
sovelias työskentelemään niin sanotusti normaalien kanssa. Opettajat ovat laskeneet numeroani
liikunnassa, koska en ole halunnut osallistua esimerkiksi tunneille, joilla pitää valita, kumpaan
pukuhuoneeseen menee. Lisäksi muutama kaverini lopetti puhumisen, yhteydenpidon ja alkoi
välttelemään minua, kun kuuli etten ole hetero eikä minulla ole sukupuolta. Lisäksi koulussa aina
joku kysyy, olenko tyttö vai poika, tai että voisinko pukeutua siten, että minut tunnistaa.
Jälkimmäinen on ehkä ahdistavin kysymys, jonka olen kuullut. Minusta kaikkien pitäisi ajatella miltä
itsestä tuntuisi samassa tilanteessa. Se, että sukupuoltani morkataan koko ajan, kun en ole siitä
varma, saa minut tuntemaan oloni tosi arvottomaksi ja kelvottomaksi ihmisenä.
-

Johanna

Lukiolainen Johanna kertoo kokemuksistaan sateenkaarinuorena koulumaailmassa. Haasteita
hänelle ovat aiheuttaneet esimerkiksi sukupuolitetut liikuntatunnit ja -tilat, joiden suhteen hänelle ei
ole sukupuolettomana annettu valinnanvaraa. Ikätoverit myös usein kyseenalaistavat hänen
sukupuoltaan ja esittävät vaatimuksia sen selkeämmästä ilmaisusta. Johanna ilmaisee myös
kokevansa ahdistusta, kun muut painostavat häntä ikään kuin valitsemaan, mitä on, kun ei
itsekään oikein osaa määritellä omaa sukupuoli-identiteettiään.
Koulumaailma voi olla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajille, kuten Johannalle,
tavallista stressaavampi vähemmistöön kuulumisen vuoksi. National Education Associationin
vuonna 2005 toteuttamassa tutkimuksessa ilmeni, että jopa 84% sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöön kuuluvista nuorista on kokenut sanallista ja 39% fyysistä ahdistelua, 64%
tuntee olonsa turvattomaksi ja jopa kolmasosa vähemmistöihin kuuluvista opiskelijoista jättää
koulunkäynnin kesken ahdistelun takia.
Teini-iän kertomuksista heijastuu toisaalta toive kuulua joukkoon ja tulla hyväksytyksi ikätoverien
osalta, joka yhdistää taatusti kaikkia nuoria. Toisaalta kertojat ovat jo havainneet erilaisuutensa.
Tämä tuottaa ristiriidan, jossa omaa identiteettiä joutuu jatkuvasti joko salailemaan tai
puolustelemaan. Jo valmiiksi herkässä kehitysvaiheessa yhteisön tuen saaminen olisi äärimmäisen
tärkeää identiteetin kehityksen esteettömälle jatkumiselle. Koen, että tässä vaiheessa osa
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajista alkaa jollakin tavalla oireilla: tunteet voivat
purkautua erilaisten mielenterveysongelmien kautta, toisaalta niiden purkamiseen voi kehittyä
uusia välineitä, kuten erilaiset harrastukset.
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AIKUISUUS

Elää ja kasvaa heteronormatiivisessa ympäristössä on ollut vaikeaa, ja on edelleen. Vaikeuden
määrä riippuu täysin siitä, tajuaako joku, että olen transmies. Sain neljä vuotta sitten testosteronit,
ja kun niiden myötä väärinkäsitykset sukupuolestani vähenivät, menin tavallaan samalla takaisin
kaappiin, koska viimeiseen saakka vältän asiasta sanallakaan mainitsemista. Minulla on siis
esimerkiksi paljon ystäviä, jotka eivät tiedä asiasta. Ainoat tilanteet, joissa olen kertonut asiasta,
ovat olleet pääsykokeiden kirjalliset ennakkotehtävät sekä yhden illan jutut. Tässä lisähaasteena
on se, että olen homo transmies. Ajoittain suututtaa, etten edes voinut olla hetero, koska jotenkin
minusta tuntuu, että naiset suhtautuvat homomiehiä asiallisemmin koko asiaan.
-

Daniel

Daniel kuvaa elämäänsä transmiehenä varsin haastavana ja täynnä salailua. Hän kertoo
testosteronien saamisesta ja sen kautta väärinkäsitysten vähenemisestä elämässään; tällä hän
tarkoittaa sukupuolensa korjausprosessia, jossa hän on jo niin pitkällä, että ulkonäön puolesta on
mahdotonta enää olettaa häntä naiselle tyypilliseksi miellettyyn kehoon syntyneeksi. Ollessaan
sekä homoseksuaali että transmies Daniel on kuitenkin joutunut käymään läpi sekä
transsukupuolisten että seksuaalivähemmistöjen kohtaamia ongelmia. Lisäksi hänellä on
sydämellään ikään kuin kaksi ominaisuutta, joiden kanssa tasapainoilla arjessa: kenelle kertoa
taustastaan ja kenelle tulla ilmi homoseksuaalina, vai kertoako osalle ihmisistä kummastakaan.
Sateenkaariyhteisöissäkin tapahtuu syrjintää etenkin transsukupuolisia kohtaan, joten ei ole
itsestään selvää, että he löytäisivät täysin turvallisen sosiaalisen ympäristön. Romanttiset
suhteetkin saattavat aiheuttaa hankaluuksia: aina on olemassa pieni riski, ettei kumppani halua
jatkaa suhdetta, mikäli trans-tausta tulee ilmi.
Transsukupuolisten asiat ovat Suomen lain osalta edenneet vuosien varrella parempaan suuntaan,
mutta suuria ongelmia ilmenee tänäkin päivänä. Suomalaiseen henkilötunnukseen kuuluu merkintä
siitä, onko tunnuksen omaava henkilö sukupuoleltaan mies vai nainen. Pakollinen
sukupuolimerkintä voi aiheuttaa ongelmia tilanteessa, jossa henkilön ulkoinen oletettu sukupuoli ei
vastaa henkilötunnuksen sukupuolimerkintää. Tämä aiheuttaa transihmisille nöyryytystä ja
vaivalloista selittelyä. Muista valtioista jo esimerkiksi Saksa, Kanada, Australia, Nepal, UusiSeelanti, Pakistan, Intia ja Malta tunnustavat kolmannen sukupuolen olemassaolon ja antavat
kansalaisilleen mahdollisuuden valita sen henkilötunnukseensa, Saksassa ollen mahdollista myös
jättää kyseinen merkintä kokonaan tyhjäksi. Suomen transsukupuoliset joutuvat kuitenkin erityisen
ongelman eteen, mikäli he haluavat vaihtaa tätä juridista sukupuoltaan. Suomen laki näet määrää,
ettei lisääntymiskykyisen yksilön henkilötunnusta saa vaihtaa. Tämä edellyttää siis, että
henkilötunnuksen vaihtoa anovan henkilön tulee esittää todistus sterilisaatiosta tai muusta
lisääntymiskyvyttömyydestä.
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Työnhaku omalta alalta on sikäli hauskaa, että en koe-esiintymisissä tuo esiin trans-taustaa
ollenkaan, ellei teos sisällä alastomuutta. Yläosattomuutta ei lasketa, sillä sain sellaisen
leikkauksen, joka ei jätä arpia; edes yläosattomana ei transsukupuolisuus minusta näy. Olen myös
melko normaalipituinen, jos vertaa muihin miesnäyttelijöihin, koska jostain syystä meillä
keskipituus on lyhyempi kuin miesten keskimääräinen pituus Suomessa.
En puhu asiasta, koska minusta tuntuu, että jos sanon jotain, ei minua oteta tosissaan tai yhtä
kykenevänä näyttelemään cis-rooleja kuin cis-miehet. On hyvä juttu, että transrooleja vaaditaan
transnäyttelijöille, mutta se tuntuu toimivan tavallaan myös toiseen suuntaan niin, ettei sitten voi
näytellä muita kuin transrooleja. Tämä tosin voi olla ihan omaa paranoiaani, mutta toisaalta
vähemmistöihin kohdistuu outoja ennakkoluuloja, enkä sellaisten takia halua menettää töitäni,
joten itsesuojeluna pidän niin sanotusti turpani kiinni asiasta. En puhu edes homoudesta juuri
mitään vaikka se on hyvin paljon vähemmän tabu ja suhteellisen helppo käsitellä. Mutta ei kukaan
sitäkään tajua, jos en asiaa kerro, sillä en millään tavalla edusta stereotyyppistä homoa, joten
homous yllättää lähes poikkeuksetta jonkun joka työryhmässä. Paitsi jos olen jostain syystä
värjännyt hiuksiani jollakin shokkivärillä. Stereotypiat…
-

Daniel

Daniel kertoo opiskelustaan ja työelämästään, joihin transtausta tuo omat haasteensa.
Ennakkoluulot elävät selvästi edelleen vahvoina myös yleensä liberaalina pidetyssä
taidemaailmassa, kuten Daniel ilmaisee kertoessaan rooleihin valitsemisesta. Cis-termillä hän
tarkoittaa ihmistä, jonka syntymässä saatu fyysinen sukupuoli vastaa hänen kokemaansa
sukupuolta. Hän kokee, että mikäli hän kertoo transtaustastaan, nähdään hänet jollakin tapaa
vähemmän miehenä kuin miehen kehoon syntyneet näyttelijät ja riski jäädä ilman toivottua roolia
on suurempi. Toisaalta transroolien antaminen transnäyttelijöille on hyvä asia, sillä kukapa muu
osaisi paremmin näytellä transhenkilöä kuin näyttelijä, joka on itse käynyt elämässään samat
kokemukset läpi; transrooliin cis-henkilön valitseminen on oikeastaan verrattavissa siihen, että
valkoinen henkilö näyttelisi tumman hahmon roolia kasvomaalin kera. Toisaalta Daniel pelkää, ettei
hänelle kuitenkaan lopulta transhahmojen lisäksi muita rooleja olekaan.
Nuorisotutkimusseuran ja SETAn Hyvinvoiva Sateenkaarinuori -tutkimukseen osallistuneista
Transnuorista 40% ilmoitti, että asenteet sukupuolivähemmistöjä kohtaan olivat vaikuttaneet
heidän opiskelualansa valintaan. 10 vastaajaa kertoi keskeyttäneensä opintonsa negatiivisten
asenteiden vuoksi. Työelämään siirryttäessä noin puolet sateenkaarinuorista salaa seksuaali- tai
sukupuoli-identiteettinsä työpaikallaan ja noin 8% sateenkaarinuorista on kokenut työpaikallaan
jonkinlaista häirintää (Lehtonen & Mustola 2004). Samankaltaisia tuloksia on saatu myös
ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa, joita on huomattavasti Suomea enemmän. Yhdysvalloissa
toteutetussa tutkimuksessa (Mays & Cochran 2001) todettiin, että seksuaalivähemmistöihin
kuuluvat osallistujat kokivat huomattavasti enemmän päivittäistä syrjintää kuin heteroiksi itsensä
mieltäneet osallistujat. Heistä 42% koki syrjinnän liittyvän joko osittain tai täysin seksuaaliseen
suuntautumiseensa. Syrjinnällä koettiin olevan suora negatiivinen vaikutus mielenterveyteen sekä
elämänlaatuun. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä syrjintä saattaa ilmetä esimerkiksi
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vaikeutena päästä työhaastatteluun (Weichselbaumer 2003) tai saavuttaa laadukasta
terveydenhuoltoa (Heck et.al. 2006). Englannissa seksuaalivähemmistöt kokevat fyysisen tai
psyykkisen terveytensä jopa kaksi tai kolme kertaa heikommaksi kuin heteroväestö ja saamansa
terveydenhuollon huonommaksi (Elliott et.al. 2015). Iso-Britanniassa ja Australiassa toteutetussa
tutkimuksessa (Powdthawee & Wooden 2015) ilmeni, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin
kuuluvat ihmiset kokivat olevansa elämäänsä sekä sosiaalisella, taloudellisella että
henkilökohtaisella tasolla huomattavasti tyytymättömämpiä kuin heteroväestö.

Olen ylpeä lesboudestani. Mielestäni ominaisuuteni on suuri lahja: minulla on kyky rakastaa ja olla
onnellinen naisen kanssa. Se on ihanaa. En pelkää kertoa seksuaalisuudestani muille tai kävellä
keskustassa tyttöystäväni kanssa käsikkäin. Minusta oli upeaa, kun tasa-arvoinen avioliittolaki
meni läpi; tunsin, kuin olisin voittanut jotain. Turhan myöhään se tietysti tuli, olisi pitänyt tulla jo
paljon aikaisemmin. Sen pitäisi olla itsestäänselvää, että kaikki voivat rakastaa ketä haluavat. Se
tuntuu minulle itsellenikin niin luonnolliselta. En voi oikein edes ymmärtää, miten se ei joillekin ole
näin itsestäänselvää.
Minulla on paljon sateenkaarivähemmistöihin kuuluvia kavereita. Yhteenkuuluvuuden tunne,
samanhenkisyys, ikään kuin oltaisiin samaa laumaa; voimme mennä samoihin paikkoihin, kuten
vaikka homobaariin. Voidaan keskustella näistä asioista, ollaan samaa mieltä. Ei tarvitse pelätä,
ettei toinen ymmärtäisi.
-

Josefiina

Josefiinan kokemus aikuisen elämästään seksuaalivähemmistön edustajana on ilahduttavan
positiivinen: hankaluudet ovat hänen mukaansa jo takanapäin. Josefiina on kotoisin Helsingistä,
joka usein mielletään Suomen avoimimmaksi kaupungiksi sateenkaarivähemmistöille olla ja elää.
Positiivinen ilmapiiri vaikuttaa hänen elämäänsä selkeästi onnellisuutta lisäävästi. Josefiinan
kuvaaman sateenkaariyhteisön löytäminen ja siihen kuuluminen on usein turvaa ja hyvinvointia
lisäävä tekijä. Samankaltaisten ihmisten kanssa toimiminen ja tunne oman identiteetin
hyväksyttävyydestä on monelle tärkeä voimavara. Yksi esimerkki sateenkaariyhteisöstä on juuri
Facebookin Sateenkaari-Suomi -ryhmä, jonka kautta löysin tämän opinnäytteeni kertojat: siellä
kaikenlainen syrjintä on ryhmästä poistamisen uhalla kiellettyä ja jäsenet usein hakevat ryhmän
kautta esimerkiksi ystäviä tai mahdollisia seurustelukumppaneita.
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ULOS KAAPISTA

Nyt olen 21-vuotias, mutta kaapistatuloni jälkeen teininä seuraukset olivat esimerkiksi äitini
täydellinen sekoaminen: hän käytti kaikki kliseet siitä että tämä on vain vaihe, sukupuoli määräytyy
genitaaleissa eikä korvien välissä, transsukupuolisuus on sairaus ja sen sellaista. Sen lisäksi
hoitokokouksissa yritti mustamaalata, ja testosteronit saatuani veti kunnon itkupotkuraivarit. Äitini
käytös aiheutti vakavan masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriön sekä valtavia taloudellisia
ongelmia joutuessani muuttamaan alle 20-vuotiaana omaan asuntoon, jonka vuokranmaksussa
Kela auttoi iän takia hyvin vähän. Koulussa vähemmistöön kuuluminen johti koulukiusaamiseen,
ahdisteluun sekä sitä kautta syömishäiriöön.

-

Daniel

Daniel kuvaa kaapista tulemistaan, tuota sateenkaarinuorille vääjäämättä koittavaa elämänvaihetta
raskaana ja oikeastaan elämän mullistaneena tapahtumana. Sitä onkin kuvattu seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöille ehdottomasti henkisesti ja fyysisesti raskaimmaksi elämänvaiheeksi (Cole
et al. 1996; Halpin & Allen 2004; Vincke & Bolton 1994). Danielin elämässä vaikeudet näyttäytyivät
koulukiusaamisen, ahdistelun sekä syömishäiriön muodossa, jotka kaikki ovat sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen edustajille tavallista yleisempiä kokemuksia.
Human Rights Campaign määritteli vuonna 2004 ulostulon prosessina, joka alkaa, kun yksilö
tunnistaa pikkuhiljaa itsensä vähemmistöön kuuluvaksi. Tuona aikana yksilö käy jatkuvasti läpi
valintoja, kuten kelle kertoa asiasta ja milloin ulostulon tuomat positiiviset lopputulemat ylittävät
mahdolliset negatiiviset seuraukset tehden siitä kannattavaa. Tutkimuksen mukaan
ulostuloprosessin aikana yksilön itsetunto ja onnellisuus saattavat laskea merkittävästi
yksinäisyyden tunteen lisääntyessä (Halpin & Allen 2004). Suurena syynä tähän voi olla
ympäristön vähäinen tuki (Vincke & Bolton 1994). Danielin kertomuksessa seuraukset ovat olleet
varsin rajut: hänen äitinsä otti ulostulon todella raskaasti pakottaen Danielin siten muuttamaan
omilleen nuorena ja vähävaraisena jääden täysin ilman perheensä tukea.
Eli Coleman kuvaa ulostulon prosessia viisivaiheiseksi tapahtumaksi. Hän käsittelee aihetta
lähinnä seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta, mutta nähdäkseni teoria voidaan yhdistää myös
sukupuolivähemmistöihin. Ensimmäinen vaihe on Colemanin mukaan omien samaan oletettuun
sukupuoleen kohdistuvien tunteiden tunnistaminen, jota seuraa usein ensimmäisenä niiden
torjuminen, sillä kiinnostus samaan sukupuoleen nähdään yhteiskunnassa usein negatiivisena
asiana; henkilö saattaa olla esimerkiksi aiemmin kuullut läheistensä puhuvan homoseksuaaleista
negatiiviseen sävyyn, ja sen kautta oma identiteetti nähdään helposti epäonnistuneena ja
vääränlaisena (Coleman 1982). Colemanin mukaan tämä epäonnistumisen tunne heijastuu usein
myös yksilön muihin ominaisuuksiin, vaikkei niillä olisi mitään tekemistä seksuaalisen
suuntautumisen kanssa. Tämä taas johtaa oman seksuaalisen suuntautumisen salailuun ja
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paljastumisen pelkoon, jonka myötä yksilö ei lopulta välttämättä uskalla avautua mistään
henkilökohtaisista asioista läheisilleen (Coleman 1982).
Ulostulon prosessin toiseksi vaiheeksi Coleman kuvaa itsensä hyväksymistä ja rauhan tekemistä
itsensä kanssa, seksuaalisuutensa hyväksymistä osaksi identiteettiään. Tässä vaiheessa yksilö
alkaa pohtia, kenelle uskoutua asiasta. Äärimmäisen tärkeä rooli tässä tilanteessa on joko
hyväksynnällä tai torjutuksi tulemisella (Coleman 1982). Mikäli yksilö kohtaa hyväksyntää, voi hän
viimein tuntea itsensä täysin hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Tällöin itsetunto alkaa
pikkuhiljaa kohota ja epävarmuus muiltakin elämän osa-alueilta hälvetä. Torjunnalla taas voi olla
äärimmäisen tuhoisat seuraukset: yksilö saa sitä kautta ikään kuin todennuksen pelolleen, että hän
todella on epäonnistunut ja arvoton, ja näin itsetunto laskee entisestään. Näin yksilö saattaa jopa
palata takaisin ensimmäiseen vaiheeseen, suojaten todellisen identiteettinsä jatkossa entistä
visummin (Coleman 1982). Tämän vuoksi ulostulo on täynnä puntarointia siitä, kenelle
identiteetistään voi ja kannattaa kertoa.
Kolmas vaihe ulostulossa on Colemanin mukaan tutkiminen ja samankaltaisten yhteisöjen
etsiminen. Nyt yksilö on viimein antanut itselleen luvan muodostaa seksuaalisia ja romanttisia
suhteita saman sukupuolen edustajien kanssa, joka tuo toisaalta halua tutkia omaa
seksuaalisuuttaan lisää, toisaalta aiheuttaa kiirettä korvata salaillen kulutetut vuodet (Coleman
1982). Coleman esittää, että tämän tutkimisen tarpeen vuoksi yhteiskunta usein näkee
homoseksuaalit äärimmäisen seksuaalisina ja heidän elämäntapansa täynnä juhlimista ja
kyseenalaisia suhteita. Tämä vaikuttaa helposti yksilön kuvaan itsestään syntisenä ja häpeällisenä.
Colemanin viisivaiheisen ulostulonäkemyksen viimeiset vaiheet ovat parisuhteen löytäminen sekä
lopulta itsensä täydellinen hyväksyminen. Colemanin mukaan aiemmat vaiheet ovat saattaneet
vaikuttaa yksilöön siten, että hän odottaa kaikkien vaikeuksien jälkeen suhteen vastaavan kaikkia
odotuksiaan. Siten pohja kestävälle parisuhteelle on hänen mukaansa epävakaampi kuin
heteropareilla (Coleman 1982). Ulostuloprosessin viimeisessä vaiheessa torjutuksi tulemiset sekä
epäonnistumiset parisuhde-elämässä osataan nähdä osana elämää sen sijaan, että se
automaattisesti kertoisi yksilön kelvottomuudesta.
Colemanin viisivaiheinen malli ulostuloprosessista on mielestäni varsin todenmukainen ja auttaa
ymmärtämään tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilöön kohdistuviin stressitekijöihin ulostuloprosessin
aikana. Vaikka ulostulo tapahtuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajilla suuressa
mittakaavassa useimmiten vain kerran elämässä, ei kaapista tulo ole kokonaisuudessaan vain
ainutkertainen tapahtuma: se on asia, jonka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt joutuvat tekemään
elämässään yhä uudelleen ja uudelleen. Aina uuteen yhteisöön liittyessään he joutuvat tekemään
valintoja sen suhteen, mitä kertovat ja mitä jättävät kertomatta itsestään muille, milloin ulostulo on
tarpeellista ja milloin sen aiheuttamat mahdolliset haitat ylittävät sen tuomat hyödyt. Ulostuloon voi
liittyä myös muilta tulevia kysymyksiä ja ennakkoluuloja, joihin joutuu vastaamaan säilyttääkseen
uskottavuutensa muiden silmissä. Itseään joutuu ikään kuin puolustelemaan koko elämänsä ajan.
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Vanhempani olettivat tietysti aina minun olevan hetero. Äitini sanoi, ettei olisi ikinä arvannut tätä
minusta; se tuli kuulemma tosi puun takaa. Muuten kaikki olivat onneksi tosi hyväksyviä. Pelkäsin
tosin kertoa asiasta, se edeltävä pelko oli oikeastaan pahempi kuin itse tapahtuma. Sen jälkeen
kun tulin kaapista, on kaikki ollut tosi helppoa.

-

Josefiina

Josefiinan kokemukset kaapista tulosta ovat hyvät, vaikka itse tapahtumaan liittyikin pelkoa.
Monen kokemukset voivat olla samankaltaiset: elämää värittänyt paljastumisen pelko katoaa, kun
asiasta uskaltaa kertoa. Kertominen on kuitenkin aina riskialtista, sillä usein on mahdotonta tietää,
miten vastapuoli tulee asiaan reagoimaan, ellei esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden
moninaisuudesta olla juurikaan keskusteltu ja tehty selväksi, että nuori tullaan hyväksymään juuri
sellaisena kuin hän on.
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TAIDE JA IDENTITEETTI

Taide on ollut suuri osa jaksamistani. Piirrän, maalaan, teen käsitöitä, valokuvaan ja kirjoitan.
Kaikissa näkyy jotenkin se erilaisuus jota mä pidän nykyään vain sisälläni. Se, että saan ilmaista
itseäni paperille niin, ettei kaikki välttämättä tajua mitä olen paperiin taiteillut, helpottaa.
Kirjoittaessa saan purkaa kaiken sisälläni olevan ja käyttää luovuuttani täysin vapaasti. Silloin
kukaan ei ole koko ajan tuomitsemassa minua. Minusta ihmisten pitäisi saada olla juuri sellaisia
kuin he ovat. Erilaisuus on rikkaus. Sitä ei kuulu tukahduttaa.
-

Johanna

Identiteetin kehittyessä saatamme kohdata hetkiä, jolloin emme ole täysin varmoja siitä, keitä
todella sisimmässämme olemme, keitä meidän tulisi olla tai keitä haluaisimme olla. Ehkä koemme
ristiriitaisia tunteita eri ominaisuuksiemme suhteen tai vieroksuntaa yhteisömme osalta liittyen
ominaisuuksiimme, joita se ei pidä toivottuina. Tämä lienee erityisen yleistä juuri seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöille, joille vähemmistöidentiteetin kehittyminen tuo usein eteen lievän
identiteettikriisin (Cass 1979). Taide voi olla keino tehdä identiteettimme näkyväksi ja korostaa niitä
ominaisuuksiamme, jotka koemme tärkeiksi. Voimme purkaa tunteitamme kuviksi tai sanoiksi, joilla
kykenemme toisinaan ilmaisemaan itseämme paremmin kuin perinteisesti selittämällä.
Pelton-Sweet ja Sherry toteavat, että itseilmaisulla ja yksilön kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on
huomattu useiden tutkimusten kautta olevan yhteys (Berzonsky 2001; Kivel & Kleiber 2000;
McDougall 2001; Morris, Waldo & Rothblum 2001; Pachankis, 2007; Petrie, Booth & Pennebaker
1998; Talburt 2004). He osoittavat, että esimerkiksi kirjojen, elokuvien, urheilun ja musiikin kautta
ikätoveriensa tavoin myös vähemmistönuoret voivat ikään kuin kokeilla erilaisia identiteettejä ja
löytää samaistuttavia hahmoja, joiden kautta he voivat ymmärtää itseään ja omaa sukupuoli- tai
seksuaali-identiteettiään paremmin. Harrastuksena eri taidemuodot voivat myös tarjota tilaisuuden
tutustua muihin samankaltaisiin nuoriin ja kehittää sosiaalisia suhteita, jotka vähentävät
yksinäisyyden ja erilaisuuden tunteita.
Käsittelen erilaisia tapoja kuvata omaa identiteettiä erityisesti ainoina omilla nimillään tässä
luvussa esiintyvien Leimu Nuottamon, Kevin Kohon, Kristian Töllin sekä Monica Korkin taiteen
avulla. He kaikki tekevät päälisin puolin hyvin erilaista taidetta, kuitenkin taustallaan sama ajatus
oman sukupuolen tai seksuaalisuuden ilmaisusta. Identiteetin käsittelyssä ja kuvaamisessa voivat
toimia esimerkiksi omakuvat, joita osa tässä opinnäytteessäni esitellyistä teoksista edustaa. Niiden
avulla taiteilija voi paljastaa itsestään kauniilla tavalla puolia, jotka arkisessa elämässä eivät
välttämättä kaikille näy. Teoksissa keskeisessä roolissa ovat useimmiten ihmiskeho sekä suuret
tunnetilat. Keskityn omakuvan lisäksi lähemmin myös esitetyllä sukupuolella leikittelyn kehollisen
taiteen mahdollisuuksiin pohjaten Judith Butlerin Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
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Identity -teoksessa esittämään teoriaan sukupuolen performatiivisuudesta. Tästä esimerkkejä ovat
muun muassa teatteri, performanssitaide sekä drag.

Taide on minulle ehdottomasti ilmaisuväline, mutta ehkä enemmän ihmisenä kuin juuri
homoseksuaalina, vaikka ei niitä voi hirveästi erotella tässä tapauksessa. Piirrän paljon ja järjestin
jopa pienimuotoisen näyttelyn ja haluaisin tehdä taidetta työkseni tulevaisuudessa.
-

Kevin Koho

Kevin Koho kuvaa taidetta itselleen erityisen tärkeäksi tavaksi ilmaista itseään. Suurin osa hänen
taiteestaan on piirustuksia, maalauksia sekä valokuvia, joissa hän kuvaa useimmiten
ihmishahmoja, jotka jollain lailla poikkeavat useimmiten heteronormatiivisesta kuvastosta. Useisiin
teoksiin liittyy myös runo tai tekstinpätkä, joka ikään kuin jatkaa ja valaisee kuvan tarinaa mutta
toimii käytännössä ilman kuvaakin. Koho määrittelee teostensa merkityksellisyyden itselleen
nimenomaan yksilönä, ei lähtökohtaisesti homoseksuaalina, mutta seksuaalisuus on niin vahva
osa ihmisen identiteettiä, ettei sitä oikein voi erottaa omaksi osa-alueekseen.
Queer-taidetta käytetään usein kattoterminä kuvaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
tekemää taidetta. Queer-sana on vakiintunut kuvaamaan kaikkia valtaväestöstä
seksuaalisuudellaan tai sukupuolisuudellaan poikkeavia henkilöitä sekä ilmiöitä. Toisaalta queertaide on toiminut monissa tilanteissa merkittävässä roolissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen
yhteisön ja identiteetin rakentumisessa, mutta toisaalta se rajaa sateenkaarivähemmistöjen luoman
taiteen jälleen erilliseksi muista nimeämällä sen omalla termillään. Esimerkiksi samaa oletettua
sukupuolta edustavaa pariskuntaa esittävä taideteos luokitellaan helposti queer-taiteeksi, mutta
toisaalta se on seksuaalivähemmistöön kuuluvalle taiteilijalle luonnollisin, itseä lähimpänä oleva
tapa kuvata kahden ihmisen välistä rakkautta itselleen omimmalla tavalla ilman suoraa pyrkimystä
kuvata nimenomaan vähemmistösuhdetta. Tämän voimme huomata esimerkiksi Kevin Kohon
kuvauksessa omasta taiteestaan: hän tekee taidetta nimenomaan yksilönä, mutta
homoseksuaalisuus heijastuu joihinkin aihepiireihin väistämättä.

Olen aina ollut todella visuaalinen ja jo lapsena piirtänyt, ollut kuulemma myös lahjakas. Alaasteella kuvataide oli lempiaineitani. Myös yläasteella nautin siitä, mutta en niinkään harrastanut
sitä kotona mielenterveyden huononemisen vuoksi. Muutama erittäin synkkä piirustus tuolta ajalta
löytyy ja selvästi olen purkanut tunteitani elämästäni; en ehkä suoraan seksuaalisesta
suuntautumisestani, mutta se on kuitenkin ollut suuri osa elämääni. Lukion kuvataidetunneilla
rakkaus taiteeseen syttyi uudelleen, joskin tuotokset tuolta ajalta ovat synkkiä näin jälkikäteen
tarkkailtuina.
-

Joel
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Joel kuvaa vaikeassa elämäntilanteessaan tekemiään kuvia varsin synkiksi ja ahdistaviksi. Vaikka
taiteen tekoon taiteen itsensä vuoksi ei välttämättä ole ollut jaksamista, on se toiminut hyvänä
tapana purkaa omia negatiivisia tunteita ja siten auttanut Joelia sietämään haastavia tilanteita.
Itseilmaisulla voikin olla jopa terapeuttinen vaikutus. Seksuaalivähemmistöille järjestetyn
terapiamuotoisen taiteen tekemisen ja sitä kautta itsensä ilmaisun on todettu olevan erityisen hyvä
keino käsitellä omaa seksuaalisuuttaan, sukupuoli-identiteettiään, masennusta, syrjintää, häpeää
ja erilaisia pelkoja (Fraser & Waldman 2004). Sukupuolivähemmistöillä itseilmaisun on todettu
auttavan ahdistuksen, hämmennyksen ja masennuksen tunteisiin sekä olevan oiva keino käsitellä
ristiriitaa oman kehon kanssa (Bergin & Niclas 1996, Sherebrin 1996).
Taiteen ei ole kuitenkaan pakko tapahtua julkisessa tai erityisesti taideterapiatoiminnalle
tarkoitetussa tilassa. Toisinaan itsensä ilmaisu voi olla hyvinkin paljon vapaampaa, kun se
tapahtuu omassa rauhassa, ilman ulkopuolisten häirintää. Tuolloin teoksiaan tai syvimpiä
tuntemuksiaan ei tarvitse avata kenellekään tai altistaa muiden katseille. Kaikki tutkimustani varten
saamani teokset on toteutettu omalla vapaa-ajalla, omaehtoisesti. Osa tekijöistä on julkaissut
teoksiaan muun muassa Instagram-tilillään, osa on täysin ”pöytälaatikkoon” tehtyjä. Yksityisessä
sekä julkisessa tilassa tehdyillä kuvilla on suuri ero: ympäristö vaikuttaa kuvan tekemiseen hyvin
paljon, kun se on kaiken aikaa alttiina katseille. Kuvan nähdessämme muodostamme siitä saman
tien merkityksiä ja kiinnitämme huomiota meille ennestään tuttuihin elementteihin. Kuvaa
tehdessään julkisessa tilassa oleva tekijä pohtii näin ollen jatkuvasti, miten ympärillä olevat ihmiset
hänen työtään havainnoivat (Koivurova 2013). Tämän vuoksi mielestäni on hyvä asia, että
keräämäni teokset on tuotettu täysin omassa rauhassa, jolloin ympäristön odotukset eivät ole
päässeet vaikuttamaan niihin.
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KUVA MINUSTA – KUKA MINÄ OLEN?

Omakuva on hyvin suosittu taiteenlaji. Sen avulla on mahdollista kuvata itseään juuri sellaisena
kuin haluaa sekä ikään kuin etäännyttää itsensä omasta fyysisestä minästään, kuin tarkastella
itseään pienen välimatkan päästä. Sen avulla on mahdollista myös ilmaista olemistaan ja
tunnetilojaan tavalla, joka arjessa ei välttämättä ole mahdollista. Henkilön tekemän omakuvan
avulla voimme ehkä ymmärtää häntä paremmin siinä valossa, jossa hän itse itsensä näkee.
Feministisen liikkeen vahvistuessa 1960-1970-luvuilla myös taiteilijoiden kiinnostus sukupuolensa
ilmaisuun taiteen avulla kasvoi. Suosituiksi aiheiksi nousivat naisen ja miehen aseman kuvaaminen
yhteiskunnassa sekä se, millaisia paineita kumpaankin kohdistuu. Toki muutamat taiteilijat, kuten
Frida Kahlo, olivat kiinnostuneita sukupuoliroolien tutkimisesta taiteen avulla jo 1900-luvun alussa.
Yleisin tapa tehdä aiheesta taidetta olivat juuri erilaiset omakuvat, joissa omaa sukupuolisuutta
esitettiin eri tavoilla.
Hyvä esimerkki sukupuolen ilmaisun tutkimisesta omakuvassa on Frida Kahlon maalaus Selfportrait with Cropped Hair, 1940. Kahlo leikkasi hiuksensa lyhyiksi erottuaan taiteilija Diego
Riverasta. Maalauksessa hän istuu tuolilla kädessään sakset, joilla hän on leikannut hiuksensa:
pitkiä, tummia hiuksia on kuvassa kaikkialla hänen ympärillään. Kahlolla on lyhyiden hiusten lisäksi
yllään miehille tarkoitettu puku. Kuvan on tulkittu edustavan Kahlon itsenäisyyttä ja roolia eron
jälkeen sekä oman sukupuolen ilmaisun tutkimista (MoMA’s Online Collection). Maalauksessa
Kahlon yllä leijailevat nuotit ovat meksikolaisesta kansanlaulusta, joka suoraan englanniksi
käännettynä kuuluu: ”Look, if I loved you it was because of your hair. Now that you are without
hair, I don’t love you anymore.” Sanat herättävät ajatuksia pitkien hiusten merkityksestä, kun
puhutaan feminiinisyydestä. Onko nainen ”vähemmän naisellinen” ilman hiuksiaan?
Omakuvien tekemistä on käytetty useilla taideterapiapotilailla keinona ulkoistaa sekä ilmaista
tunteitaan, jotka ovat liian arkoja sanallisesti käsiteltäviksi (Addison 1996; Bergin & Niclas 1996;
Brody 1994, 1996; Fraser & Waldman 2004; Sherebrin 1996). Omakuvien tekemiselle on
lukemattomia erilaisia mahdollisuuksia, kuten perinteisen piirustuksen ja maalauksen lisäksi
valokuva, naamio tai vaikkapa laatikko, jonka avulla ilmaistaan sisäisiä ja ulkoisia tunteita sekä
ominaisuuksia. Nämä omakuvat voivat toimia myös pohjana keskustelulle tai ryhmässä
toimimiselle (Pelton-Sweet & Sherry 2008).

Taide on aina ollut minulle keino käsitellä itseäni, identiteettiäni ja tunteitani, ja se on sitä vieläkin.
Etenkin omakuvien ottaminen on välillä tosi iso juttu ja auttaa tosi paljon tuomaan itsellenikin
näkyväksi sellaisia tunteita, joita ei muuten saisi näkyviksi tai sanoitetuiksi. Pääsen tekemään
kuvataidejuttuja yksin kotona, jollain koulun kursseilla tai vaikka leirillä askartelun muodossa; koen
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että silloin saan jotenkin tehtyä itseäni enemmän näkyväksi kuin tässä ristiriitaisessa, väärässä
kehossa vuorovaikutustilanteissa muiden ihmisten kanssa.
-

Leimu Nuottamo

Leimu Nuottamo käsittelee transsukupuolisuuteensa sekä muihin elämänalueisiinsa liittyviä
tunteita valokuvan keinoin. Taiteilijan omakuvallisista valokuvista heijastuu äärimmäinen herkkyys
sekä haavoittuvuus. Identiteettiin liittyviä raskaita tunteita on puettu muotoon, joissa taiteilijan
tunnetila on käsinkosketeltava, mutta samalla etäinen ja hienovaraiseen huntuun verhottu.
Nuottamon omakuvien sarja keskittyy käsittelemään etenkin kehodysforiaa ja muita negatiivisia
tunteita, joita väärinsukupuolittamiseen hänen kokemuksessaan liittyy, synnyttäen kärsimyksen
avulla jotakin kaunista. Kehodysforialla tarkoitetaan transsukupuolisten usein kokemia inhon ja
epätodellisuuden kokemuksia omaan kehoon liittyen. Omakuvissaan hänen ei ole ollut pakko
näyttää itseään samanlaisena kuin esiintyessään yhteiskunnalle jokapäiväisessä elämässä.

Tämä kuva kertoo mulle väsymyksestä ja uupumuksesta. Sellaisesta jatkuvasta olotilasta joka
vaan jatkuu, ja johon on pakko alistua ja jonka kanssa on pakko elää kunnes asiat muuttuu
paremmiksi. Se pitää varpaillaan, vaikka samalla vie elämästä värejä. Se pitää huomioida koko
ajan vaikka sen haluaisi unohtaa.
-

Leimu Nuottamo 2018
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Tämä kuva herätti ja herättää minussa kamalasti tunteita, ja tuntuu aika hurjaltakin. Se kertoo
väärinsukupuolittamisesta, dysforiasta ja pakokauhusta. Riisuin tätä kuvaa varten pois binderin ja
silmälasit, jotka mulla yleensä aina on päällä, ja puin päälleni mekon. Menin aivan paniikkiin. En
meinannut saada henkeä, tuntui että saan paniikkikohtauksen ja kyyneleet alkoi pyrkimään esiin
silmänurkista. Jotenkin mut valtasi pakokauhu kun näin itseni sen näköisenä peilistä ja otin pari
askelta, ihan vaan yksin kotona omassa huoneessani. Ja sen tunteen yritin tallentaa tähän
kuvaan.
Tavallaan tässä kuvassa on kaksi puolta, toinen sellainen tosi hillitty, se minä joka ottaa vastaan
kaiken väärinsukupuolittamisen vaikka kuinka sattuu. Se joka pysyy teenenä, on ilmeetön ja jota
tavallaan ei edes ole. Ja sitten siellä taustalla on pakokauhu, inho, dysforia, pelko, rikkinäisyys.
Sitä on vaikea pitää aisoissa joskus. Ja siitä tämä kuva kertoo.
-

Leimu Nuottamo 2018

Leimu Nuottamon omakuva mekko yllään on vahva kuvaus kehodysforiasta ja sukupuoliroolista,
joka ei tunnu omalta. Kuvassa Nuottamo on pukeutuneena naisoletetuksi, joksi häntä usein
luullaan, ottamassa kuvaa itsestään peilin kautta. Hänen ilmeensä on kuitenkin tyhjä, jopa pelokas;
hän ei katso omaa kuvaansa hyväksyen tai hymyillen, vaan lannistuneen näköisenä, kuin täysin
tunnistamatta itseään. Kuva on todella rohkea: vaati varmasti paljon voimaa pukeutua tietoisesti
siihen sukupuolirooliin, johon jatkuvasti virheellisesti yhdistetään, kun väärin sukupuolittaminen on
osa jokapäiväistä elämää. Nuottamo kuvaakin tunteita, joita kuvan ottaminen hänessä herätti:
pakokauhua, inhoa, dysforiaa ja pelkoa.
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Jossain vaiheessa ajattelin, että tämän kuvan nimi täytyisi varmaan olla Kipu. Sanaton ja hiljainen
kipu, mutta jokapäiväinen ja jatkuva. Sellainen että siihen on jo tottunut, mutta aina se vaan
satuttaa.
-

Leimu Nuottamo 2018

Leimu Nuottamon Kipu on herkkä kuva sisäisestä tuskasta, joka esitetään vaaleasävyisen,
ensisilmäyksellä hillityn omakuvan kautta. Kuvassa Nuottamo puristaa paitansa olkainta valkoisen
valon ympäröidessä häntä joka puolelta. Kuva on hiljainen mutta samalla valtavan äänekäs:
sokaiseva valo ja käden voimakas puristus viestivät Nuottamon kuvaamasta sisäisestä,
sanattomasta kivusta, joka kuvassa tuntuu olevan läsnä kaikkialla. Kuva saattaa antaa meille
hetkellisen välähdyksen siitä, miltä kehodysforian aiheuttama ahdistus voi tuntua.

59

Tämän kuvan otin yhden tosi rankan päivän jälkeen. Mulla oli ollut tosi dysforinen olo koko päivän
muutenkin, ja olin joutunut kuulemaan tosi monta väärinsukupuolittavaa kommenttia ja
deadnamella kutsumista. Kun pääsin kotiin, niin mä hajosin. Se näytti tältä. Tavallaan mä kai
näytän rauhalliselta, siltä että olen kasassa, mutta tuona hetkenä mä en olisi pystynyt enää yhtään
mihinkään.
-

Leimu Nuottamo 2018

Deadnamella Leimu Nuottamo tarkoittaa nimeä, joka hänelle vastasyntyneenä annettiin. Useat
trans- tai muunsukupuoliset päätyvät jossain vaiheessa elämäänsä vaihtamaan nimeään, sillä
syntymänimi on useimmiten vahvasti sukupuolittunut, jolloin se ei välttämättä kuvaa omaa
sukupuolikokemusta. Uusi nimi saatetaan joko valita koettuun sukupuoleen yhdistetyistä nimistä tai
luoda täysin uusi nimi, joka ei välttämättä kuvaa mitään tiettyä sukupuolta. Uuden nimen
valitseminen on aina todella henkilökohtainen asia ja tehdään huolella; se on kantajansa itse
luoma sisältäen useita merkityksiä, jolloin se kuvaa häntä kaikkein osuvimmin. Entisellä nimellä
kutsuminen on nimensä vaihtaneille todella raskasta sekä loukkaavaa, sillä etenkin trans- tai
muunsukupuolisilla se viittaa aina historiaan väärässä sukupuolessa elämisestä ja vie ikään kuin
taaksepäin prosessissa, jossa pyrkii elämään ja tulemaan hyväksytyksi oikeassa koetussa
sukupuolessaan. Uusi nimi myös ehkäisee väärinsukupuolittamista sekä muita väärinkäsityksiä
ulkopuolisten osalta, joten se saattaa olla hyvinvoinnin ja identiteetin rakentamisen kannalta erittäin
tärkeää.
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Nämä kuvat on kuvattu yhtenä sellaisena päivänä kun en päässyt tuosta sohvaltani ylös. Suljin
verhot, koska oli vaan niin paha olla, valokin sattui. Yöpaita päällä makasin vaan siellä
sohvanpohjalla. Otin kuvan siitä hetkestä, ja päätin etten kaunistele mitään, että en jaksa. Siksi
siellä on puolitäysi limupullo ja kuvat on hämärässä huonossa valaistuksessa otettuja. Vaikka olo
oli kauhea, niin tällä tarinalla oli onnellinen loppu. Mun ihana kämppis tuli mun huoneeseen, istui
mun viereen sohvalle, piti mua kädestä kiinni ja oli siinä niin kauan että pystyin nousemaan ylös.
Mun elämässä on valtavasti hyviäkin asioita, vaikka olotila liian usein tässä elämänvaiheessa onkin
tämä mikä näissä kuvissa.
-

Leimu Nuottamo 2018

Omien tunnetilojen kuvaaminen silloinkin, kun on olotilansa kanssa aivan pohjalla, voi vaatia hyvin
paljon rohkeutta ja voimaa. Sen vuoksi Leimu Nuottamon omakuvat ovatkin niin pysäyttäviä.
Erityisen vaikeaa päivää kuvaava kahden valokuvan sarja on äärimmäisen kaunistelematon ja
koskettava. Mustavalkoiset alueet valokuvassa saavat hetkeksi pohtimaan kuvassa olevan
henkilön tunnetiloja juuri tuolla hetkellä, kun koko maailmasta tuntuvat kadonneen värit. Toisaalta
kuvan takana olevalla tarinalla on onnellinen loppu. Vaikka Nuottamon teokset ovatkin suurelta
osin hyvin kipeitä asioita käsitteleviä ja toisinaan jopa synkkiä, haluaa taiteilija muistuttaa, että
hänen elämässään on myös todella paljon hyviä asioita. Useimmiten vaikeat aiheet ovat kuitenkin
juuri ne, joita kokee tarpeelliseksi kuvata ja käsitellä taiteen keinoin.
Omakuvissa itsensä voi näyttää sellaisena kuin kokee olevansa tai leikkiä sillä mitä ei koe
olevansa. Niiden ei ole pakko vastata totuutta, vaan ne voivat olla monimuotoisia kuvauksia
esimerkiksi omasta fyysisyydestä. Ne voivat toimia myös leikkinä, jonka avulla on mahdollista
astua erilaisiin rooleihin pienen hetken ajaksi ja tallentaa nuo hetket kuviksi, kuin toiseksi
todellisuudeksi. Sukupuoltaan ja kehollisuuttaan voi käsitellä taiteen avulla kuka tahansa. Voi
kuvitella, miltä tuntuisi edustaa fyysisesti jotakin toista sukupuolta tai vääristää omia fyysisiä
piirteitään. Samalla ehkä havaitsee, mitkä tavat ilmaista omaa sukupuoltaan tuntuvat itselle
omimmilta. Taide on turvallinen keino kokeilla ja leikkiä ilman pelkoa ulkopuolisten kommenteista,
jotka ovat monelle hyvinkin suuri huolen aihe. Taiteen avulla yhteiskunnan asettamia
sukupuolinormeja on myös helppo käsitellä: voimme pohtia, miksi tietyt eleet luetaan feminiinisiksi
tai maskuliinisiksi ja mitkä merkitykset haluamme itse antaa erilaisille ominaisuuksillemme.

62

Tässä valokuvassa olen minä ihan vaan sellaisena kuin olen, oman huoneeni nurkassa
kirjoittamassa kynttilänvalossa. Jotenkin tämä kuva kertoo toivosta ja normaaliudesta, jonka
toivoisin ihmisten mussa näkevän myös. Siis sekä sen toivon että normaaliuden.
-

Leimu Nuottamo 2018
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PERFORMATIIVINEN SUKUPUOLI

Rules of a Man

I know I am not the manliest man
I know I threatened your idea of a man
I know I broke the rules of a man
The rules of a man
These stupid rules
Followed by, most of you
Created by, who knows who
So why do we follow these stupid rules?
Existing only to control the fools
Maybe it’s time to let yourself loose
Let self-expression be your muse
And old tradition should be no excuse
To hate the ones living as they choose
Without restrictions of wearing only manly shoes
Drinking only masculine booze
I know I’m not the manliest man
I know I threatened your idea of a man
I know I broke the role of a man
I am still living life as well as I can
Trying not to give 2 shits about your rules of a man

Kevin Koho

Kevin Kohon runo Rules of a Man on vahva kuvaus taiteilijan kokemuksesta miehenä olemisesta ja
siitä, millaista on, kun ei sovikaan yhteiskunnan toivomaan ja ihannoimaan miehen muottiin. Tunne
on taatusti samankaltainen kaikilla, jotka syystä tai toisesta kokevat, ettei kulttuurin heille sallima
miehen kuva ole sellainen, jota he haluavat tai ylipäätään voivat edustaa. Tätä muottia Koho kuvaa
runossaan miehuuden säännöillä. Hänet on kasvatettu tiedostamaan nämä säännöt, mutta sen
sijaan että seuraisi niitä, taiteilija näyttää niille ylpeästi keskisormea.
Judith Butler kuvaa teoksessaan Gender Trouble ihmiskehoa vakiintuneen olemuksen sijasta
jatkuvassa muutoksessa olevaksi kuoreksi, johon vaikuttavat poliittiset tekijät, sukupuolijärjestelmä
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sekä ihannoitu heteroseksuaalisuus (Butler 1990). Hän käyttää tämän kuoren ulkomuodosta termiä
kehollinen tyyli (physical style), joka on sidoksissa kulttuuriin sekä historiaan, jotka rajoittavat tätä
tyyliä. Toistamalla kulttuurissamme sekä historiassamme esiintyviä eleitä syntyy kehollisuuden
performanssi, jolla ilmennämme omaa sukupuoltamme.
Käytössämme on valtava määrä ominaisuuksia ja rooleja, jotka heijastavat yhteiskunnassamme
tiettyä sukupuolen stereotypiaa ja joiden yhdisteleminen tuottaa uuden tavan esittää sukupuolta.
Butlerin mukaan sukupuoli suoritetaan toistamalla tuttuja, omaan syntymästä asti oletettuun
sukupuoleen liitettyjä eleitä, joten näitä eleiden kokonaisuuksia rikkomalla ja toistamalla uudella
tavalla sukupuolen ilmaiseminen saa uuden ulottuvuuden (Butler 1990). Eleet ovat käytännössä
kokonaan sidoksissa kulttuuriin: mikäli tiettyihin sukupuolirooleihin ei olisi yhdistetty niin vahvasti
juuri tiettyä eleistöä ja sukupuolten välistä näennäistä eroavaisuutta ei korostettaisi niin vahvasti, ei
performatiivisen sukupuolen käsitteellekään välttämättä olisi yhtä suurta tarvetta, kun alkuperäistä
oletusta ei ylipäätään olisi olemassa.
Kevin Koho käsittelee sukupuolen monia mahdollisuuksia ja sitä kautta myös omaa identiteettiään
piirtäen, maalaten sekä valokuvaten. Hänen teoksensa esittävät usein ihmishahmoja, jotka
edustavat jotakin toiseutettua ihmisryhmää. Monien teosten yhteyteen kuuluu myös runo tai
tekstinpätkä, joka tukee kuvan usein vahvasti kantaaottavaa sanomaa. Kuvat ja tekstit ovat hyvin
rohkeita ja suodattamattomia: Koho ei pyytele anteeksi, vaan haluaa näyttää asiat juuri niin
raadollisina kuin ne todellisuudessa hänelle ja lukuisille muille näyttäytyvät.
Teoksessaan SE-x ja siihen liittyvässä runossaan Kevin Koho käsittelee fyysisiä sukupuolia, niiden
kautta tehtyjä oletuksia sekä sitä, kuinka yhteiskunta määrittelee ne meille valmiiksi ennen kuin itse
ehdimme ymmärtää asiaa ja muodostaa omaa sukupuoli-identiteettiämme. Teos kuvastaa
kasvotonta henkilöä, johon sukupuoleen viittaava SE-x -merkki on painettu kuin teollisena leimana.
Teos herättää ajatuksia siitä, missä määrin meidän omalla kokemuksellamme on väliä ja missä
määrin olemme vain kasvottomia hahmoja, paperille painettuja lukuja, jotka osoittavat
puolestamme, mikä roolimme yhteiskunnassa on. Hahmon anatomia viittaa fyysiseen
miessukupuoleen, mutta toisaalta vartalo on hyvin hoikka; useimmiten miehisyyteen liitetään
hoikkuuden sijaan lihaksikkuus, joten se ei ole täysin tyypillinen miesvartalon kuvaus. Nännit on
piirretty hyvin summittaisesti ja osin peittäen, joka tuo mielleyhtymän naisvartaloon kohdistuvaan
sensuuriin; miesoletetuilta harvoin odotetaan ylävartalon ja rintojen peittämistä. Kuvan tarkimmin
piirretty osa on kuitenkin juuri vartalo, ei esimerkiksi kasvot, joka tuo mieleen vartalon ja
sukupuolen oletetun yhteyden: oletuksen, että anatominen keho on yhtä kuin sukupuoli.
Kuvan sanoma on hyvin vahva: sukupuolemme merkitään jo syntymässämme juridisiin papereihin,
kuten henkilötunnukseen, jota ei pysty muuttamaan ilman äärimmäisiä toimenpiteitä, kuten
sterilointia (translaki.fi). Näin ollen kaikki yhteiskunnan jäsenet määritellään alusta alkaen muiden
toimesta eikä todelliselle kokemuksellemme anneta juurikaan tilaa. Sekin muutoksen mahdollisuus,
joka meillä on, on mahdollista vain pakkosterilisaation myötä: loppujen lopuksi meillä ei siis ole
täydellistä päätäntävaltaa omasta kehostamme. Sukupuoli määrittää hyvin monia asioita
elämässämme. Olemmeko koskaan vapaita kehomme asettamista rajoituksista?
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SE-x
society forces sex
and gender on people
but shames those who take their
sexuality/gender on their own hands.
Children are sexualized from
very young age by adults.
And gender roles are pushed on
them, instatly after they have been
pushed out of womb.
Young girls are sexualized
in schools by adults.
Young boys are told
what it means to be a "real man".
Jobs being sexualized,
minorities being sexualized.
but God help us all when someone
is willingly expressing
their sexuality or gender.
They are sinned!
They are confused! They are
dangerous!
No!
They are trying to break free
from this lunatic propaganda
forced on us!
They are trying to enjoy life
and who they are.
Stop this ridiculous shit,
stop using sexuality and gender
as tools for power
and your hateful agenda.
SE-x, Kevin Koho 2017

SE-x-teokseen liittyvä runo on kieleltään hyvin voimakas ja sanomaltaan suodattamaton. Se on
vahva tunteenpurkaus, jossa kaikki sisään padotut ajatukset pääsevät kaunistelematta valloilleen.
Siten runo on todella rohkea, sillä se sisältää hyvin vahvoja mielipiteitä kuvaten kenties myös
kirjoittajansa kokemuksia juuri niin vahvoina, kuin ne hänelle näyttäytyvät. Runon
anteeksipyytelemättömyys ilmenee rajussa kielenkäytössä, kuten kirosanoissa.
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We are people too
We are people too
We are people too
Why aren’t we people
why aren’t we people
why are we people too
why aren’t we people
The ones born with
rights
why are we people too
rights given to us
by them, the people
why are we people too
why are we "too"people
why aren’t we people
our rights are their
mercy
their rights are their
rights
why are we people too
why aren’t we all just
people

Kevin Koho 2017

Kevin Kohon teos We Are People Too muistuttaa, että yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen
sukupuoli- ja seksuaaliroolien ulkopuolelle jäävät ihmiset saattavat kokea, ettei heillä ole
yhteiskunnassa omaa paikkaa; ettei heitä hyväksytä yhteisönsä jäseniksi. Tunne ainaisesta
ulkopuolella olemisesta voi olla hyvin raskas. Ihminen on kuitenkin sosiaalinen laji: tarvitsemme
yhteisömme hyväksyntää ja tunnetta siitä, että voimme toimia yhteisömme hyväksi sen
täysivaltaisena jäsenenä. We Are People Too kysyy, emmekö mekin ole ihmisiä, ja jos olemme,
miksei meillä ole samoja oikeuksia kuin muilla ihmisillä – ja koska olemme eriarvoisia, emmekö
tällöin ole ihmisiä. ”Meillä” Koho viittaa teoksessaan juuri sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin.
Teoksessa esiintyvä hahmo on ulkomuodoltaan hyvin tunnistamaton. Anatomia ei anna oletuksia
sukupuolesta: hahmon olemus on androgyyni, sukupuoleton.
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Tämä teos kuvaa aika arkisia
asioita, tai minulle arkisia,
sellaisina kuin ne ovat. testoilla
vielä), binderiä (joka on ihan
elinehto ja kehonjatke) sekä
boksereita ja koticollareita.
Niin, tämä kolmen kuvan sarja
taitaa kuvastaa ihan vaan
arkeani.
Leimu Nuottamo 2018
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Leimu Nuottamo kuvaa kolmen valokuvan sarjassaan sukupuolensa ilmaisun arkea
transsukupuolisena. Teossarja päästää hyvin lähelle taiteilijan ilmaistun sukupuolen maailmaa.
Binderi, rinnan litteämmäksi tekevä liivivaate, on etenkin monelle transmiehelle äärimmäisen
tärkeä, sillä se muokkaa ulkoista olemusta vähemmän naisoletetulle tyypilliseksi ja siten lievittää
jonkin verran kehodysforiaa. Parta on kulttuurissamme hyvin merkittävä oletetun miessukupuolen
merkki. Transmiehellä sen kasvu alkaa yleensä jossain vaiheessa sen jälkeen, kun hän on
aloittanut sukupuolenkorjausprosessin sekä siihen kuuluvan testosteronien, testojen, kuten
Nuottamo slangilla teoskuvauksessaan ilmaisee, syömisen. Myös tiettyyn sukupuoleen
kulttuurissamme yhdistetyt alusvaatteet ovat hyvin tärkeä osa sukupuoli-identiteetin toteutusta.
Nämä elementit edustavat Nuottamolle hänen oman sukupuolensa päivittäistä ilmaisua hyvin
perustavanlaatuisella, äärimmäisen tärkeällä tavalla.
Sukupuolen performatiivisuus voi merkitä hyvin eri asioita eri henkilöille riippuen heidän
taustastaan. Yksilö, jonka kokemus vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta ja joka mielellään
ilmaisee sitä kulttuurissamme kyseiselle sukupuolelle tyypilliseksi määritetyllä tavalla, ei
välttämättä arjessaan erityisesti edes ajattele juuri sukupuolensa ilmaisua, sillä kukaan ei yleensä
kyseenalaista heidän olemustaan. Lähes vastakkainen ääripää on transsukupuolinen henkilö, jolle
juuri sukupuolen ilmaisu voi olla äärimmäisen tärkeä, jopa elintärkeä osa elämää. Mikäli keho
itsessään ei vastaa omaa kokemusta sukupuolestaan, nousevat itse rakennetut ulkomuodon osat
sitä tärkeämmiksi. Vaatteet, hiusten leikkaus, päätös käyttää tai olla käyttämättä meikkiä, tapa
liikkua, tapa puhua ja tapa olla toisten ihmisten seurassa ovat kaikki asioita, joihin voimme
vaikuttaa. Näillä olemusta on mahdollista viedä maskuliinisempaan, feminiinisempään tai
androgyynimpään suuntaan sen mukaan, millaisessa olemuksessa tuntee olevansa sinut itsensä
kanssa. Nämä tavat ilmaista omaa sukupuolta ovat pitkälti yhteiskunnan rakentamia, kuten Judith
Butler asian ilmaisee (Butler 1990) mutta se ei tee niistä vähemmän merkittäviä yksilölle itselleen,
sillä sopiviksi kokemiaan eleitä yhdistelemällä hän voi saavuttaa yhteisössään sekä omissa
mielikuvissaan aseman siinä sukupuolen olemuksessa, jota hän haluaa edustaa. Toisaalta nämä
eleet eivät välttämättä riitä, sillä sukupuoliroolit ovat niin syvälle juurtuneina yhteiskunnassamme,
että esimerkiksi miesoletetun kehoon syntynyt hyvin feminiinisen performatiivisen sukupuolen
koonnut henkilö saatetaan kyseenalaistaa, sillä hänen performatiivinen sukupuolensa ei
kulttuurimme silmissä vastaa hänen fyysistä sukupuoltaan.

Olen melko poikamaisesti pukeutuva lesbo, jos näin nyt voi sanoa. Mielestäni poikamainen tyylini
aiheuttaa sen, että minua kohdellaan usein ’yhtenä pojista’ tai ylipäätään otetaan vakavammin.
Voisiko olla, että jos tyyli on niin sanotusti miehekäs, niin otetaan enemmän tosissaan? Tuntuu,
että esimerkiksi töissä miespuoliset työkaverini suhtautuvat minuun kunnioittavammin, koska
käytän mekon sijaan housuja toisin kuin muut naiset, ja olen muutenkin pukeutumiseltani
maskuliinisempi. Toisaalta minusta on tyhmää, että on miesten ja naisten vaatteet erikseen. Vaikka
ostan vaatteeni ’miesten osastolta’, niin ne eivät ole mitään miesten vaatteita, vaan minun
vaatteitani.
-

Josefiina
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Josefiina kuvailee kokemuksiaan kuvaamastaan maskuliinisesta tyylistä hämmentäviksi. Hän ei
Leimu Nuottamon tavoin kärsi kehodysforiasta, mutta ilmaistu sukupuoli on silti tärkeä osa hänen
elämäänsä. Toisaalta hän ei haluaisi ajatella pukeutuvansa niin sanotusti miesten vaatteisiin, vaan
niihin vaatteisiin, joista pitää; toisaalta hänen tyyliään sukupuolitetaan ulkopuolelta esimerkiksi
suhtautumalla häneen tietyllä tavalla. Kuten Josefiina kysyy, voiko ulkomuodon ja saamansa
kohtelun välillä olla näinkin selkeä yhteys?
Toisaalta feminiinisiksi ja maskuliinisiksi mielletyillä ulkoisilla seikoilla ei näin ollen pitäisi olla
merkitystä, mutta siitä huolimatta ne vaikuttavat elämäämme jatkuvasti. Voisikin kenties kysyä,
miksi tietyt ominaisuudet on luokiteltu toisia alempiarvoisiksi? Feminiinisyyteen liitetään usein
esimerkiksi tunteellisuus, luovuus sekä luonnonläheisyys, maskuliinisuuteen taas järki,
käytännöllisyys sekä valta. Miksi nämä feminiinisiksi luokitellut piirteet olisivat vähemmän
toivottuja? Etenkin nykypäivän yhteiskunnassa kaipaamme empatiaa, estetiikkaa sekä luonnon
kunnioitusta enemmän kuin koskaan.
Sukupuolen performatiivisuus on kautta aikojen ollut osa etenkin sateenkaarivähemmistöjen
tekemää taidetta. Sen avulla on kautta aikojen pyritty rikkomaan yhteiskunnan ja kulttuurin
asettamia rajoituksia sille, miten syntymässä saadussa sukupuolessa on mahdollista elää. Etenkin
1900-luvulla rohkeus tehdä sukupuolen moninaisuutta kuvaavaa taidetta on kasvanut näkyen
useissa ajan taideteoksissa. Ne ovat kuitenkin saaneet osakseen myös kritiikkiä ja jopa sensuuria,
kuten Jack Smithin videoteos Flaming Creatures vuodelta 1963. Hollywoodin ja burleskin
inspiroima teos kuvaa väkivaltaisia, eroottisia ja humoristisia elementtejä vailla selkeää tarinallista
kulkua. Ensiesityksessään New Yorkin Bleecker Street Cinemassa teos järkytti katsojiaan niin
paljon, että paikalle kutsuttiin poliisi. Ensi-ilta keskeytettiin ja pian tämän jälkeen teos kiellettiin
22:ssa Yhdysvaltojen osavaltiossa sekä neljässä muussa valtiossa. Kauhistuneesta
vastaanotostaan huolimatta teos herätti rohkeudellaan inspiraatiota muissa taiteilijoissa, ja
sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta ammentava taide alkoi pikkuhiljaa saada
vakaampaa jalansijaa (MoMA’s Online Collection).
Esittäminen ja näytteleminen voi toimia oivana keinona käsitellä omaa minuutta, sukupuoltaan ja
ominaisuuksiaan ikään kuin sivusta, eläytyen erilaisiin rooleihin, ikään kuin luoden hetkeksi
itselleen uuden minän ja peilaten sitä aiempaan minuuteensa. Judith Butlerin esittämä sukupuolen
performatiivisuus saa pohtimaan, onko oikeastaan koko olemisemme yhteiskunnassa eräänlaista
esiintymistä. Butler esittää, että sukupuoli rakentuu olemassa olevia eleitä toistamalla (Butler,
1990). Valitsemme jokapäiväisessä elämässämme toistettaviksemme ne eleet, jotka koemme
meille helpoimmiksi ja omimmiksi. Kuitenkin suurin osa näistä eleistä on meille ulkopuolelta
annettuja, opetettuja malleja, kuten Simone de Beauvoir esittää teoriassaan, jonka mukaan
sukupuoleen ei synnytä vaan kasvetaan (De Beauvoir, 1949). De Beauvoirin mukaan sukupuoli on
näin ollen yhteiskunnallinen rakennelma biologisen faktan sijaan. Tällöin yksilön olemus koostuu
kautta historian toistetuista yhteiskunnassamme tiettyyn sukupuoleen yhdistetyistä eleistä, joita
yksilö jälleen toistaa omassa elämän performanssissaan yleisönään oma yhteisönsä, joka myös
odottaa tältä esitykseltä tiettyä kaavaa. Roolin rikkominen johtaa sanktioihin, kuten vieroksuntaan
ja yleisön poistumiseen.
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Näytteleminen, kuvataide ja musiikki auttoivat koko ajan käsittelemään tilannetta ja pitivät minut
pinnalla. Ilman intohimoa taiteeseen, erityisesti näyttelemiseen, olisin hyvin todennäköisesti
masennuspäissäni päätynyt siihen tulokseen, että on parempi vain kuolla, koska millään ei ole
merkitystä. Hauska fakta näyttelijänopinnoista ja masennuksesta: masennus parani, kuin sain
elämään oikean suunnan ja sisältöä, joka tuottaa nautintoa. Näyttelijän hommassa on ehkä se
ironinen puoli, että tosiaan esitän suurimman osan päivästä jotain aivan muuta kuin itseäni, mutta
juttu on se, että lavalla voin vapaasti olla minä, tietyn suojakuoren alla, jolloin kukaan ei itse
asiassa tiedä, kuinka paljon annan itsestäni. Ja onhan minulla todella paljon annettavaa, mutta
yleisö näkee sen hahmona. Tämä on erittäin terapeuttista ja varmasti minulle elintärkeää.
-

Joel

Joel kokee teatteritaiteen olleen itselleen hyvä tapa ilmaista itseään juuri siksi, että sen avulla on
saanut ottaa uuden roolin, ikään kuin etääntyä hetkeksi omasta oletetusta sukupuolestaan ja
seksuaalisuudestaan. Se on antanut hänelle mahdollisuuden eri hahmojen kautta olla tietyissä
tilanteissa oma itsensä, yleisön silti nähdessä sen vain roolina. Yhteiskunnassa meidät pakotetaan
fyysistä sukupuoltamme vastaaviin rooleihin ja ohjataan toistamaan niihin liitettyjä eleitä.
Näyttelijänä eri rooleissa näistä normeista poikkeavia eleitä ei kuitenkaan kyseenalaisteta, sillä ne
kuuluvat käsikirjoitukseen.

En puhu asiasta (transsukupuolisuudesta), koska minusta tuntuu, että jos sanon jotain, ei minua
oteta tosissaan tai yhtä kykenevänä näyttelemään cis-rooleja kuin cis-miehet. On hyvä juttu, että
transrooleja vaaditaan transnäyttelijöille, mutta se tuntuu toimivan tavallaan myös toiseen suuntaan
niin, ettei sitten voi näytellä muita kuin transrooleja.
-

Daniel

Myös Daniel tekee teatteritaidetta, mutta toimiessaan positiivisena asiana hänen elämässään
aiheuttaa teatterimaailma hänen mukaansa myös paljon vastoinkäymisiä. Hän kokee, ettei
transnäyttelijänä saa cis-sukupuolisten hahmojen rooleja yhtä helposti kuin näyttelijätoverinsa.
Toisaalta on hyvä asia, että transrooleja näyttelevät nimenomaan transsukupuoliset, mutta nämä
roolihahmot ovat esimerkiksi elokuvissa yleisimmin prostituoituja, rikollisia tai murhan uhreja. Mikäli
muunlaisia rooleja vapautuu, menevät ne useimmiten näyttelijöille, joilla ei ole trans-taustaa
(Horwitz 2011). Lisäksi näyttelijät, jotka ovat aiemmin näytelleet tietyn tyyppisiä rooleja, eivät
välttämättä enää saa töitä yhtä helposti aloitettuaan sukupuolenkorjausprosessin, sillä se
luonnollisesti muuttaa heidän ulkoista olemustaan huomattavasti. Esimerkiksi näyttelijä Alekxia
kertoo Backstage-lehden artikkelissa työtarjousten vähentyneen merkittävästi hänen aloitettuaan
sukupuolensa lääketieteellisen korjauksen, kun taas sitä ennen hän teki runsaasti ääni- ja
mainosrooleja (Horwitz 2011).
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DRAG-TAIDE

Eräs suosittu taiteenlaji, joka keskittyy oman sukupuolen sekä feminiinisiksi ja maskuliinisiksi
miellettyjen ominaisuuksien tutkimiseen, on drag. Butlerin sanoin drag leikkii taiteilijan fyysisellä
sukupuolella sekä ilmaistulla sukupuolella: sillä, että ne ovat kaksi eri asiaa ja niiden ei tarvitse
yhteiskunnan sääntöjen mukaisesti vastata toisiaan, ellei yksilö itse niin halua. Drag mahdollistaa
maskuliiniseksi ja feminiiniseksi mielletyn eleistön yhdistelyn tavoilla, joilla se ei välttämättä arjessa
ole mahdollista. Siten se voi toimia drag-taiteilijoille valtavana itsetunnon kohottajana toimiessaan
väylänä, jonka avulla he voivat ilmentää identiteettiään käytännössä täysin vapaina kulttuurin
luomista sukupuolen ilmaisun kahleista (Strübel-Schneider 2011).
Drag-taiteelle ominaista on pukeutuminen huomattavan feminiinisesti tai maskuliinisesti tai näitä
puolia yhdistäen, leikkien näin fyysisillä sukupuolirooleilla ja kehollisuudella. Yleisintä lienee
feminiinisten piirteiden korostaminen, sillä ne useimmiten mielletään yhteiskunnassa vähemmän
arvostetuiksi ja jopa ylenkatsotuiksi, kuten monimutkainen ehostus tai naisellinen keho. Nämä
perinteisen fyysisen sukupuoliroolin osat tuodaan taiteeksi ja voimauttavaksi asiaksi pukeutumisen
ja asussa esiintymisen avulla. Toki drag-taiteessa on mahdollista käsitellä käytännössä mitä asioita
tahansa; pääasia on, että oma keho toimii taideteoksena.
Dragin alkuperää ei pystytä kunnolla määrittelemään samalla tavalla kuin muiden performatiivisten
taiteiden, kuten vaikkapa teatterin ja baletin; sen juuret ovat epäselvät ja pohjautuvat historiassa
kauemmas mentäessä virallisten raporttien sijaan lähinnä ihmisten omiin muistiinpanoihin ja
dokumentteihin (Horowitz 2012). Dragin kehitys 1800-luvulta nykypäivään on kuitenkin ollut varsin
suoraviivaista etenkin naisoletetuiksi pukeutuvien miesoletettujen käyttämän eleistön pysyessä
varsin samankaltaisena (Horowitz 2012).

Olen harrastanut dragia vuodesta 2016 asti. Taideharrastukseni drag-esiintyjänä on ollut loistava
tapa ilmaista itseäni ja se on auttanut myös oman identiteettini kehityksessä. Drag-hahmoni
Trashtina666 käsittelee paljon teemoja, joita olen pelännyt nuorempana, kuten mm. feminiinisyys,
seksuaalisuus, raamatulliset teemat (olin ennen hyvin uskonnollinen) ulkopuolisuuden ja
erilaisuuden kokemukset sekä mielenterveysongelmat.
Olen myös saanut tuoda esiin omaa estetiikkaani ja pimeämpää puoltani taiteessani. Identiteetin
suhteen löysin terveen suhtautumisen omaan feminiinisyyteeni ja ymmärsin, että voin olla
feminiininen mies ja drag on loistava tapa purkaa sitä. Drag on ylipäätään tehnyt aikaisemmin
hukassa olleesta identiteetistäni selkeämmän.
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Dragini on luonteeltaan aika synkkää ja se on vähän kuin kääntänyt traagisuudesta maagisuutta.
Muuntamalla sen kaiken pahan olon voin luoda jotain kaunista, ja se on hyvin terapeuttista.
Dragissa olen hyvin voinut käsitellä ahdistusta ja vaikeita asioita, jotka mainitsin aiemmin.
-

Kristian Tölli

Trashtina666, Kristian Tölli 2018

Kristian Tölli on drag-taiteilija, jonka drag-hahmo, Trashtina666, ilmentää ominaisuuksia, joita Tölli
kuvaa voivansa parhaiten ilmaista dragin avulla. Hahmon ulkoasussa on huomattavissa hyvin
seksuaaliseksi mielletty pukeutuminen, kuten korsetti ja erilaiset nyörit ja ketjut; toisaalta hahmo on
jopa pelottava, siten antaen kasvot negatiivisille ja pelätyille ominaisuuksille, kuten erilaisuudelle ja
mielenterveysongelmille. Hahmo poseeraa toisinaan hyvin uskonnollisten symbolien, kuten ikonin
kuvien kanssa; Tölli kuvaa käsittelevänsä hahmon avulla myös suhdettaan uskontoon. Suhde
uskontoon näkyy myös hahmon nimessä: luku 666 liitetään usein Raamatussa ”pedon lukuun”
ollen pelätty ja epäonnen luvuksi mielletty. Tämä luo mielleyhtymän siihen, kuinka seksuaali- ja
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sukupuolivähemmistöt toisinaan mielletään kummajaisiksi, ”pedoiksi” niin eräissä uskonnollisissa
kuin muissakin yhteyksissä.
Ylipäätään Trashtina666 on edustaa ulkomuodoltaan monia feminiinisiksi miellettyjä piirteitä.
Etenkin miesoletetuille feminiinisten ominaisuuksien esiintuominen saattaa olla vaikeaa ja kohdata
tuomitsemista. Esimerkiksi selkeästi kosmetiikkaa käyttävä miesoletettu saattaa saada kaupungilla
osakseen ilkeitä kommentteja. Tällöin drag voi tarjota kanavan, jonka kautta omia feminiinisiä
puoliaan voi tuoda esiin olematta niin sanotusti oma itsensä: drag-artistit kehittävät useimmiten
itselleen drag-hahmon, jona he esiintyvät ollessaan pukeutuneita. Hahmolla saattaa olla täysin
oma persoonansa ja tyylinsä joka poikkeaa artistin siviiliolemuksesta. Näin hahmo edustaa artistin
enemmän piilossa olevaa puolta, jota ehkä tässä yhteiskunnassa olisi hankalaa tuoda
arkielämässä esille. Toisinaan hahmo voi olla hyvinkin liioiteltu, ”friikki”, tavallaan kuva siitä,
millaiseksi yhteiskunta äärimmillään ylitse viedyn sukupuoliroolin mieltää, tai jopa sukupuoliroolien
ääripäiksi miellettyjen ominaisuuksien sekoitus.
Toisinaan drag-artistit saavat kritiikkiä siitä, että he esiintyvät ”oman sukupuolensa edustajana”,
toisin sanoen pukeutuvat esimerkiksi naisoletettuina naishahmoiksi korostaen feminiinisiä
elementtejä. Kritisoijien mielestä aitoa dragia on vain niin sanotusti vastakkaisen sukupuolen
edustajaksi pukeutuminen. Vielä 1970-luvulla drag määriteltiin nimenomaan vastakkaiselle
sukupuolelle tarkoitettujen vaatteiden pukemiseen, kuten antropologi Esther Newton tuolloin
tutkimuksessaan kirjoitti (Newton 1972). Tällainen suhtautuminen on kuitenkin ongelmallista, sillä
emme voi etukäteen määritellä kaikkia feminiinisiä piirteitä alun perin kaikilla naisoletetuilla ja
maskuliinisia piirteitä kaikilla miesoletetuilla esiintyviksi. Lisäksi se olettaa jälleen sukupuolia olevan
vain kaksi, vaikka artisti itse ei välttämättä koe identifioituvansa kumpaankaan. Nähdäkseni tämä
oletus saattaa juontaa juurensa siitä, että drag sekoitetaan usein virheellisesti transvestisuuteen,
joka taiteen sijaan on määritelty pääasiassa heteroseksuaalin miehen fetissiksi naiseuteen
yhdistettyihin asuihin pukeutumisesta (Transvestite 2010). Dragin pääajatus ei kuitenkaan ole
”ristiinpukeutuminen”, jota transvestisuus edustaa; drag on laajempi kokonaisuus sukupuoliroolien
oletetuilla ominaisuuksilla leikkimistä.
Ulkomuodon ja pukeutumisen lisäksi osa dragia on itse hahmossa esiintyminen, joka tekee
dragista ristiinpukeutumista huomattavasti laajemman ilmiön. Eleitä voidaan poimia esimerkiksi
oman drag-performanssin taustapyrkimyksenä olevan sukupuoliryhmän eleistöstä. Poliittinen
teoreetikko ja feministi Iris Marion Young on tutkinut erilaisia sukupuolen ilmentämisen tapoja
elekielessä ja peilannut niitä sukupuolen performatiivisuuteen drag-kulttuurissa. Young jakaa
feminiiniseksi mielletyn, naisiin useimmiten yhdistetyn kehollisen liikkeen elekielen neljään eri
ilmiöön: kehollisen liikkeen laajuuden jatkuva tietoinen rajoittaminen, liikkuminen epämääräisesti
yhtä tiettyä päämäärää kohti kulkemisen sijaan, yhteen kehon osaan fokusoiminen liikettä
suorittaessa vaikka se onnistuisi paremmin myös muita kehon osia käyttämällä sekä jatkuva kehon
suojeleminen väkivallalta ja häpeällisiltä tilanteilta (Young 1980). Näiden eleiden taustalla on
spekuloitu olevan naisten jatkuva tietoisuus katselluksi tulemisesta ja miesoletettuja
haavoittuvammasta roolistaan yhteiskunnassa, jolloin kehon liikettä rajoittamalla pyritään tulemaan
niin sanotusti vähemmän huomatuksi ja välttämään konflikteja (Horowitz 2012). Nämä jaottelut
ovat toki hyvin suurpiirteisiä eikä niitä voida yleistää jokaisen naisoletetun yksilön elekieleen, mutta
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ne toimivat stereotyyppisiksi miellettyinä naissukupuolessa olemisen tapoina esimerkiksi juuri dragperformanssissa vaikuttaen hahmon liikkeisiin. Inspiraatiota feminiiniseen eleistöön drag-hahmoa
varten kopioidaan etenkin yleisesti hyvin feminiinisinä pidetyiltä julkisuuden henkilöiltä, kuten
Marilyn Monroelta (Horowitz 2012).
Drag kingien elekieli on yleisesti queenien elekieltä huomattavasti vapaampaa. Tämä saattaa liittyä
pitkälti juuri sukupuolirooleihin ja stereotypioihin siitä, miten niin sanottu ihanteellinen mies ja
ihanteellinen nainen käyttäytyvät sekä elehtivät. Kuten aiemmin totesimme, on drag queenien
elekieli pysynyt varsin samanlaisena viimeisen sadan vuoden ajan; kingien elekieli taas on kokenut
huomattavasti suurempaa muutosta, vaikka valtaosa siitä onkin muistuttanut valkoisen yläluokan
miesoletettujen käytöstä (Horowitz 2012). Varsinaista tarkkaa linjaa eleistön suhteen ei drag
kingeillä kuitenkaan koskaan ole ollut.
“In imitating gender, drag implicitly reveals the imitative structure of gender itself—as well as its
contingency...Indeed, the parody is of the very notion of an original” totesi Judith Butler
teoksessaan Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Tällä Butler tarkoittaa sitä,
että karikatyyrisella sukupuolen esittämisellään drag oikeastaan paljastaa yhteiskuntamme
asettamia odotuksia ja oletuksia eri sukupuolen edustajien käytökselle. Esimerkiksi eleistö, jota
drag queenit käyttävät, saattaa vaikuttaa miesoletetuilla drag-esiintyjillä hupaisalta ja viihdyttävältä,
mutta itse asiassa se kuvastaa naisoletettujen käytökselle asetettuja odotuksia, kuten vaikkapa
siveellisyyttä ja keimailua. Nämä odotukset taas ovat sidoksissa kulttuuriin ja yhteisöön sekä
sukupuolten kahtiajakoon ja ylläpidettyyn erilaisuuden kuvaan. Feminiininen eleistö on
miesoletetulla huvittavaa ja toisinpäin.
Drag-taide on noussut nopeasti valtavaksi kiinnostuksen kohteeksi populaarikulttuurin myötä.
Tästä hyvä esimerkki on äärimmäisen suosittu reality-tv-sarja, RuPaul’s Drag Race. Toisaalta
erilaisten sukupuolen ilmaisutapojen tuominen laajan yleisön nähtäväksi on todella hyvä asia ja
lisää tietämystä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta; toisaalta se lisää herkästi
ennakkoluuloja esittämällä henkilöt hyvin karikatyyrisessa valossa, kuten RuPaul’s Drag Race
usein tekee. Sarja sisältää ainoastaan miesoletettuja osallistujia; kunkin kauden tavoite on löytää
uusi drag-supertähti, joka ei sinänsä rajaa osallistujien mahdollisuuksia tai tapoja ilmaista
sukupuolta, mutta siitä huolimatta naisoletetut loistavat sarjassa poissaolollaan.
Kilpailijoiden drag-tyyli keskittyy varsin vahvasti juuri feminiiniseksi miellettyyn eleistöön, joka
helposti lisää sekavuutta dragin ja transvestisuuden välillä, kun ainoa populaarikulttuurissa
esiintyvä tapa tehdä dragia on juuri miesoletetun naiseksi pukeutuminen. Lisäksi sarjassa
esiintyviä kilpailijoita pyritään ohjaamaan kohti nimenomaan stereotyyppistä feminiinistä eleistöä;
heille tehdään selväksi, että voittaakseen drag-hahmon tyylin on edustettava hyvin suppeaa osaa
erilaisista performatiivisista sukupuolirooleista (Edgar 2011). Ongelmallista on myös se, kuinka
feminiinisyys ja sitä kautta naiseus nähdään sarjassa: ytimessä vaikuttaa olevan asetelma, jossa
mies pukeutuu naiseksi, ja näitä naiseuden elementtejä sarjassa ovat kaikki maskuliinisten
ominaisuuksien, kuten parran piilottaminen, runsaan meikin käyttö, valtavat peruukit sekä
paljastava pukeutuminen. Toisaalta tämä voi olla pyrkimys näyttää katsojille sitä, mitä heidän
oletetaan haluavan nähdä, eli tietynlaista ”friikkeyttä” miesoletettujen pukeutuessa naisoletetuiksi.
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Toisaalta se alleviivaa ahdasta stereotypiaa dragista, kun todellisuudessa dragin mahdollisuudet
sukupuolen ilmaisussa ovat loputtomat, ja tätä moninaisuutta sarjassa korostamalla voitaisiin lisätä
katsojien ymmärrystä sukupuolesta ja sen ilmaisun monimuotoisuudesta. RuPaul’s Drag Racen
kuvaus feminiinisestä ja naisellisesta on kasvojen ja vartalon kauneus sekä paljastavien vaatteiden
kautta esittely, joka tuo helposti mielleyhtymän naisoletettujen asemaan vain kauniina koristeena.

Trashtina666, Kristian Tölli 2018

Esimerkiksi Trashtina666:n hahmo edustaa sarjassa esiintyviin hahmoihin verrattuna
huomattavasti enemmän erilaisia ominaisuuksia. Vaikka hahmon pukeutuminen on tietyllä tapaa
feminiiniseksi miellettyä pitkine hiuksineen ja korsetteineen, ei Trashtina666 ole perinteisellä
tavalla kaunis tai äärimmäisen feminiininen vaan pohdintaa herättävä ja jopa hivenen pelottava.
Lisäksi hahmolla on muitakin ominaisuuksia kuin kauneus: se edustaa ulkonäön lisäksi sekä myös
sen avulla esimerkiksi uskontoa, mielenterveysongelmia sekä seksuaalisuutta, jolloin hahmo on
ulkokuortaan huomattavasti syvempi ja vaikuttavampi. Se osoittaa, että dragin avulla on
mahdollista käsitellä muitakin kuin fyysiseen sukupuoleen liittyviä seikkoja.
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TAIDE VAIKUTTAA

Yhteiskunnallinen osallistuminen taiteen kanssa (ja muutenkin) on vahvasti yhteydessä elämääni
vähemmistön edustajana.
-

Kevin Koho

Taiteilija Kevin Koho kuvaa taidetta itselleen tärkeänä asiana sekä itseilmaisun että
yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Vähemmistön edustajana hänelle, kuten monelle
muullekin, on tärkeää osallistua yhteiskunnan tapahtumiin, sillä niillä on usein suora yhteys hänen
omaan elämäänsä. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoite näkyy myös useissa hänen
teoksissaan, joilla on hyvinkin poliittinen sanoma.

“Everything given to us by
THEM
Could be taken from us by
THEM”
Kevin Koho 2017

77

Kevin Kohon teos Everything given to us by THEM could be taken from us by THEM (2017)
sisältää erittäin selkeän poliittisen kannanoton viitaten kuvatekstillään siihen, kuinka riippuvaisia
sateenkaarivähemmistöt ovat yhteiskunnasta ja poliitikkojen päätöksistä koko elämänsä suhteen.
Yhteiskunta ja etenkin sen sateenkaarivähemmistöihin kuulumattomat jäsenet, joihin THEMsanalla viitataan, antaa heille oikeuksia, kuten vuonna 2017 luvan mennä naimisiin samaa
sukupuolta olevan henkilön kanssa tai oikeuden korjata fyysisen sukupuolensa ja näitä annettuja
oikeuksia juhlitaan suurena lahjana, vaikka oikeastaan voisi ajatella, että jokaisen yksilön oikeus
rakkauteen ja onnellisuuteen tulisi olla itsestäänselvyys. Toisaalta nämä oikeudet voidaan myös
ottaa pois käytännössä minä hetkenä hyvänsä, joten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen
hyvinvointi on jatkuvasti sidoksissa siihen, osoittaako yhteiskunta heitä kohtaan tarpeeksi armoa ja
empatiaa. Lisäksi sateenkaarivähemmistöt joutuvat odottamaan näitä armopaloja hyvin kauan ja
taistelemaan ihmisoikeuksiensa eteen, tästä hyvä esimerkki on vielä käytössä oleva juridisen
sukupuolen korjaukseen liittyvä pakkosterilisaatio johon jatkuvasti koitetaan saada muutosta, mutta
jota yhteiskunta on varsin hidas ja haluton poistamaan (translaki.fi).
Hyviä esimerkkejä sukupuolen tutkimisen ja taiteen yhteydestä on pullollaan teos Art & Queer
Culture (Lord & Meyer, 2013). Queer-sanalla viitataan sellaisten sukupuolen ja seksuaalisuuden
edustajiin, jotka eivät ole heteroja tai cis-sukupuolisia eli henkilöitä, joiden fyysinen sukupuoli
vastaa koettua mies- tai naissukupuolta. Teos sisältää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin
kuuluvien taiteilijoiden taideteoksia aina 1800-luvulta tähän päivään asti, valottaen kunkin ajan
ilmiöitä ja niihin reagointia taiteen avulla. Taide on selvästi kautta aikojen ollut
sateenkaarivähemmistöille valtava voimavara sekä keino vaikuttaa. Se myös heijastelee heidän
elämäntyyliään ja ajatusmaailmaansa vuosisatojen varrella: mikä on nähty itselle tärkeäksi, mitä on
haluttu nostaa esiin.
1900-luvun alun seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä kuvaavat taideteokset kuvaavat usein
sateenkaarivähemmistöjen elämää heille suunnatuissa yökerhoissa tai ravintoloissa, pukeutumista
perinteisten sukupuoliroolien vastaisesti sekä hellyyttä saman sukupuolen oletettujen edustajien
välillä. Osa teoksista on hyvin yksinkertaisia eikä niitä katsoessa välttämättä heti huomaa teoksen
esittävän jotakin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liitettyä ominaisuutta, mutta niiden sanoma
on todella vaikuttava. Kaiken kaikkiaan teokset kertovat tarinaa yhteisöstä, joka on aina ollut ja
tulee aina olemaan olemassa huolimatta siitä, kuinka ahkerasti heitä en koitettu lakaista pois
näkyvistä.
AIDS-epidemian ollessa pahimmillaan 1980-luvulla homoseksuaalit tekivät runsaasti taidetta
nostaakseen aiheen näkyväksi ja toisaalta vaatiakseen tietoisuuden lisäämistä sekä
terveydenhoidon laatua. Tuolloin AIDS yhdistettiin vahvasti juuri homoseksuaaleihin ja pelättiin
”viattomien sivullisten”, lasten sekä heteroseksuaalien, kärsivän tuosta syntisillä seksuaalisilla
kanssakäymistavoilla levitetystä taudista. Ongelmana oli lisääntyvien ennakkoluulojen lisäksi se,
ettei epidemian vuoksi suinkaan pyritty lisäämään tietoisuutta turvallisesta seksistä; sen sijaan
lakkautettiin useita paikkoja, joissa queer-yhteisöt saattoivat tavata toisiaan ja näin pyrittiin
estämään yhteisöjen syntymistä. Taiteen avulla taisteltiin negatiivista leimaa vastaan esimerkiksi
valokuvaamalla AIDSiin sairastuneita henkilöitä ilmaisten heidän olevan paljon muutakin kuin
sairautensa sekä saamaan parempaa sairaanhoitoa, sillä AIDSiin sairastuneet jäivät usein vaille
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riittävää tukea terveydenhuollon osalta (Lord & Meyer, 2013). Tämä on hyvä esimerkki taiteen
avulla vaikuttamisesta, joka jatkuu yhä tänäkin päivänä.
Eräs hyvin tunnettu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liitetty symboli on sateenkaarilippu, jota
käytetään lukuisissa eri yhteyksissä merkitsemässä tasa-arvoa kaikkien ihmisten välillä. Lippu
syntyi vuonna 1978, kun taiteilija Gilbert Baker suunnitteli sen symboloimaan alueensa
sateenkaariyhteisöä (Ranneliike.net). Lipun sanoma on selkeä: se juhlistaa kaikenlaisia
ihmisyyden muotoja kauniina ja samanarvoisina, niin kuin jokainen väri sateenkaaressa on tärkeä
ja omalla persoonallisella tavallaan kaunis. Lippu tunnetaan parhaiten kuusiraitaisena: sen
vaakaraidat kulkevat väriltään punaisesta oranssin, keltaisen, vihreän ja sinisen kautta violettiin.
Värien takana on käsitteet elämästä, parantavasta voimasta, auringosta, luonnosta, harmoniasta ja
yhteishengestä. Lippu Sittemmin lipusta on kehitetty omia versioita kuvaamaan erilaisia
sateenkaarevia ryhmiä, kuten transsukupuolisia, lesboja, homoseksuaaleja sekä erilaisia
sateenkaariyhteisöjen alakulttuureja. Perinteiseen sateenkaarilippuun lisätään toisinaan myös
musta ja ruskea väri kuvaamaan erilaisista etnisistä taustoista tulevia ihmisiä: tavoitteena on, että
se voi toimia universaalina tasa-arvoisuuden symbolina kaikille ihmisryhmille, lukematta pois
myöskään heteroseksuaaleja tai perinteisesti itsensä naiseksi tai mieheksi kokevia ihmisiä
(Ranneliike.net). Näin taide voi myös toimia ihmisiä yhdistävänä tekijänä tai symboliikan luojana.
Eräänlaista performatiivista vaikuttamista suomalaisten sateenkaarivähemmistöjen piirissä on
jokavuotinen Pride-viikko, jota juhlitaan lukuisissa muissakin valtioissa, mutta joka Suomessa
SETA:n järjestämänä sijoittuu kesäkuulle. Viikko sisältää monenlaista seksuaali- ja
sukupuolivähemmistöille sekä toki muillekin kiinnostuneille suunnattua ohjelmaa, kuten luentoja,
juhlia sekä lukemattomia muita tapahtumia. Monet kaupungit järjestävät eri aikoihin vuodesta omia
pride-tapahtumiaan, mutta laajimmillaan ilmiö on pääkaupungissamme Helsingissä, joka kerää
Helsinki Priden ajaksi osallistua eri puolilta Suomea. Vuosi vuodelta se on pukenut Helsingin
muutaman viikon ajaksi yhä sateenkaarevampaan asuun: liput liehuvat ympäri Helsingin katuja,
katukuvassa voi havaita useita sateenkaaren väreihin pukeutuneita, iloisia ihmisiä ja mainostauluja
koristavat sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta juhlistavat kuvat, kuten vuonna 2018
kauppakeskus Forumin valtavalla ilmoitustaululla komeillut partaansa ajava vahvasti feminiiniseksi
luettuun tyyliin meikattu miesoletettu. Osa kuvista on toki asetettu näytille puhtaasti
mainostarkoituksessa: sateenkaarivähemmistöt sekä heidän tukijansa ovat valtava kohdeyleisö,
joka usein mielellään ostaa heitä tukevilta yhtiöiltä ja kiinnittää pride-viikon aikana paljon huomiota
siihen, mitkä yritykset ottavat viikon juhlintaan osaa. Toisaalta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä
ilmentävät visuaaliset elementit ovat katukuvaan tervetulleita, sillä suurin osa mainoksista on
edelleen hyvin sukupuolittuneita ja perinteisestä tällä tavalla poikkeavan kuvaston avulla myös
sateenkaarivähemmistöihin kuulumattomat ihmiset tulevat tutummiksi vähemmistöjen edustajien
kanssa; kun mainostauluissa on nähnyt sateenkaaripareja tai uudella tavalla sukupuoltaan
ilmentäviä ihmisiä, ei heidän näkemisensä arjen katukuvassakaan tunnu enää kovin kummalliselta.
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Nimetön, Monica Kork.
Monica Korkin teos sateenkaarilippua
pitelevästä hahmosta on hyvin selkeä
ilmaisu tekijän ajatuksista ja persoonasta:
oma kokemus on tuotu paperille
näkyväksi. Toisaalta teos ilmentää
ylpeyttä ja on itsessään varsin kantaa
ottava: hahmo pitelee sateenkaarilippua
korkealla, ylpeänä ja vailla pelkoa siitä,
mitä muut hänestä ajattelevat.
Sateenkaarilippu on hyvin vahva
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä
kuvaava symboli ja usein mukana
esimerkiksi mielenosoituksissa ja
paraateissa.

Helsinki Pride -viikon kohokohta on kulkue sekä sen jälkeen järjestettävä puistojuhla. Kulkue on
kerännyt vuosi vuodelta yhä enemmän ihmisiä: kesäkuussa 2018 osallistujia oli yli 100 000. Tuon
päivän ajaksi monet rohkaistuvat pukeutumaan erityisen poikkeavasti, värikkäästi tai
sukupuolineutraalisti, jolloin kulkue täyttää Helsingin kadut upeisiin, persoonallisiin asuihin
pukeutuneista ihmisistä, jotka eivät pelkää ilmaista identiteettiään julkisella paikalla. Näin ollen se
on jopa jonkin asteinen performanssi, joka kerää valtavan joukon ihmisiä yhteen juhlimaan
rakkautta ja identiteetin moninaisuuden mahdollisuuksia.
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Helsinki Pride -kulkuetta vuonna 2015. Kuva: Flickr.com/helsinkipride

Pride-tapahtumia järjestetään ympäri maailmaa eri mittakaavassa riippuen alueen
myönteisyydestä sateenkaarivähemmistöjä kohtaan. Lisäksi monenlaisia samankaltaisia
tapahtumia ja performansseja järjestetään jatkuvasti tavoitteenaan lisätä ihmisten tietoisuutta ja
tulla itse näkyväksi yhteiskunnassa. Kulkueiden vahvuus lienee juuri yhteisöllisyydessä: yksin voi
olla vaikeaa tulla ilmi identiteettinsä kanssa, mutta kun mukana on kymmeniä tai jopa satoja
samankaltaisia ihmisiä, kasvaa jokaisen yksilön rohkeus ja halu liittyä joukkoon. Esimerkiksi New
Yorkin pride-viikkoon on 1994-vuodesta asti kuulunut drag-marssi, jossa drag-asuun pukeutuneet
ihmiset vaeltavat kulkueena yhdessä kaupungin läpi (Shepard 2010).
Koen, että jokainen taideteos on omalla tavallaan keino vaikuttaa. Ne kertovat tässä luvussa
esittelemieni teosten tavoin kukin omaa tarinaansa: tarinaa ihmisestä tai yhteisöstä, joka haluaa
tulla hyväksytyksi omana itsenään, joka haluaa saada rakastaa vapaasti. Ne kertovat omasta
ajastaan, mitä on taiteilijan edustaman ihmisryhmän asema ja elämä sen hetken yhteiskunnassa.
Mikä tärkeintä, ne ovat tekijälleen tärkeitä ilmaisuja itsestään ja ajatuksistaan. Miellän jokaisen
taideteoksen eräänlaisena itsensä ilmaisuna ja siten myös omien tunteiden ja identiteetin
käsittelynä suhteessa aiheeseen, oli teos millainen tahansa, jolloin se joka tapauksessa vaikuttaa
jollakin tavalla vähintään tekijäänsä.
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Tekemäni tutkimusprosessi yllätti minut laajuudellaan. Havaitsin heti opinnäytetyöni aloitettuani,
että valitsemani aihe on valtavan laaja ja yltäisi helposti aineksiksi tuhansiin sivuihin. Yksi
suurimmista haasteistani oli näin ollen olennaisimpien seikkojen poimiminen loputtomasta tiedon
viidakosta ja niiden asettaminen loogiseen järjestykseen siten, että tutkielmani pysyisi
johdonmukaisena esitellen edes pintapuolisesti tärkeimmät itseilmaisun ja identiteetin kehityksen
yhtymäkohdat.
Vertaamalla Erik Eriksonin psykososiaalista kehitysteoriaa, yksilöiden omaelämäkertoja sekä
aiempien sateenkaarivähemmistöihin kohdistuneiden tutkimusten tuloksia voimme todeta, että
yhteiskuntamme ei tällä hetkellä tarjoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen psykososiaaliselle
kehitykselle tarpeeksi tukevia puitteita. Eriksonin psykososiaalinen kehitysteoria sisältää jo
itsessään lukuisia kriisejä, joista yksilön tulisi selvitä, mutta sukupuolensa tai seksuaalisuutensa
puolesta kulttuurimme heteronormatiivisesta ihanteesta poikkeaminen tuo elämänkaareen valtavan
määrän uusia haasteita, kuten Vivienne C. Cassin teoria homoseksuaalin identiteetin kehityksestä
sekä Eli Colemanin kuvaus kaapista ulostulon prosessista osoittavat. Vaikka nämä prosessit
muodostavat yksilön elämänkaareen lukuisia uusia kriisejä, poikkeavat ne Eriksonin
määrittelemästä identiteetin kehityskaaresta siten, että ne tapahtuvat huomattavasti enemmän
suhteessa kussakin ajassa vallitsevaan kulttuuriin ja sen kautta annettuihin mahdollisuuksiin
sukupuolen ja seksuaalisuuden suhteen. Näin ollen ne vaikuttavat yksilöihin hyvin eri tavoin
riippuen siitä, millaisessa kulttuurissa he elävät, kuinka sosiaalinen yhteisö ottaa heidät vastaan
sekä miten paljon heidän kokemuksensa sukupuolestaan ja seksuaalisuudestaan poikkeaa
kulttuurin määrittelemästä normista.
Sukupuolen ja seksuaalisuuden vahvan kulttuurisen säätelyn ongelma, joka kaikkien
sateenkaarivähemmistöjen elämään liittyvien haasteiden takana vaikuttaa olevan, näkyy jokaisen
yhteiskuntamme jäsenen elämässä riippumatta siitä, kuuluuko yksilö vähemmistöön vai ei.
Ihanteellisen feminiinisyyden ja maskuliinisuuden käsitteet tulevat ilmi jokaisella elämän osaalueella: ne vaikuttavat jokaiseen kohdistuviin odotuksiin aina pukeutumisesta seurustelusuhteisiin
ja uravalintoihin saakka. Sekä tutkimukseeni osallistuneiden henkilöiden lyhyet
teemaomaelämäkerrat että Judith Butlerin teoria sukupuolen moninaisuudesta paljastavat, että
syntymässämme puolestamme määritelty sukupuoli sanelee koko elämänkaaremme ajaksi
kulttuurisen säännöstön, jota meidän tulisi noudattaa. Vaikutusvaltaa itseen kohdistuvien odotusten
suhteen ei juurikaan ole, sillä rooli annetaan meille lähes aina valmiina ja siitä poikkeaminen johtaa
suoriin tai epäsuoriin rangaistuksiin, kuten syrjintään ja ulkopuolelta tulevaan identiteetin
kyseenalaistamiseen, joita tutkimukseeni osallistujat teemaomaelämäkerroissaan kuvaavat.
Simone de Beauvoirin teoria sukupuolirooliin kasvamisesta vaikuttaisi pitävän paikkansa niiden
todisteiden valossa, joita sukupuolen moninaisuudesta on. Sukupuolen moninaisuuteen liittyvien
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yhteiskunnallisten haasteiden takana vaikuttaisikin olevan karkea jako feminiiniseen ja
maskuliiniseen sekä näiden ominaisuuksien yhdistäminen tiettyyn sukupuoleen, jonka taustalla
taas vaikuttaa de Beauvoirin kuvaama hierarkia nais- ja miessukupuolen välillä. Tämä hierarkia on
niin vahvasti koko maailman kansojen kulttuuriperinteeseen juurtunut, että sen purkaminen on
äärettömän hidasta. Hierarkian ulkopuolelle sukupuolensa tai seksuaalisuutensa kanssa
asettuminen on valtaapitäville suuri uhka, sillä se kyseenalaistaa koko järjestelmän osoittamalla
varsin konkreettisella tavalla feminiinisten ja maskuliinisten ominaisuuksien sukupuoliin sidoksissa
olemisen paikkansapitämättömyyden.
Tutkiessani taiteen roolia identiteetin kehityksessä keräsin kaiken löytämäni materiaalin niin
sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tekemästä taiteesta, taideterapiatutkimuksissa tehdyistä
havainnoista sekä itseilmaisun ja identiteetin suhteesta. Taiteilijat, jotka antoivat minun käyttää
teoksiaan tutkimuksessani ja kertoivat niistä minulle hyvin avoimesti, avasivat silmiäni taiteen
loputtomille mahdollisuuksille identiteetin kehityksessä. Jokaiselle opinnäytteessäni esiintyvälle
taiteilijalle taide on ollut ja on edelleen tärkeä keino ilmaista itseään estottomasti tavoin, jotka eivät
muutoin jokapäiväisessä elämässä välttämättä ole mahdollisia. Taiteen mahdollinen rooli
identiteetin käsittelyssä osoittautui hyvin suureksi ja moniulotteiseksi, jopa suuremmaksi kuin
aiemmin tutkimuskysymystäni asetellessani oletin. Näin ollen sen vaikutuksen kenen tahansa
kehitykseen, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta, on oltava todella laaja.
Tutkielmaani osallistuneille taiteilijoille itseilmaisu on tavallaan kuin peili johon kuvata
kokemuksiaan itsestään ja siten saada etäisyyttä minuutensa tarkasteluun. Oman kuvan
siirtäminen taiteeseen auttaa näkemään itsensä ikään kuin ulkopuolelta ja tarkastelemaan omia
ominaisuuksia puolueettomasti. Jokaiselle tutkimukseeni osallistuneelle se toimii ennen kaikkea
väylänä hankalien tunteiden purkamiseen tai vaikeasti selitettävien asioiden näkyviksi tekemiseen.
Järkeä ja tiedettä ylistävässä yhteiskunnassa se voi olla keino kuvata asioita, joita ei voi tai osaa
järkeistää tai joihin yksilön tuntemat selitykset eivät riitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi
kehodysforia, jota Leimu Nuottamo useissa teoksissaan käsittelee tai uskonto ja
mielenterveysongelmat, joille Kristian Tölli antaa kasvot Trashtina666-drag-hahmonsa kautta.
Nämä ilmiöt eivät välttämättä välity suoraan ilman selitystä kuvan katsojalle, mutta se ei aina ole
tarpeenkaan. Tutkimukseeni osallistuneiden taiteilijoiden itseilmaisu tapahtuu ensisijaisesti siksi,
että heille tunteiden käsittely sen kautta välttämätöntä: elämä ilman taidetta olisi kerta kaikkiaan
mahdotonta.
Kuten Kevin Koho, useat sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajat kokevat vahvaa tarvetta
vaikuttaa yhteiskunnan asioihin liittyen juuri sateenkaarivähemmistöjen asemaan. Taiteen avulla
on mahdollista purkaa tabuja ja käsitellä sellaisia asioita, joista yhteiskunnallisessa keskustelussa
usein vaietaan. Toisaalta taiteen kautta erilaisten ilmiöiden kuvaaminen voi olla huomattavan
vapaata ja sensuroimatonta, joka toisinaan on tarpeen. Haastavia aiheita on joskus pakko kuvata
suoraan ja kaunistelematta, jotta ne todella iskevät ihmisten tajuntaan. Taide voi myös yhdistää:
itseä koskettavat taideaiheet saattavat herättää katsojissaan vahvoja tunteita ja aiheuttaa
heissäkin tietynlaista itsetutkiskelua ja siten auttaa heitä oman identiteettinsä löytämisessä.
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Sukupuolen performatiivisuus ja taide linkittyvät yhteen mielenkiintoisella tavalla, sillä ne kumpikin
edustavat omalla tavallaan itseilmaisua. Drag-taiteen monipuolinen maailma osoittaa, että
toisinaan niiden raja voi hämärtyä ja onkin kenties mahdotonta sanoa, missä kulkee sukupuolen
ilmaisun ja taiteellisen itseilmaisun raja. Toisaalta sitä ei välttämättä ole edes tarpeen määrittää.
Kummankin taustalla on feminiinisiksi ja maskuliinisiksi mielletyistä eleistä juuri itsellemme sopivan
kokonaisuuden valitseminen ja sen kautta muille esitetyn omakuvan luominen.
On tärkeää, kuinka sateenkaarivähemmistöjen taide otetaan vastaan. Esimerkiksi sana queer-taide
voi toisaalta lisätä kahtiajakoa eri väestöryhmien välillä, kun se erotetaan muusta taiteesta ikään
kuin omaksi alalajikseen. Tällöin sen kuvaamat aiheet nähdään helposti vain osana queerkulttuuria sen sijaan, että ne sopisivat yhtä lailla luonnollisiksi taiteen ilmiöiksi muiden teosten
ohelle. Kärjistetysti esimerkiksi kuva eri sukupuolten oletettujen edustajien muodostamasta parista
voi olla yksinkertaisesti taidetta, mutta samaa sukupuolta edustavan parin kuva luetaan queertaiteeksi. Samoin binääriä sukupuolikäsitystä edustava omakuva on yleisön silmissä eri asia kuin
vaikkapa sukupuolivähemmistöön kuuluvan taiteilijan omakuva, joka silti on tekijälleen yhtä lailla
kuvaus itsestään.
Kenties tärkein tutkimukseni kautta tehty havainto on, että kaikki sukupuoleen, seksuaalisuuteen
sekä niiden ilmaisuun liittyvät seikat sekä jokaisen henkilökohtaisessa elämässä että suhteessa
yhteisöön ja kulttuuriin kulkevat käsi kädessä. Yhteiskuntamme sukupuolijärjestelmä on vankka ja
jokaisesta suunnasta tarkasti tuettu, jolloin sitä on hyvin vaikeaa horjuttaa. Lisäksi se ulottuu
jokaiselle elämän osa-alueelle, jopa taiteeseen ja itseilmaisuun. Olemme sille niin ehdollistettuja
heti syntymästämme lähtien, että emme kenties edes ymmärrä kyseenalaistaa sitä, ellemme kuulu
niin selkeästi järjestelmän ulkopuolelle, että se häiritsee jokapäiväistä elämäämme. Ongelman
ratkaisu on hyvin syvällä kulttuurimme ytimessä ja vaatii niin perustavanlaatuisia muutoksia koko
yhteiskuntamme ajattelutapaan, että sen tapahtuminen hetkessä on käytännössä mahdotonta.
Taide voi auttaa muutoksessa tuomalla näkyväksi ongelmia, joita yhteiskuntaamme tällä hetkellä
liittyy sekä voimauttamalla niitä ihmisiä, jotka muutoin kokevat tilansa yhteisössään hyvin ahtaaksi.
Kun esimerkiksi media käsittelee sateenkaarivähemmistöjä muuhun väestöön verrattuna varsin
vähän, taiteen avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen visuaalinen kuvaaminen tuo heidät
lähemmäs muuta väestöä ja antaa kasvot kenties muuten arjessa näkymättömille vähemmistöjen
edustajille.
Toivoa kuitenkin on. Tieteen, vallan ja rahan hallitsemassa yhteiskunnassa ulkopuolelle jätetyille
yhteisön jäsenille jää vaikuttamisen keinoksi visuaalisuus, mielikuvitus sekä itsensä ilmaisun muut
valtavat mahdollisuudet. Taiteen tekemistä kukaan ei voi kieltää tai rajoittaa, vaan se on jokaiselle
rajattoman vapauden tuova väylä selviytyä ja vaalia omaa identiteettiään arvokkaana
ominaisuutena, jota ei ympäristön painostuksesta huolimatta pidä tukahduttaa. Jonakin päivänä
kenties koko yhteiskuntamme ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden
vahvuutena, jonka vaaliminen tasa-arvon ja tiedon lisäämisen kautta voi viedä koko ihmiskunnan
täysin uudelle tasolle.
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Tutkimukseni sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen identiteetin kehityksestä osoittautui hyvin
monivaiheiseksi ja huomasin oppivani jatkuvasti uutta koko tutkimusprosessini ajan. Luulin
tietäväni lähes kaiken siitä, miten sateenkaarivähemmistöt tällä hetkellä voivat Suomessa, mutta
tutkimukseni edetessä havaitsin yhä uusia ilmiöitä, jotka olivat minulle suhteellisen uusia ja
avasivat loputtomia ovia uusille kysymyksille. Koko sen ajan, jonka tutkimustani tein, ajatukseni
pyörivätkin suurelta osin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvien kysymysten äärellä. Näin
tutkimuksestani muodostui tavallaan kokonaisen lyhyen elämänvaiheen kattava prosessi, jonka
aikana opin valtavasti uusia asioita sekä yhteiskunnastamme, vähemmistöryhmistä, itseilmaisusta
että jopa itsestäni. Koen siirtyväni eteenpäin osittain kuin uutena ihmisenä.
Kohtasin tutkimusta tehdessäni monia uskomattomia ihmisiä, jotka ovat selvinneet valtavista
haasteista elämässään pysyen uskollisina sille, keitä he ovat huolimatta siitä, mitä yhteiskunta,
yhteisö ja jopa oma perhe heistä ajattelee. Toisinaan luin keräämiäni omaelämäkertoja kostein
silmin. Olen vaikuttunut siitä, kuinka paljon ihminen todella voi kestää ja kuinka vahvana kokemus
omasta minuudesta säilyy läpi haasteiden. On uskomatonta, kuinka vahva vaikutus taiteella ja
itseilmaisulla voi olla sekä identiteetin kehityksessä että sen ylläpitämisessä, kun yhteisön
painostus helposti aiheuttaisi sen kyseenalaistamista ja hämmennystä sen suhteen, kuka todella
on.
On vaikuttavaa, kuinka suuri halu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajilla on puhua
elämästään, kokemuksistaan ja tunteistaan. Vaikeneminen ei vie asioita eteenpäin, ja se rohkeus,
joka ihmisillä on ilmaista itseään ja tuoda ajatuksiaan julki, on uskomatonta. Muutoksen
aikaansaaminen yhteiskunnassa on vaikeaa ja vaatii paljon työtä, mutta nämä ihmiset ovat valmiita
näkemään vaivaa sen eteen. Vaikka elämä saattaa toisinaan olla vaikeaa ja mielen täyttää
lohduttomuuden tunne, nousee kaiken yläpuolelle ylpeys omasta identiteetistä ja halu puolustaa
sitä. Ihmiset eivät ole valmiita lannistumaan vaan tekemään entistä enemmän töitä tasaarvoisemman yhteiskunnan eteen. Vaikuttajien tehtävä ei koskaan ole ollut helppo: vastalauseet ja
syrjintä ovat taattuja, mutta unelma paremmasta maailmasta elää vahvana.
Tärkeitä tutkimukseni pohjalta nousseita uusia kysymyksiä ovat muun muassa se, millä keinoin
saisimme yhteiskunnastamme tasa-arvoisemman. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen
toiseuttamisen perinne on kulttuurissamme vahvana: ei liene koskaan ollutkaan aikaa, jolloin he
olisivat olleet muun väestön kanssa tasa-arvoisessa asemassa. Näin ollen elämme Suomessa tällä
hetkellä valtavaa muutoskautta itsemääräämisoikeuden ja tasa-arvon nimissä, kun esimerkiksi laki
saman sukupuolen edustajien avioliitosta on juuri astunut voimaan. Voimme lain nimissä sanoa,
että minkäänlainen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajien syrjiminen ei ole sallittua,
vaikka sitä yhä tapahtuukin. Toisaalta meillä on vielä paljon muutoksia edessämme: esimerkiksi
sterilisaatiopakon poistaminen juridisesta sukupuolenkorjausprosessista on yhä tekemättä.
85

Olemme kuitenkin kovaa vauhtia siirtymässä uuteen aikakauteen, jossa jokainen voi edustaa omaa
sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiään vapaasti vailla pelkoa tuomitsemisesta ja vihasta.
Tutkimukseni keskittyi hyvin suurelta osin käsittelemään nuoria sateenkaarivähemmistöjen
edustajia, sillä tutkimukseeni osallistujat olivat kaikki iältään alle 30-vuotiaita. Sen vuoksi olisi
kiinnostavaa tutkia, miten iäkkäämmät ihmiset, jopa vanhukset, kokevat sukupuoli- tai seksuaaliidentiteettinsä, mikäli se ei vastaa heteronormatiivia tai binääriä sukupuolikäsitystä. He ovat
eläneet kauemmin ajassa, joka ei ole vielä tiedostanut sukupuolen ja seksuaalisuuden
moninaisuutta, ja sillä on taatusti ollut jonkinlainen vaikutus heidän elämäänsä. Erik Eriksonin
psykososiaalisen kehitysteorian viimeinen vaihe, jossa yksilö katsoo elämäänsä taaksepäin
nähden sen joko onnistuneena tai epäonnistuneena, on tässä yhteydessä mielenkiintoinen. Miten
vaikkapa sateenkaarivähemmistöihin kuuluvat vanhukset kokevat elämänkaarensa, mikäli he ovat
löytäneet identiteettinsä vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa elämäänsä eläen sitä ennen
käytännössä yhteiskunnan painostuksen alaisessa valheessa?
Tutkimukseni osoittaa, että on tärkeää kannustaa ihmisiä olemaan rohkeasti oma itsensä ja
löytämään uusia mahdollisuuksia oman identiteettinsä suhteen. Tulevana taidekasvattajana
identiteetin kehitys itseilmaisun kautta tuntuu aiheelta, joka varmasti olisi mahdollista tuoda
omaehtoisen taiteen tekemisen lisäksi myös taideopetukseen ja koulun kuvataidetunneille.
Itseilmaisu on aina jossain määrin suhteessa tekijän identiteettiin, mutta juuri identiteetin
kehityksen tukemiseen sekä sateenkaarivähemmistöjen edustajilla että muilla oppilailla olisi
mielenkiintoista löytää keinoja. On kuitenkin tärkeää, että luokkatilasta muodostuu jokaiselle
oppilaalle turvallinen paikka, jotta tällaisia asioita on mahdollista käsitellä suurehkossakin
ryhmässä. Esimerkiksi sateenkaarilippu luokan ovenpielessä voi osoittaa, että tila on
moninaisuuden hyväksyvää, syrjinnästä vapaata aluetta ja että opettajan kanssa on mahdollista
puhua mieltä askarruttavista asioista. Taideperustaisella lähestymistavalla olisi varmasti paljon
annettavaa myös esimerkiksi SETAn mahdollisissa projekteissa ja tapahtumissa.
On mielenkiintoista, kuinka suuressa roolissa taide ja itseilmaisu todella voi olla kenen tahansa
ihmisen identiteetin kehityksessä. Toiseutetuilla ihmisryhmillä se voi antaa eväitä oman itsensä
löytämiseen ja voimautumiseen, joten sen yleisen vaikutuksen ihmisen psyykkeeseen täytyy olla
suuri. Taiteen ja itseilmaisun arvoa toisinaan vähätellään, toimiihan yhteiskuntamme pitkälti järkeä,
tiedettä ja muita niin sanottuja kovia arvoja muiden ylitse vaalien. Ihminen on kuitenkin elävä
olento, ei kone: emotionaalisen hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen kehittämisellä voisimme kenties
saavuttaa yhteisön, joka vallan ja omaisuuden haalimisen lisäksi tai jopa sijaan toimisi
periaatteinaan empatia, kanssaeläminen ja jakaminen. Koen, että tähän pyrkimällä voisimme
siirtyä yhteiskuntana uuteen aikakauteen, jota hädän ja vihan sijaan ruokkisi hyväksyntä ja rauha.
Kuvitelmani tulevaisuuden yhteiskunnasta saattavat vaikuttaa utopistisilta, mutta koen, että niitä
kohti pyrkiminen on avain ihmiskunnan kokonaisvaltaiseen selviytymiseen. Matka siihen on pitkä ja
täynnä karikoita, mutta mikäli selviydymme siitä, voimme saavuttaa täysin uuden ihmisyyden
tason. Tärkeintä on, että jokaisella olisi voimaa tuntea ylpeyttä omasta identiteetistään ja puolustaa
sitä epäilijöiden edessä. Uskon, että tulevaisuudessa tulen erittäin mahdollisesti itse tekemään
töitä näiden aihepiirien parissa.
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Valoisuus

On ohi kiitävä sujaus pimeyden
rajamailla jossa tuikkii tähdet.
Valoisuus ja valo
ne tanssivat käsikkäin
kuin tähden lento leijailee ilmassa
kuin tuulinen sää
tuikkivat tähdet
kaiken maallisen maailman ympärillä.
Valoisuus tuo ilmaan heleyttä
ja valo pimeyteen rauhaa
tilanteisiin kiperiin.
Valo valaisee ja korjaa
pimeän ilkeät maisemat
ja tuo esiin valaisevan tähtipölyn
taivaalta tielle eksyneen.
Valoisuus kuljettaa
läpi hankaluuksien
valon tiloihin.

Kristiina Aho
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