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II
härskiintynyt kauhistelu

(ks. pornhub esiteinin yöllisessä 
sinivalossa)

syyllisyyssiveellisyys
(ks. synti, jumalanpelko)

-> patriarkaatin plasebo-pillerit
                <->

      patriarkaatin oireet
(ks. misogynia, homo- ja transfobia, 

rasismi…)

III
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haarojeni välissä vuosikymmeniä
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ei aivan korvista varpaisiin
korvien välistä alushousuihin riittänee

Prologi
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s*ksi
seksi

Epilogi

Meidän on kuitenkin suostuttava olemaan pelkäämättä
 ristiriitaisuutta, pelkäämättä kun kuvailemme – tai koemme – seksiä 

synnin, hyväksikäytön, väkivallan tai trauman kehyksen ulkopuolella.
 – Maggie Nelson, 2021

ilolla, halulla
rakkaudella, jopa

huomaatko? äärieni rantaviiva
kerennyt jo kauas täältä katveesta

-Veistos & Teksti: Alba Ala-Pietilä
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Yhteistyössä:
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Pääkirjoitus

Läpimätä Stadin Lääkis
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Ammattikuntamme toksinen arvokonservatismi 
johtaa monessa yhteydessä seksuaalisuuden ja 
sukupuolen yksinkertaistamiseen. Haluttiin tai 

ei, tällaiset tilanteet kulkevat tyypillisesti käsi kädessä 
vähemmistöjen syrjinnän kanssa. Yleensä keskusteluiden 
viitekehykset rakennetaan naturalistisesti evoluutioteorian 
ympärille siten, että ihminen nähdään lisääntyvänä 
eläimenä. Miehen pippeli naisen pimppiin → lapsi liukuu 
synnytyskanavasta ja kaikki riemuitsevat. Elämän ja 
evoluution tavoite on saavutettu.
 Todellisuudessa seksuaalisuus ja sukupuoli ovat 
jotain paljon monimutkaisempaa – jotain abstraktia, kuten 
kannen veistos.

Lääkärit aiheuttavat huomattavan määrän 
vähemmistöstressiä. Toisinaan vähemmistövihaksikin 
yltävää toimintaa ei kuitenkaan yleensä aiheuteta tahallaan 
eikä ihminen tiedosta toimivansa vähemmistövastaisesti  
– tai vähintään hän ei ymmärrä, miksi hän toimii 
vähemmistövastaisesti. Tämä johtaa salakavalasti 
järjestelmä- ja yhteisötason luomaan syrjintään. Kataisen 
ym. Lääkärilehdessä 29.9.  julkaisema artikkeli ”Missä

viipyy sukupuolisensitiivisyys” havainnoi mainiosti kyseistä 
ilmiötä. Katainen ym. tuovat esille lääketieteellisten 
artikkelien kehnouden sukupuolisensitiivisyydessä. He 
osoittavat, kuinka lääketieteellisissä artikkeleissa termien 
mies ja nainen käyttö on monessa yhteydessä turhaa ja 
virheellistä. Vastalauseena Kataisen ym. artikkelille Jäschke 
ym. kirjoittivat Lääkärilehteen 13.10. artikkelissaan 
”Biologinen sukupuoli on lääketieteessä perusteltua” 
miten koetun sukupuolen mainitseminen voisi aiheuttaa 
sekaannusta. Onko tosiaan niin, että osalle Suomen 
lääkärikunnasta olisi liian vaikeaa sisäistää sukupuolen 
moninaisuutta?  
  Kaksijakoinen sukupuolikäsitys istuu 
lääketieteessä tiukasti. Meillä on kokonainen erikoisala, 
gynekologia, joka määritelmältään hoitaa ”naistentauteja”, 
vaikka olemme jo pitkään ymmärtäneet, ettei esimerkiksi 
kohdun omaava henkilö välttämättä koe olevansa nainen. 
Trans-sukupuolisuus koetaan ICD-10- luokituksessa 
edelleen häiriöksi. Tämänkaltaisista binäärisistä 
narratiiveista muodostuu näkymätön ja myrkyllinen lima, 
joka yltää miltein jokaiseen lääketieteen osa-alueeseen. Ja 
mikä pahinta – se myrkky on meidän itsemme tuottamaa.
 Carl von Linné oli oman aikansa seksisti. Nykyään 
onneksi ymmärrämme, miksi hän toimi väärin. Tämä 
ei kuitenkaan riitä, sillä Linnén kaltaiset valtahahmot 
rakensivat aikoinaan systeemin, jonka päällä seisomme, 
juurruttaen samalla myrkkynsä meidän rakenteisiimme. 
Meidän tulisi siis aktiivisesti siivota sekä historian että 
lähihistorian sotkuja. Ihanteellisesti lääkäri osaisi auttaa 
potilasta tämän seksuaalisuuden ja sukupuolen löytämisessä 
ja käsittelyssä. Tilanne on ongelmallinen, jos oireen – tässä 
tapauksessa vähemmistöstressin - aiheuttajana on itse 
lääkäri.
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Valtteri Parikka julkaisi Helsingin Sanomissa 29.10.2022 
artikkelin ”Liian turvallinen tila?”, joka käsitteli Helsingin 
Yliopiston keskusteluilmapiiriä. Artikkelissa muun muassa 
kaksi tutkijaa ja yksi teologian dosentti pohtivat heidän 
mielestään liian turvalliseksi kehkeytynyttä ilmapiiriä. 
Artikkelin mukaan opiskelijoiden tavoittelema turvallisempi 
tila painostaa olemaan hiljaa tietyistä aiheista. E. m. 
Teologian dosentin mielestä tämä ei kuulu yliopistoon. 
Hän meni jopa ehdottamaan yliopistolle tarroja, joissa 
provosoidaan opiskelijoita luomaan ”vaarallista tilaa”. Koko 
artikkelin ydin pyörii turvallisemman tilan periaatteiden 
ympärillä, mutta jokaisella artikkeliin osallistuneella 
näyttäisi olevan perustavanlaatuinen virheymmärrys 
näistä periaatteista. Keskustelu paljastaa, kuinka jäljessä 
Helsingin lääkis onkaan. Muissa tiedekunnissa ehdotellaan 
jo ”vaarallisia tiloja”, kun meillä ei ole edes käytössä niitä 
turvallisemman tilan periaatteita.
 Kaikki näyttäisivät keskittyvän siihen, mistä saa 
puhua, kun todellisuudessa kysymys kuuluu: miten saa 
puhua. Journalismin leivissä tämä tarkoittaa oikeanlaista 
kontekstointia. Esimerkiksi rasistinen väite kontekstoidaan 
siten, että lukija ymmärtää väitteen rasistisuuden. Tämä on 
myös yksi turvallisemman tilan periaatteiden pääviesteistä, 
mutta ettehän te sitä voisi tietää, sillä LKS ei ole niistä teille 
kertonut (ks. häirintätutkimus s.12).
 Monesti ihmisiltä unohtuu, että vähemmistöviha 
ei ole mikään mielipide, jota ei nyt vaan saa sanoa. Jonkun 
ihmisen oikeutta elää ja toteuttaa itseään ei voi kutsua 
toisen mielipiteeksi. Taustalla on jotain suurempaa. Jotain 
ideologista tai aatteellista.

Systeemi vaikuttaa läpimädältä, mutta siitä huolimatta 
tässä numerossa pyrimme toimituksen voimin kailottamaan 
seksuaalisuuden ja sukupuolen ilosanomaa kaikkine 
monipuolisuuksineen, eritteineen, voihkaisuineen, 
trans-iloineen, seksikohtauksineen, kannanottoineen, 
BDSM:ineen, kokemuksineen sekä alastomuuksineen. 
Loppujen lopuksi, onhan ihminen aidossa anatomisessa 
asennossaankin kiihottuneena (ks. s.28).
 P.S. Ensi vuoden hallituksella näyttäisi olevan 
paljon tekemistä turvallisemman ilmapiirin luomiseksi. 
Töitä kuitenkin lienee myös luvassa, kun yksi tietty vanha 
Q:n suorittama kysely tuloksineen nostaa jälleen päätään...

Uuden lääkärisukupolven olettaisi kuitenkin kantavan 
muutoksen ääntä, mutta näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan 
asian laita. Ei ainakaan meidän yhteisössämme. Inflexuksen 
perustamista vastustettiin sananvapauteen nojaten, Miss 
Medica -perinne oli transfobinen, Ristiside on moneen 
otteeseen loukannut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä 
(ks. kannanotto seuraavalla aukeamalla) sekä meillä on 
vieläkin käytössä sukupuolittuneet ja heteronormatiiviset 
isäntä/emäntä -nimikkeet. 
 Sivulta 12 alkava häirintätutkimuksemme osoitti, 
kuinka hävettävän jäljessä olemme seksuaalisen häirinnän 
estämisessä (ei millään pahalla, mutta jopa teekkarit ovat 
meitä paljon edellä). LKS ei tällä hetkellä tarjoa apua 
käytännössä millään tapaa häirinnästä tai syrjinnästä 
kärsivälle. Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävänä kuuluisi olla 
yhdenvertaisuuden edistäminen, eikä se, että on joku, joka 
joutuu ottamaan vastuun paskan osuessa tuulettimeen.
 Arvokonservatismin huonot puolet siis pulppuavat 
myös opiskelijoiden piireissä. Osa yhteisöstämme näyttäisi 
tietyissä tilanteissa jopa aktiivisesti vastustavan uudistusta. 
Tämä näkyi esimerkiksi Q:n tuodessa hallitukselle 
ehdotuksen emäntä/isäntä -nimikkeiden muuttamisesta 
sukupuolineutraalimpaan suuntaan. Nimikkeet kuvaavat 
huonosti pestien sisältöä sekä Q:n tuottaman kyselyn 
mukaan Stadin lääkiksen opiskelijoista kolmasosa yhdistää 
nimikkeet vahvasti sukupuoliin ja kaksi kolmasosaa 
vähintään melko vahvasti. Nimikkeiden vaihtaminen siis 
lienee päivänselvää, mutta tästä huolimatta hallituksen 
kokouksessa ei päästy yhteisymmärrykseen nimikkeiden 
muuttamisen tarpeellisuudesta. Opponoinnille ei 
ilmennyt muita perusteluita kuin yksinkertaisesti yleinen 
muutosvastaisuus.

”Saako mitään enää sanoa?” lienee yleisin, mutta 
heikoin vasta-argumentti vihapuheesta syytetyltä. 
Argumenttia on kailotettu niin LKS:n hallituksessa 
kuin valtuuskunnassakin. Eikö olisi järkevämpää pyrkiä 
perustelemaan, miksi sanojen takana on jotain muutakin 
kuin vähemmistövihaa? 

-Jussi Mäenpää, Päätoimittaja



Ristisiteen toiminnassa on parin vuoden sisään havaittu 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa 

vihapuhetta. Syksyllä 2020 ristiside piti eutanasia-aiheisen 
puhujaillan, joka markkinoitiin asiantuntijatietoa edustavana. 
Kaikki puhujat olivat tottakai sattumalta samaa mieltä. 
Homofobiaa edustavan Päivi Räsäsen valitseminen 
”asiantuntijaksi” tällaiseen valepaneeliin normalisoi sekä 
tukee vähemmistövihaa, sillä Räsäsen lääketieteellisesti 
disinformatiivisia väitteitä ei tällöin kukaan haasta aidon 
paneelin kaltaisesti.
 Seuraava Ristisiteen vähemmistövihatilaisuus 
oli keväällä 2021 järjestetty Sairaan terve seksuaalisuus 
-etätapahtuma, jossa seksuaaliterapeutti kertoi ”tutkimustietoon” 
perustuen seksuaalisuudesta ja seksistä. Luento kääntyi hyvin 
ripeästi heteronormatiivisuuden vaalimiseen sekä seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöjen vähättelyyn ja halveksumiseen. 
Seksuaaliterapeutin esityksessä vallitsi narratiivi, jossa 
ihmisten välinen suhde on mieluusti miehen ja naisen välinen. 
Luennon lopulla hän sanoitti tämän myös kirjaimellisesti. 
Ristisiteen mukaan seksuaaliterapeutti esitti kristittynä, 
että kristillinen seksuaalisuhde on miehen ja naisen välinen. 
Tätä seksuaaliterapeutti ei olisi saanut esittää Seksologian 

ammattietiikan ohjeiston mukaan. Myös seksiin liittyen hän 
väitti miehen olevan ”saalistajana” ja naisen ”saalistettuna”. 
Disinformaation levitys meni jopa sille tasolle, että pornon 
katsominen yhdistettiin kumppanin raiskaamiseen. 
 Loppuvuodesta 2021 Ristiside järjesti uuden 
puhujaillan, joka järjestettiin paneelikeskusteluna elämän syvistä 
kysymyksistä. Paneelikeskustelussa yksi puhujista kommentoi 
binäärisestä sukupuolikäsityksestä poikkeavia henkilöitä 
muukalaismaisesti, johon muut puhujat reagoivat vähintään 
passiivisen hyväksyvästi. Panelistit olivat siis kuitenkin 
sattumalta samaa mieltä seksuaalisuus- ja sukupuoliasioista?
 Näiden tapahtumien jatkeena valtuuskunnalla olisi 
tarpeeksi vakava syy erottaa Ristiside LKS:n kerhoista, sillä 
Ristiside on laiminlyönyt HYY:n turvallisemman tilan 
periaatteita ja siten Ristiside on rikkonut HYY:n sääntöjä. 
Tämänkaltainen vähemmistövastaisuus ei saisi kestää 
päivänvaloa seurassamme. Uskonnonvapautta tulee vaalia, 
mutta vähemmistövihaa ei saa maskeerata uskonnonvapaudeksi.

Ristiside kiistää tämän kannantoton väitteet. Ristiside 
pitää ”Ristisiteen erottamista kohtuuttomana ja 

uskonnon- ja sananvapautta loukkaavana”.

-Jussi Mäenpää, L3, Q-kautisen päätoimittaja

Vähemmistövihaa ei saa maskeerata uskonnonvapaudeksi

Kandien Kannanotot
Ota kantaa: paatoimittaja@lks.fi

Siitä huolimatta, että Seurassa on jo kauan korostettu 
isännän ja emännän tehtävien sukupuolineutraaliutta, 

näiden tittelien assosioituessa vahvasti vanhentuneeseen ja 
sukupuolivähemmistöjen yli katsovaan binääriseen käsitykseen 
sukupuolista olisi sukupuolittuneista termeistä luovuttava. 
Seurassa aiheesta ei ole keskusteltu tiettävästi kuluneiden 
vuosien aikana ennen kuin loppusyksystä 2022. Itse näkisin 
parhaaksi tavaksi edetä mahdollisimman avoimessa ja 
demokraattisessa hengessä siten, että osallistamme Seuran 

jäsenten mielipiteet ja ideat osaksi kehitystyötä. On mahdollista 
hakea esimerkiksi avoimella kyselyllä jäsenkunnalta 
ehdotuksia mahdollisimman hyvin muuhun Seuran nimistöön 
sointuviksi, ajattomiksi ja arvokkaiksi uusiksi sukupuoleen 
assosioitumattomiksi titteleiksi. Missä tahansa organisaatiossa 
se, että “näin on aina tehty”, on huono peruste olla luopumatta 
vanhentuneista käytänteistä.

Isännistä ja emännistä

-Ella Ihlberg, L4, vuoden 2022 LKS:n hallituksen 
puheenjohtaja
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Sähkön hinta
Kasvaa aina vaan

Helmikaulakorut jätkillä
Q suosittelee.

Turvallisemman tilan periaatteet
Toivottavasti

Sukupuolisensitiivinen kielenkäyttö 
lääketieteellisissä artikkeleissa

Nousussa
Andrew Tate
Onneksi

Kanye West
Q suosittelee: ammattilaisapu

Eija Kalso

laskussa

Käynyt 
seksitautitesteissä Väitimme tämän vuoden 

Alfa-Q:ssa Vihreiden kuulien 
uudistuneen vegaanisiksi vuonna 
2019. Todellisuudessa Vihreiden 
kuulien resepti uudistettiin 
vegaaniseksi jo vuonna 2010.

Alfa-Q:ssa joku Emma oli 
varastanut Emmi Överstin 
henkilöllisyyden. Q pahoittelee.

Käyttänyt 
makukondomia

Käynyt Seksikaupassa Pieraissut seksin 
aikana

Seksibingo

Harrastanut seksiä 
julkisella paikalla

Harrastanut 
ryhmäseksiäSaanut piiskaa

Pieraissut orgasmin 
aikana

Harrastanut seksiä 
työpaikalla

Tullut yllätytyksi 
aktin aikana

Väärän nimen 
sanominen aktin 

aikana

Ollut sormi pyllyssä

Oikaisut



Teksti: Milo Grigore

Kuvat: TOM OF FINLAND 
FOUNDATION, Wikimedia 

Commons

Historiallisten lähteiden mukaan ihmiset 
ovat harrastaneet erinäisiä kinkyjä 

aktiviteetteja jo vuosituhansia. Mesopotamialaisissa 
nuolenpääkirjoituksissa puhutaan uskonnollisista 
alistamisrituaaleista. Etruskien haudoista on löytynyt 
fresko, jossa kuvataan seksuaalista sadomasokismia. 
Kama Sutrassa on myös puhuttu suostumuksellisesta 
eroottisen kivun tuottamisesta. Erityisesti 
seksuaalisesta sadomasokismista löytyy viitteitä läpi 
historian.  
 Nykypäivän BDSM alkoi muotoutumaan 
länsimaissa 1900-luvulla. Kyseisessä artikkelissa 
tarkastellaan BDSM:ää ilmiönä länsimaisen ja 
valkoisen linssin kautta, sillä kyseisillä väestöryhmillä 
on ollut suuri vaikutusvalta länsimaalaisen BDSM:n 
ulkoasun laatimisessa. Muissa maissa, kuten Japanissa, 
on vahvasti oma BDSM-kulttuuri ja -historia, joihin 
ei tässä tekstissä pureuduta. 
      Yhdysvaltalainen antropologian 
apulaisprofessori Robert Bienvenu nimeää kolme 
lähdettä modernin länsimaisen BDSM:n ilmiasulle: 

eurooppalainen fetissi 20-luvulla, amerikkalainen 
fetissi 30-luvulla ja nahkakulttuuri 50-luvulla. 
Eurooppalaisen fetissin juuret voidaan juontaa Iso-
Britanniaan, Ranskaan ja Saksaan. Britanniassa SM-
kulttuurin muovaajat olivat eroottiset lehdet, kun taas 
Ranskassa ja Saksassa valokuvat. Keskeisiä teemoja 
olivat nahkaan ja korkeisiin korkoihin pukeutuneet 
alistavat naiset ja sadomasokismi sekä jossain määrin 
sidonta. 
      Amerikkalainen fetissi kuroutui 
eurooppalaisesta fetissistä 30-luvulla New Yorkissa. 
Yleiset teemat säilyvät, ja valokuvat pysyvät 
keskiössä, mutta niiden sisältöön alkoi ilmestyä 
mm. lääketieteellisiä laitteita. Fetissiestetiikka, 
toki miedompana, vuoti amerikkalaiseen 
populaarikulttuuriin pin-up-kuvina. SM-kulttuuria 
muovasi Bizarre-lehti 40-luvulta eteenpäin, mutta 
sen jouduttua lakkautetuksi 50-luvulla vaikutusvalta 
siirtyi lehdestä inspiroituneisiin erotiikan tuottajiin 
ja siitä syntyneisiin sosiaalisiin verkostoihin. 

Seksuaalisesta normista poikkeaminen on kautta aikojen ollut osa ihmisen 
seksuaalisuutta. BDSM on yleiskäsite erilaisille eroottisille ilmiöille. 

Näiden joukkoon kuuluvat sidonta, kurinpito, alistaminen, alistuminen, 
sadomasokismi sekä muut näihin dynamiikkoihin rinnastettavat asiat.

Kinkit Vinkit



Sanastoa kiihottumista ja voimakasta mielihyvää aiheuttava esine tai 
asia, esim. nahka, saappaat, korkokengät tai parta

session jälkeen tapahtuvaa, yleensä lempeää toimintaa, 
esimerkiksi halimista, joka auttaa osapuolia niin sanotusti 
palaamaan todellisuuteen

Sana, jonka kuka tahansa session osapuoli voi sanoa 
ja näin päättää session tai hallita sen kulkua. Yleinen 
turvasansysteemi on punainen = seis, keltainen = hellemmin, 
vihreä = tuntuu hyvältä, jatka. Turvasanan tilalla voi olla 
turvaele, mikäli turvasanan sanominen ei ole mahdollista.

Lista asioista mitä alistuva tai dominoiva ei missään nimessä 
halua tehdä. Ei-lista tulee käydä aina läpi uuden kumppanin 
kanssa ennen mihinkään ryhtymistä.

Asiat, joita henkilö ei yleensä halua tehdä/kokea, 
mutta joihin hän saattaa olla suostuvainen neuvotelluin 
reunaehdoin, esimerkiksi erityisissä tilanteissa tai tiettyjen 
henkilöiden kanssa.

Safe, sane and consensual -periaate, jota kinkyilessä tulisi 
noudattaa. Varmista, että toimintasi on kaikille osapuolille 
turvallista, järkipäissä toteutettua (ei esim. kännissä) ja 
suostumuksellista.

Edellä mainitut fetissikulttuurit olivat pääasiassa 
heteroseksuaalisia, mutta toisen maailmansodan jälkeen ilmestyi 

homoseksuaalinen fetissikulttuuri: nahkakulttuuri. Kyseinen 
alakulttuuri oli lähtöisin Kalifornian moottoripyöräkerhoista ja 
nahkabaareista, missä ominaiset ”leatherman” ja ”butch”-estetiikat 
kehittyivät. Touko Laaksosen eli Tom of Finlandin Kake-
hahmo on hyvä esimerkki kyseisestä alakulttuurista. Laaksosen 
teoksissa esiintyy muitakin BDSM-teemoja, kuten sidontaa ja 
sadomasokismia. Hänen ja muiden vastaavien kuvataiteilijoiden 
piirroksia julkaistiin mm. Physique Pictorial -lehdessä, mikä vahvisti 
SM-kulttuurin paikkaa homokulttuurissa. Toinen tekijä, joka 
vakiinnutti BDSM:n paikkaa amerikkalaisessa sateenkaarevassa 
historiassa, oli AIDS-kriisi 80-luvulla. Homoseksuaalisissa 
ja muissa sateenkaarevissa piireissä BDSM oli sosiaalisesti 
hyväksytympää, sillä se tarjosi ihmisille turvallisen tavan olla 
intiimejä keskenään. 
      Nykypäivänä BDSM on laajemmin sosiaalisesti 
hyväksyttyä eikä rajoitu valtavirran ulkopuolelle samalla tavalla 
kuin 1900-luvulla. Se on löytänyt tiensä suodattumattomana 
populaarikulttuuriinkin. Esimerkkeinä tästä on Fifty Shades 
-kirjasarja, Rihannan S&M -musiikkivideo sekä Måneskin-bändin 
visuaalinen ilme ja I Wanna Be Your Slave -kappale.  
 On mielenkiintoista huomata, että BDSM on muovannut 
länsimaalaista popkulttuuria kautta 1900-luvun. Ylipäätään läpi 
historian ihmisellä on ollut kiinnostus epätyypillistä seksuaalista 
toimintaa kohtaan, joten kenties tämän tekstin lukijallakin heräsi 
kiinnostus kinkyilyä kohtaan. Kätevä ohje alkuun pääsemiseen 
löytyykin tästä jutusta.

seksi, joka ei sisällä BDSM:ää 

toiminta, joka sisältää BDSM:ää

dominantti / alistaja

submissive / alistuva

henkilö, joka nauttii sekä alistumisesta, 
että alistamisesta

alistuva, joka tahallisesti ei tottele, vaan 
nauttii esim. rangaistuksen saamisesta tai 
kuriin pistämisestä

aktin tekijä

aktin vastaanottaja

henkilö, joka saa nautintoa henkisen tai 
fyysisen kärsimyksen tuottamisesta toiselle

henkilö, joka saa nautintoa tai seksuaalista 
mielihyvää kärsiessään kipua

vanilja

kinky

dom

sub

switch

brat

top

bottom

sadisti

masokisti

fetissi

aftercare/
jälkihoito

turvasana

hard limits /
kovat rajat

soft limits / 
pehmeät rajat

SSC

Bizarre-lehden kansikuva vuodelta 1946
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Miten harrastan kinkyseksiä?

Kaikki kinkyseksi lähtee keskustelusta. Pohdi etukäteen, mitkä 
ovat omat rajasi ja mitkä asiat sinua kiinnostavat. Voit käyttää 

tässä esimerkiksi nettiä tai kavereita avuksi. Mahdollisen kumppanin 
löydyttyä kartoittakaa, mitä asioita olisi mukava tehdä yhdessä. Ota 
rento ja avoin asenne keskusteluun, sillä ihmisten mieltymykset ja 
rajat ovat hyvin yksilöllisiä ihan samalla tavalla kuin vaniljaseksissä. 
Kerro häpeämättä ja rehellisesti siitä mistä olet kiinnostunut. Jos 
olet epävarma, kerro siitä. Jos mieltymykset eivät täsmää, sano siitä 
suoraan. Kinkyilyä saa harrastaa uteliaalla otteella eikä siihen tarvitse 
välttämättä liittyä seksiä. Kumppanin voi vaikka sitoa ihan vain 
sitomisen ilon vuoksi.  
      Mikäli olette siinä onnellisessa tilanteessa, että haluatte 
kinkyillä keskenänne, sopikaa etukäteen turvasana ja/tai turvaele. 
Voitte halutessanne myös miettiä session kulkua. Keskustelkaa lisäksi 
siitä, millaista jälkihoitoa kumpikin kaipaa. Sitten itse sessioon. 
      Säilyttäkää session aikana avoin kommunikaatioyhteys, 
etenkin jos kinkyilette ensimmäistä kertaa yhdessä. Muistakaa, että 
session voi aina halutessaan lopettaa ilman sen kummempia selityksiä. 
Kerro suoraan, jos jokin asia tuntuu huonolla tavalla epämiellyttävältä. 
Muista ennen kaikkea nauttia kokemuksesta. 
      Session loputtua voitte siirtyä jälkihoitoon. Voi esimerkiksi 
halia tai viettää hieman aikaa rauhassa, jos sitä kaipaa. Olkaa 
vastavuoroisia. Halutessaan voi myös keskustella siitä mikä tuntui 
kivalta, mikä vaikealta, mitä jatkoon ja mitä ei. 
      Tähän loppuun muistutan, että kyseessä on hyvin 
pintapuolinen opas, jonka tarkoitus on vain auttaa alkuun. Rohkaisen 
jokaista lukijaa itse hakemaan lisää tietoa kinkyilystä, mikäli tämä 
artikkeli herätti kiinnostuksen. Esimerkiksi sidontaleikit vaativat 
erityistä huolellisuutta, jottei syntyisi vaaratilanteita. Nettiä 
kannattaa käyttää tässä apuna, kunhan soveltaa hieman kriittistä 
ajattelua. Kinkyseksin on tarkoitus tuottaa nautintoa turvallisella 
ja suostumuksellisella tavalla kaikille osapuolille. Tuntekaa ja 
kunnioittakaa toistenne ja itsenne rajoja. 
 Nyt etsikää toisenne lukemassa tätä aukeamaa Mocsussa tai 
Terkossa ja menkää tekemään tuhmuuksia keskenänne. Seuraavaksi 
löytyykin lista asioita, joita voitte kokeilla.

“BDSM tarjosi ihmisille 
turvallisen tavan olla 

intiimejä keskenään. “

Kuva: Instagram 
@maneskinofficial10



Mistä aloittaa? 

Alistaminen ja alistuminen 

Alistaa voi verbaalisesti tai fyysisesti. Sessiontikumppanin voi 
esimerkiksi komentaa tai painia sopivaan asentoon. Jotkut 
alistuvat nauttivat tahallisesta tottelemattomuudesta ja näin 
hakevat rangaistusta, esimerkiksi piiskaa. Dynamiikka voi 
myös muuttua session aikana eli alistuva alkaakin alistaa.

Kivun tuotto ja vastaanottaminen  

Sessiointikumppania voi esimerkiksi raapia, purra tai tukistaa. 
Jotkut nauttivat piiskan saamisesta käsin tai, no, piiskalla.

Sidonta 

Tässä pitää käyttää erityistä huolellisuutta ja perehtyä 
riskeihin etukäteen, ettei bottomille syntyisi köydestä 
esimerkiksi hermopinteitä. Sitoa voi ihan arkiesineillä (vyö, 
solmio, huivi), kaupasta ostetuilla kahleseteillä tai siihen 
tarkoitetulla köydellä (kts. esimerkiksi shibari). Sessio voi 
perustua pelkkään sitomiseen tai siihen voi liittyä Dom/sub 
dynamiikkaa tai sadomasokismia.

Muistakaa turvasanojen sopiminen ja rajojen läpikäyminen 
AINA ennen uuden kumppanin kanssa sessiointia! 

Lähteet: 

Robert Bienvenu. 1998. The Development of Sadomasochism 
as a Cultural Style in the Twentieth-Century United States.  

Helsingin akateemiset kinkyt ry

Ekshibitionismi ja voyeurismi   

Huomioikaa tässä muut. Varmistakaa, että kohdeyleisönne 
on antanut hyväksynnän ja suostumuksensa paljastelulle tai 
tirkistelylle. Voi esimerkiksi harrastaa seksiä muiden nähden 
tai vastaavasti katsoa, kun muut harrastavat seksiä.

Roolileikit   

Yhtä suoraviivainen kuin miltä kuulostaakin. Roolileikkeihin 
voi esimerkiksi liittyä valta-asetelmia: poliisi ja siviili, lääkäri ja 
potilas, opettaja ja oppilas. Joillain voi myös olla univormufetissi.

Bettie Page, 50-luvun pin-up-malli

Nativa Richard Dominatrix asussa ~1935
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M I K S I  O L E M M E  V I I M E I S I Ä ?

Tutkiva journalismi



Yliopistojen ainejärjestöjen sisäinen häirintä on ollut esillä mediassa viime 
vuosina. Nata Salmela nosti esiin loppuvuodesta 2020 naisten seksuaalisen 

ahdistelun teekkaribileissä (1). Keskustelu herätti laajasti eri tiedekuntien 
ainejärjestöt pohtimaan häirintää omissa tapahtumissaan sekä tekemään 
ennaltaehkäiseviä toimia häirinnän kitkemiseksi.

Havahduimme pohtimaan, miten häirinnän ja ahdistelun vastainen liikehdintä 
näkyy omassa lääkisyhteisössämme vain huomataksemme, että olemme 
huomattavasti muita jäljessä. Millaista häirintä on lääkisyhteisössä ja miten 
opiskelijat sen kokevat? Millaista työtä muissa ainejärjestöissä on tehty häirinnän 
kitkemiseksi? Ennen kaikkea – miksi olemme viimeisiä?

M I K S I  O L E M M E  V I I M E I S I Ä ?

Teksti: Venla Alanko & Laura Martikainen
Kuvitus: Uliana Tyllinen & Paula Oulujärvi



Muu
0,8%
L6/H6
14,0%

L5/H5
12,1%

L4/H4
12,5%

L3/H3
17,0%

L1/H1
23,5%

L2/H2
20,1%

Vuosikurssijakauma

Teetimme Q-kautisen toimesta Helsingin 
lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoille 
kohdistetun häirintäkyselyn seksuaalisesta 

häirinnästä opiskelijatapahtumissa. Kysely sisälsi Tasa-
arvovaltuutetun laatiman määritelmän seksuaalisesta 
häirinnästä ja sen alatyypeistä sekä Suomen YK-liiton laatimat 
Turvallisemman tilan periaatteet. Kyselyssä kysyttiin vastaajan 
vuosikurssia, opiskelulinjaa, sukupuolta, ikää ja- kokemusta 
seksuaalisesta häirinnästä sekä lääketieteellisen tiedekunnan 
opiskelijajärjestön ulkopuolisessa opiskelijatapahtumassa että 
lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestön järjestämässä 
opiskelijatapahtumassa. Kyselyssä ei eritelty lääketieteellisiä 
ainejärjestöjä, joten kyselyn vastaukset koskivat niin 
Kandiseuran, Thoraxin kuin HLKS:kin tapahtumia – kuitenkin 
huomioiden, että suurin osa vastaajista oli Kandiseuran jäseniä.
 Kyselyyn vastasi yhteensä 268 opiskelijaa. Vastanneiden 
sukupuolijakauma vastasi pitkälti lääketieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoiden sukupuolijakaumaa – 68,7 % vastanneista 
oli naisia, 30,2 % miehiä ja 1,1 % muunsukupuolisia. 87,9 
% vastanneista oli lääketieteen opiskelijoita ja 12,1 % 
hammaslääketieteen opiskelijoita.
 Seksuaalisen häirinnän kokemukset muiden 
opiskelijajärjestöjen tapahtumissa ja lääketieteellisen 
opiskelijajärjestön tapahtumissa vaihtelivat keskenään 
jonkin verran. Yleisesti lääketieteellisen opiskelijajärjestön 
tapahtumissa häirintää koettiin muiden opiskelijajärjestöjen 
tapahtumia vähemmän – lääketieteellisen opiskelijajärjestöjen 
tapahtumissa seksuaalista häirintää koki 14,2 % vastanneista 
kun taas muiden opiskelijajärjestöjen tapahtumissa häirintää 
koki 19,5 %. Tasa-arvobarometri 2017 -raportin mukaan 
seksuaalista häirintää kokee elämänsä aikana naisista 38 
prosenttia ja miehistä 17 prosenttia (2), joten molemmat 
tilastot ovat tähän nähden positiivisia. Toki huomioitavaa on, 
että Tasa-arvobarometrin häirintäprosentit tarkoittavat koko 

elämän aikana koettua häirintää, eivätkä opiskelijatapahtumat 
kata näistä mahdollisista häirintätilanteista kaikkia.
 Häirinnän luonne poikkesi jonkin verran muiden 
opiskelijajärjestöjen ja lääketieteellisen opiskelijajärjestön 
järjestämissä tapahtumissa. Muiden opiskelijajärjestöjen 
järjestämissä tapahtumissa vallitsevat häirinnän muodot 
olivat ”härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, 
yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset” (60,6 
% häirintää kokeneista) ja ”fyysinen koskettelu” (60,6 %), 
kun taas lääketieteellisen opiskelijajärjestön järjestämissä 
tapahtumissa ”fyysinen koskettelu” oli ylivoimaisesti yleisin 
häirinnän muoto (64,6 %). Toiselle sijalle lääketieteellisen 
opiskelijajärjestön tapahtumien häirinnän muodoista tuli 
”sukupuolisesti vihjailevat eleet ja ilmeet” (37,5 %) ja ”härskit 
puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, yksityiselämää 
koskevat huomautukset tai kysymykset” (37,5 %). 
 Lääketieteellisen opiskelijajärjestön tapahtumissa 
häirinnästä nousee esiin useaan kertaan esimerkiksi sopimaton 
koskettelu tanssilattialla. ”Häirintätilanteissa [on] yleensä 
hyödynnetty täyttä tanssilattiaa tms., esim. tuntematon mies on 
tanssinut takanani ja yhtäkkiä tunsin, että hän veti vartaloani 
törkeästi kiinni itseensä, eikä päästänyt irti vaikka sanoin”, eräs 
kyselyyn vastaaja kertoo. Fyysistä koskettelua kuvataan paljon: 
on takapuolen koskettelua halauksen yhteydessä, vyötäröltä 
kiinni ottamista, nännien koskettelua sekä sukuelinten 
ja haarojen kourimista. Eräs kertoi epätosien juorujen 
levittämisestä opiskelijayhteisössä, toisesta oli piirretty 
seksuaalissävytteinen kuva laulukirjaan ja osoitettu se hänelle. 
Vastanneista yhteen oli kohdistunut raiskaus tai sen yritys. 
Kaiken kaikkiaan häirintäkyselyn vastaukset osoittavat, miten 
eri muodoissa seksuaalinen häirintä voi ilmetä. Tämä voi 
osaltaan vaikeuttaa seksuaalisen häirinnän tunnistamista.
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Oletko kokenut seksuaalista häirintää 
opiskelijatapahtumassa, joka ei ollut Helsingin 

lääketeiteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestön järjestämä?

En ole varma
7,1%

Ei
73,4%

Kyllä
19,5%

Oletko kokenut seksuaalista häirintää Helsingin 
lääketeiteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestön 

järjestämässä opiskelijatapahtumassa?

En ole varma
4,1%

Ei
81,7%

Kyllä
14,2%



“Tapahtumassa henkilö laittoi kädet housuuni ilman lupaa.”

“Olen – –  joutunut menemään väliin häirintätilanteissa, jossa esim. 

päihtynyttä ystävää häiritään, eikä hän ole pystynyt puolustautumaan.”

“Yleensä häirintätilanteissa häiritsevä osapuoli on ollut erittäin päihtynyt, eikä 
todennäköisesti muista tapahtunutta seuraavana päivänä, mutta häiritty henkilö 
sen kyllä valitettavasti muistaa.”

“Häiritsijä otti nänneistäni kiinni kun yritin kävellä hänen 
ohitseen, en tuntenut häiritsijää.”

“vihjailua, kommentointia ulkonäöstä, kiinnipitäminen 

’seksuaalissävytteisessä’ tilanteessa ja poistumisen estäminen.”

“  – – mies jutteli naispuolisen lääkisystäväni kanssa, juttujen sävy oli 
ilmeisesti myös melko asiaton, ja kun ystäväni ei innostunut näistä 
asiattomuuksista niin mies kouraisi ystävääni yllättäen haaroista. “

“Vanhempi miesoletettu vuosikurssilainen alkoi tanssia meidän naispuolisen 

kaverin kanssa ja otti takaapäin vyötäröltä kiinni, kysymättä lupaa.”

KOKEMUKSIA LÄÄKISBILEISTÄ
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Häirintäkyselyssä Kandiseuran järjestämistä tapahtumista 
eniten mainittuja olivat sitsit, Club Candy ja 

Ylämaankisat. Eräs vastaaja mainitsee Ylämaankisojen rastit, 
joissa on painostettu erityisesti naisia alastomuuteen, mutta 
lisää, että rastien tyyli on onneksi vuosien varrella muuttunut. 
Toisaalta toinen vastaaja kertoo tämän vuoden Ylämaankisojen 
rastista, joissa osallistujien oli määrä tunkea sormi erilaisiin 
materiaaleihin, kuten seksileluun. Vastaaja oli kokenut rastin 
erittäin epämukavaksi. Ylämaankisojen Miss Medica on onneksi 
jo menneisyyttä, mutta kisaa ei koettu täysin ongelmattomaksi 
tänäkään vuonna. ”Ylämaankisojen missikisa oli transfobinen”, eräs 
vastaajista kirjoittaa. ”Joillekin hahmoille naurettiin vain, koska he 
esittivät trans/drag-queeniä ja siinä oli koko hahmon hauskuus.” 
Club Candy on toiseksi eniten mainittu tapahtuma heti 
sitsien jälkeen – toisaalta rohkaiseehan jo tapahtuman nimikin 
vanhempia vuosikurssilaisia metsästämään ensimmäisen 
vuoden opiskelijoita kuten karkkeja karkkikaupassa. 
  Mielenkiintoinen löydös häirintäkyselyssä oli 
erot sukupuolten välillä koetussa häirinnässä. Muiden 
opiskelijajärjestöjen tapahtumissa miehistä 11,1 prosenttia 
häirittiin, kun taas naisista peräti 20,4 prosenttia. Kuitenkin 
lääketieteellisen opiskelijajärjestön tapahtumassa naisista 
häirittiin vain 11,8 prosenttia, kun taas miehistä 13,9 prosenttia 
– eli 2,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin naisia.  Tämä voi 
selittyä sillä, että mahdollisesti juuri häirintää kokeneet miehet 
ovat valikoituneet vastaamaan kyselyyn.  On kuitenkin tärkeää 
pohtia, miksi sukupuolierot häirinnässä ovat niin erilaiset 
lääkiksen tapahtumissa verrattuna muiden opiskelijajärjestöjen 
tapahtumiin. 
 Vaikka seksuaalinen häirintä klassisesti leimataan vain 

naisiin kohdistuvaksi ongelmaksi, voi todellisuus olla hyvin 
toisenlainen. Eräs kyselyyn vastanneista painottaa, että myös 
miehet kokevat häirintää ja ahdistelua: ”Naisia ahdistellaan 
moninkertainen määrä, ja se on hirveää ja väärin, mutta miehenä 
minusta tuntuu, että asia on arkaluontoinen johtuen - -  suuresta 
voimaerosta.” Onkin tärkeää avata silmät miehiin kohdistuvalle 
häirinnälle. Ongelmaan puuttumisessa auttaa tietoisuuden 
lisääminen seksuaalisen häirinnän moninaisesta kirjosta. 
 Myös muunsukupuolisten kohtaama häirintä oli 
korkeampi lääkistapahtumissa kuin ei-lääkistapahtumissa. 
Tämä yhdistettynä Ylämaankisojen koettuun transfoobisuuteen 
antaa ainejärjestöllemme syytä pohtia, toteutuuko tasa-arvo 
yhteisössämme.
 59,0 prosenttia vastanneista häirintää kokeneista 
oli sitä mieltä, että alkoholilla on ollut vaikutusta asiaan. 
Useat vastaajat kertoivat erikseen alkoholin roolista 
häirintätilanteessa. ”Yleensä häirintätilanteissa häiritsevä osapuoli 
on ollut erittäin päihtynyt, eikä muista tapahtunutta seuraavana 
päivänä”, eräs kirjoittaa. Kuitenkin asia ei ole yksiselitteinen. 
”Kysymyksessä ’onko alkoholilla vaikutusta asiaan’ valitsin ’en ole 
varma’, koska uskoisin, että osassa tilanteissa oli ja osassa taas ei”, 
yksi vastaajista toteaa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että valtaosassa 
tapauksista alkoholilla on ollut vaikutusta. Ehkä tämä antaa 
lääkiksen ainejärjestöille aihetta pohtia, onko alkoholin rooli 
tapahtumissamme tarpeettoman suuri.
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Enemmistö vastaajista (54,3 %) koki tarvetta 
Kandiseuran selkeästi nimeämälle ja selvälle 

häirintäyhdyshenkilölle. Häirintäyhdyshenkilö 
olisi helppo ja käytännöllinen tapa puuttua 
opiskelijayhteisössä tapahtuvaan häirintään ja 
luoda näin tapahtumista turvallisempia kaikille. 
Monet vastanneista ihmettelivätkin, miten jäljessä 
lääkiksessä ollaan muihin ainejärjestöihin verrattuna: 
”Olen seurannut, miten muissa opiskelijajärjestöissä on 
viime vuosina voimakkaasti havahduttu häirinnän 
olemassaoloon ja esimerkiksi häirintäyhdyshenkilö 
tms. periaatteet kyseisiä tilanteita varten on nykyään 
monissa juhlissa. Lääkiksessä tähän on melko myöhään 
havahduttu enkä itse ainakaan tiedä, kenelle ilmoittaa 
ongelmatilanteesta.” 
 Häirintäkyselyn mukaan suurin osa 
lääkisläisistä ei ole kokenut seksuaalista häirintää 
opiskelijatapahtumassa. Kaiken kaikkiaan 
häirintäkyselyn tulokset viittaavat siihen, että 
lääkisläiset kokivat lääkistapahtumien olevan 
turvallisempia verrattuna muiden ainejärjestöjen 
järjestämiin tapahtumiin. Mahdollinen selitys tähän 
voi olla esimerkiksi se, että lääkisyhteisö muodostuu 
intensiivisten opintojen takia hyvin tiiviiksi, opiskelijat 
tuntevat toisensa ja häirintää voi tämän takia olla 
vähemmän. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, ettei 
tämä ole kaikkien lääkisopiskelijoiden todellisuus. 
On yhteinen vastuu tehdä yhteisöstämme jokaiselle 
turvallinen paikka olla.
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Onko Turvallisemman tilan periaatteet entuudestaan tuttu 
käsite sinulle?

En tiedä
4,5%

Ei
34,1%

Kyllä
61,4%

Onko Turvallisemman tilan periaatteita esitelty sinulle 
Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestön 

toimesta?

Kyllä
11,3%

Ei
75,6%

En tiedä
13,2%

Koetko tarvetta selkeästi nimetylle ja selvälle 
häirintäyhdyshenkilölle Helsingin lääketieteellisen 

tiedekunnan opiskelijajärjestön järjestämissä tapahtumissa?

Ei
24,3%

En tiedä
21,3%

Kyllä
54,3%



pysyvät selvänä koko tapahtuman ajan. Heidän nimensä, 
kuvansa ja yhteystietonsa jaetaan tapahtumien kuvauksissa, 
sähköpostilistoilla tai esimerkiksi Instagramissa. 
Fyysikkokillan vastaaja totesi, että he pyrkivät valitsemaan 
mahdollisuuksien mukaan eri ikäisiä opiskelijoita 
tapahtumien “häryiksi”, jotta kynnys ottaa yhteyttä olisi 
mahdollisimman matala kenelle tahansa. Turvallisemman 
tilan periaatteita löytyy ainejärjestöstä riippuen niin 
tilojen seiniltä, nettisivuilta, Facebookista, Telegramista 
ja laululäsyistä. Jotkin ainejärjestöt ovat luoneet omat 
turvallisemman tilan periaatteensa, jotka usein pohjautuvat 
HYY:n ja AYY:n asettamiin periaatteisiin. 
 On ihailtavaa ja suorastaan hämmästyttävää, 
miten pitkälle asioita on viety ja kuinka aktiivisesti 
niitä jatkuvasti pyritään kehittämään. Löytyy 
yhdenvertaisuuskomiteoita, koko tiedekunnan 
yhdenvertaisuusiltapäiviä, tapahtumakohtaisia ja 
vuosikohtaisia häryjä. Häirintälomakkeita, joista osa 
toimii anonyymiväylinä, näiden kuka tahansa voi 
nimettömästi ilmoittaa häirinnästä, jonka on kokenut tai 
nähnyt tapahtuvan. Vaikka tapahtumassa olisi nimetty 
häirintäyhdyshenkilö, ei häirityn henkilön ole välttämättä 
helppoa lähestyä puolituttua ainejärjestön edustajaa 
julkisesti. Yliopiston farmasiakunnalla (YFK)  on 
anonyymiyteen liittyen vaikuttava ratkaisu: “Nettiosoite 
ja QR-koodi -linkki lomakkeeseen löytyy tosiaan myös 
turvallisemman tilan periaatteistamme, jotta ilmoituksen 
teko on mahdollisimman helppoa. Periaatteiden sijoittelu 
WC-loosseihin on vastaavasti tehty, jotta ilmoituksen 
voi tarvittaessa tehdä hienovaraisesti, yksityisesti ja 
turvallisesti.” 
 Puhuimme puhelimessa Aalto-yliopiston 
tuotantotalouden ainejärjestön Prodekon 
yhdenvertaisuusvastaavan kanssa, jolta saimme kuulla 
AYY:n järjestämistä ”häirintäworkshopeista”, joihin 
ainejärjestöjen häirintäyhdyshenkilöt voivat osallistua. 
Häirityn ihmisen kohtaaminen ilman työkaluja ei 
missään nimessä ole yksinkertainen tai helppo asia, ja 
kyseisiin workshoppeihin on oltu tyytyväisiä, sillä ne 
antavat työkaluja toimia häirintätilanteissa. Olimme 
yhteydessä HYY:n häirintäkomiteaan siitä, olisiko 
samankaltaista mahdollisuutta tarjolla Helsingin 
yliopistossa opiskeleville. Saimme vastauksen 
saman päivän aikana: ”HYY järjestää vuosittain 
tapahtumaturvallisuuskoulutuksia, jotka on suunnattu 
järjestötoimijoille. Koulutuksissa käydään läpi toimintaa 
häirintätilanteissa tapahtumaturvallisuushenkilöiden 
näkökulmasta, mutta myös yleisemmin. Tänä vuonna 
näitä koulutuksia on järjestetty kaksi. Selvitämme, olisiko 
meillä mahdollisuutta järjestää vielä kolmatta, mutta 
ainakin keväällä 2023 tällainen olisi taas tulossa.” 

Lähdimme selvittämään miten muut ainejärjestöt Aalto-
yliopistossa, Helsingin yliopistossa ja Helsingin alueen 

ammattikorkeakouluissa pyrkivät vähentämään häirintää 
yhteisöissään. Kävimme läpi neljänkymmenen kolmen ainejärjestön 
nettisivut turvallisemman tilan ja häirintäyhdyshenkilöiden osalta. 
Kahdellakymmenellä yhdeksällä ainejärjestöllä on suorat ja selkeät 
linkit häirintäyhdyshenkilöihin, ja mainittakoon, että jokaisen 
ammattikorkeakoulun kohdalla tämä toteutui. Turvallisemman 
tilan periaatteita löytyi yli puolet vähemmän. 
 Lähetimme ainejärjestöille sähköpostin, jossa 
kysyimme toimintatavoista häirinnän vähentämiseksi.  Kun 
ensimmäisiä vastauksia alkoi saapua, vetivät ne sanattomaksi jo 
positiivisuudellaan ja informatiivisuudellaan, mutta ennen kaikkea 
sillä, kuinka pitkälle asioita on mietitty ja kuinka aktiivisesti 
niitä jatkuvasti pyritään kehittämään. Nyt tätä kirjoittaessa on 
vaikea reflektoida muutaman kuukauden takaista tietämystä, 
koska tuntuu siltä, ettei sitä ollut lainkaan. Kirjeenvaihdon myötä 
selvisi muun muassa se, että HYY:llä on jo useamman vuoden 
ajan ollut palkatut häirintäyhdyshenkilöt, joihin kuka tahansa 
Helsingin yliopiston opiskelijoista tai ainejärjestöjen jäsenistä 
voi olla yhteydessä. Emme muista koskaan saaneemme kyseisten 
henkilöiden yhteystietoja, eikä niitä löydy LKS:n sivuilta. 
 Vastanneiden ainejärjestöjen keskuudessa noudatetaan 
likimain samaa kaavaa: ainejärjestöön nimitetään vuosittain 
yhdenvertaisuusvastaava, jonka pääsääntöinen tehtävä on 
edistää turvallisemman tilan toteutumista tai tarkemmin 
määriteltynä häirinnän vähentämistä. Tapahtumiin nimitetään 
yleensä tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt, jotka 
on selvästi merkitty (yleensä värikkäillä asusteilla) ja jotka
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Tavoitat kummankin häirintäyhdyshenkilön 
sähköpostilla osoitteesta
hairintayhdyshenkilo@hyy.fi

Tiia Niemi
tiia.niemi@hyy.fi
050 543 9608

Janne Kajander
janne.kajander@hyy.fi
050 543 9609

HYY:n häirintäyhteyshenkilöt

“HYYssä toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, jotka 
tarjoavat tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, 
syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille 
HYYn jäsenille. Myös HYYn piirissä toimivat 
järjestöt voivat konsultoida häirintäyhdyshenkilöitä 
häirintätilanteissa. Yhteydenotot ovat täysin 
luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on 
vaitiolovelvollisuus.”

Ainejärjestöille löytyy koulutustukea myös HYY:n puolesta. Hyvä 
kysymys onkin, kuuluuko häirintätilanteiden, jotka jo lievinäkin 
ovat vakavia, selvittäminen kouluttamattomille opiskelijoille? 
Kysymys, jonka kanssa moni ainejärjestö kipuilee, kuten EKY:n 
sosiaalipoliittinen- ja yhdenvertaisuusvastaava kiteytti: “Olemme 
myös keskustelleet dekaanin ja opintoneuvojan kanssa siitä, että 
tulisiko tiedekunnalla itsellään olla joku häirintäyhdyshenkilö, sillä 
kyseinen virka yksittäiselle opiskelijalle on ja olisi mielestämme 
yksittäiselle opiskelijalle (jolla ei lähtökohtaisesti ole koulutusta 
tai omia resursseja lähteä häirintätapauksia käsittelemään ja 
selvittämään) henkisesti liian raskasta.”
 Keskustelimme puhelussa myös siitä, miten omalla 
esimerkillään voi ylläpitää turvallisempaa tilaa. Miten voi 
itse puuttua oman kaverin tai tuntemattoman epäilyttävään 
käytökseen? Miten luodaan ympäristö, jossa muiden ihmisten 
toimintaan olisi mahdollisimman matala kynnys puuttua?
 Ennen tämän projektin aloittamista, meillä oli tapana 
ajatella, että eihän meille ole koskaan käynyt omissa tapahtumissa 
mitään, että olemme aina kokeneet olomme turvalliseksi, ja että 
häirintä tuntuu omissa tapahtumissa olemattomalta verrattuna 
moniin muihin tilanteisiin. Tämän ajatuksen vaara piilee siinä, että 
on naiivia olettaa, ettei häirintää koskaan tapahtuisi. Sitä paitsi 
sitä on jo tapahtunut. Kaikki häirintää vähentävät toimenpiteet: 
turvallisemman tilan tavoitteleminen, QR-koodit vessoissa, 
häirintäworkshopit, häirintäyhdyshenkilöiden esittäytyminen ja 
heidän yhteystietojensa jakaminen yhteisten tilojen seinille ja 
ainejärjestön nettisivuille on ennen kaikkea ennaltaehkäisyä, ei 
hätätoimenpide.   
 Sähköposteissa monet pohtivat jo valmiiksi 
monipuolisissa vastauksissaan sitä, miten he voisivat edelleen 
ainejärjestönä kehittää toimintatapojaan. Työ häirinnän 
vähentämiseksi on aktiivista, ja turvallisempaa tilaa luodaan 
jatkuvasti. Mieleenpainuvin, ja mielestämme tutkimuksemme 
keskeisin viesti, tuli Kronos ry:n yhdenvertaisuusvastaavalta: 
“Meillä puhutaan nimenomaan turvallisemman tilan periaatteista, 
ei turvallisen ja tää on mun näkemyksen mukaan tosi tärkeä 
erottelu. Täysin turvallista tilaa ei voida koskaan taata, asioita 
voi unohtua, ihmiset saattaa käyttäytyä huonosti vahingossa tai 
tahallaan. Turvallisempi tila taas on toteutettavampi ja se ilmaisee, 
että yhdenvertaisuus ja siihen pyrkiminen on prosessi, joka vaatii 
jatkuvaa työtä ja halua toimia paremmin.” 
 Tämän tekstin tarkoituksena ei ole pelotella, tuomita, 
haukkua tai loukata ketään. Tämä teksti pyrkii kiteytymään 
nimenomaan tähän tavoitteeseen: ajatukseen yhteisöstä, joka 
haluaa lisätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja pyrkii jatkuvasti 
mahdollistamaan turvallisempaa tilaa nyt ja aina. Se, miten se 
käytännössä toteutuu. ei ole Q-kautisen käsissä, mutta mitä 
ilmeisimmin tapoja on lukuisia, ja vain taivas on rajana.  
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Tällä palstalla lääkisopiskelijat voivat anonyymisti kertoa mielipiteistään ja 
kokemuksistaan. Ole yhteydessä päätoimittajaan, mikäli haluat kirjoittaa 
kandidaattina katveesta: paatoimittaja@lks.fi

Kandidaatti Katveesta

Poikuus

Kuva: Paula Oulujärvi

”Kävelin sieltä polilta ulos resepti taskussa ja yllätyin, että linnut laulaa.”

Näin eräs ystäväni kuvaili, miltä hänestä tuntui saatuaan 
reseptin testosteronivalmisteelle. Itse odotin vasta 

maskuliinisoivaan hormonihoitoon pääsyä tuossa vaiheessa, 
mutta lopulta tuli minunkin aikani kuulla lintujen laulu. Nyt 
jälkeenpäin ajateltuna hormonihoidon aloittaminen keväällä 
oli kovin poeettista. Maailma oli heräämässä kylmästä ja 
harmaasta horroksesta täyteen kukintoon, kuten minäkin. Sen 
kevään tunnelma on verrattavissa kevääseen, jolloin sain paikan 
lääkiksestä. Se oli väkevä sekoitus helpotusta ja ylpeyttä, ja 
mottonani toimi ”tästä se lähtee”. Samalla limbon päättymisen 
tuoma varmuus ja turvallisuus vapautti voimavaroja elämästä 
nauttimiseen ja tulevaisuudesta unelmoimiseen. 
 Haluan näin alkuun painottaa, että nämä ovat minun 
kokemukseni sukupuolenkorjausprosessin läpikäyneenä trans 
miehenä. Toisin sanoen jokaisella ihmisellä on oma kokemus 
sukupuolestaan sekä siitä, mitä pitää itselleen merkityksellisenä. 
Tämän lisäksi en suostu tässä esseessä puhumaan kärsimyksestä 
taikka syrjinnästä, jota olen kohdannut elämäni aikana. Seksi-
Q:n kunniaksi keskityn nyt nautintoon – nautintoon omassa 
kehossani olemisesta. 
 Valtaosan elämästäni olen tietoisesti tai 
tiedostamattakin poissulkenut kehoni tietoisuudestani. 
Hormonihoito kuitenkin läimäyttää takaisin kehoon, jota 
on todennäköisesti vältellyt jo vuosia. Jännittävin asia tässä 
toisessa murrosiässäni on ollut juuri tämä omaan kehoon 
uudelleentutustuminen. On suuri ilo suhtautua omaan kehoon 
uteliaisuudella. 
 Suomessa maskuliinisoivat hormonihoidot aloitetaan 
2%-testosteronigeelillä. Läpikuultava ja melko voimakkaan 
tuoksuinen geeli levitetään joka päivä aamuisin alavatsalle 
tai reisien sisäpinnoille. Alussa on vaikea uskoa, että niin 
vaatimaton valmiste saisi aikaan niin elämää mullistavia 
muutoksia. Sen levittäminen muuttuu rutiiniksi ja arkistuu.  
 Elät itsesi kanssa joka päivä eikä kärsivällisyys 

enää riitä kyttäämään kehon muutoksia. Yhtenä päivänä 
silittelet reisikarvojasi ennen kuin tajuat, ettei niitä ole sinulla 
aikaisemmin ollut. Puet aamulla vaatteita päälle ja huomaat 
uuden lihaksen ääriviivat: sartorius, deltoideus, gastrocnemius, 
pectoralis major. Havahdut siihen, että sinua katsotaan hassulla 
tavalla mennessäsi sovittamaan urheilurintsikoita. Lopulta 
kaverit ja tuttavat kommentoivat äänesi madaltumista ja 
rakastajasi tunnustelee sänkesi karheutta hänen poskellaan. 
Muutokset hiipivät luoksesi tiedostamatta. Eläminen muuttuu 
vähitellen helpommaksi. 
 Ääneni on ollut minulle kenties merkittävin 
muutos. Ääni on se, jolla vuorovaikuttaa muiden ihmisten 
kanssa. Huomaan sen, kun päästän hilpeän teinipoikamaisen 
naurahduksen kaverini läpälle. Laulan suihkussa, ja ääneni 
tuntuu omaltani. Kuiskaan rakkaudentunnustuksia, jotka 
todella tuntuvat tulevan minun suustani. Näissä hetkissä herään 
siihen, miten testosteroni on palauttanut minulle inhimilliset 
pienet ilot. Kykenen nauramaan, laulamaan ja rakastamaan 
aidommin kuin koskaan. 
 Samalla on herännyt tunne siitä, että olen osa 
jatkumoa. Monen teinipojan kaltaisesti olen kokeillut viiksien 
kasvattamista, selvitellyt inttiasioita ja kokenut huonosti 
ajoitetun äänen murtumisen ilot ja surut. Olen käynyt läpi 
7-in-1 suihkusaippuavaiheen. Ilokseni olen huomannut, etten 
ole jäänyt paljosta paitsi. Nyt aikuisena olen voinut suoda 
itselleni niitä kokemuksia, joita olen jäänyt kaipaamaan. Voin 
myös tietoisemmin nauttia näistä arjen pienistä iloista, kuten 
parranajosta, eikä kukaan voi viedä niitä minulta pois. 
 Kehoni maskuliinisuuden pysyvyys on tuonut minulle 
turvaa olla oma itseni ja tutkiskella maskuliinisuuttani rauhassa. 
Voin ilmaista itseäni vapaammin esimerkiksi pukeutumisellani 
ja silti säilyn miesoletettuna. Tämä on helpottanut elämää 
huomattavasti, kun ei tarvitse valita itseilmaisun ja turvan väliltä. 
Toisaalta ehdoton maskuliinisuuteni on myös pakottanut minut
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Kuvitus: Uliana Tyllinen

ulos kaapista. En voi enää vähätellä tai piilottaa itseäni, kun 
on turvaton olo, vaan nyt on pakko olla rohkea ja edelläkävijä. 
Pidemmän päälle huomaa, että on helpompaa olla itselle aito 
ja ehkä ajoittain kohdata vastoinkäymisiä, kuin kieltää oma 
olemassaolo ja jäädä paitsi elämästä.
 On tuntunut siltä, että asiat ovat loksahdelleet 
paikoilleen. Elämäni on saanut väriä ja vivahdetta herättyäni 
vuosia kestäneestä aivosumusta. Toisen murrosiän alettua 
ajatuksenkulku selkeytyi huomattavasti, kun ei tarvinnut enää 
säädellä itseään niin tarkasti, jotta arki sujuisi. Saan heti oikean 
pukkarin avaimet. Vältän turhat selittelyt. Voin halutessani olla 
näkymätön, mikä tuo rauhaa ja yksityisyyttä, mikä ihmiselle 
kuuluukin. 
 On ollut jännittävää tunnustella, millainen mies 
haluan olla. Sukupuoli on loppujen lopuksi teatteria ja minulla 
on ollut ilo hypätä lavalta pois hetkeksi hengähtämään 
ja selvittelemään itseäni. Suosittelen sitä kaikille. Olen 
tullut siihen lopputulokseen, että pohjimmiltaan haluan 
samaa kuin moni muukin mies, tuntea oloni itsevarmaksi 
ja kompetentiksi mieheksi. Epävarmuuden kohteeni ovat 
melko yleisiä epävarmuuksia: Onko tarpeeksi lihasta? Olenko 
tarpeeksi maskuliininen? Olenko ‘sigma male’? Olen toisaalta 
oppinut näkemään nämä epävarmuudet vahvuuksina, sillä ne 
loppujen lopuksi vahvistavat maskuliinista identiteettiäni. 
Epävarmuuksistani puhuminen on lähentänyt ja syventänyt 
ystävyyssuhteitani sekä vahvistanut sitä, että epävarmuus on osa 
ihmisyyttä. 
 Mutta nyt jännittävään osioon: Seksiin. Nyt 
kun ihmiset lähtökohtaisesti olettavat minut mieheksi, 
seksuaalisuuttani voidaan eritellä ja analysoida, mikä on 
mielestäni paljon hauskempaa. Seurustelu ja seksi on muuttunut 
paljon vaivattomammaksi ja tyydyttävämmäksi. Minua 
lähestytään viehättävänä miehenä ja vastaavasti voin lähestyä 
ihmisiä viehättävänä miehenä. Voin kokemuksesta sanoa, että 

seksi ja seurustelu tuntuvat erilaiselta riippuen siitä, missä 
sukupuoliroolissa toimii ja missä roolissa sinut nähdään. On 
ollut suuri ilo syventyä homoeroottisiin kokemuksiin rauhassa 
ja kokea ne aistien eikä ajatusten kautta sekä vuorovaikuttaa 
toisen maskuliinisuuden kanssa intiimillä tavalla. Vastaavasti 
voin upota naisen viehättävyyteen ja feminiinisyyteen huoletta. 
Syvennyn siihen pehmeyteen, jonka olen aikoinaan kieltänyt 
itseltäni. On helpotus kokea oloni viehättäväksi mieheksi ja 
tulla kohdatuksi sellaisena intiimeissä tilanteissa.  
 Seksi on loppujen lopuksi kehollisuutta, jonka jakaa 
toisen ihmisen kanssa. Se, että kykenee nauttimaan omassa 
kehossaan olemisesta, tekee siitä huomattavasti hauskempaa 
jokaiselle osapuolelle. Ei tarvitse ajatella tai olla epävarma, 
vaan voi keskittyä toisen ihmisen kanssa olemiseen. Voi päästää 
ääntä tai puhua, koskettaa ja tulla kosketetuksi. Voi nauttia 
alastomana olemisesta sekä kyetä olemaan kehollinen ja 
aistillinen. 
 Trans iloni on vallankumouksellista. Kaltaisiani 
ihmisiä on ollut olemassa kautta historian ja kulttuurien. 
Transsukupuolisuus ja sukupuolen tutkiskelu kuuluvat 
inhimilliseen kokemukseen. Olemme selvinneet ja iloinneet 
vastoinkäymisistä ja vaikeuksista huolimatta. Olemme olemassa 
ja kukoistamme, vaikka maailmassa on ihmisiä, jotka eivät 
haluaisi meitä tänne. Säälin heitä, sillä tiedän, että he jäävät 
paljosta ilosta ja vapaudesta paitsi. Heidän on varmasti myös 
vaikeaa hyväksyä kaikkia inhimillisiä puolia itsessään. 
 On ilo elää näin ainutlaatuista ja monivivahteista 
elämää. En muista milloin olisin viimeksi itkenyt. En tiedä 
onko se maskuliinisten paineiden, testosteronin vai mielialan 
kohenemisen vaikutusta, mutta olen onnellinen ja ylpeä. Häpeä 
on pois muodista. Olen pirun ylpeä itsestäni ja on ilo olla juuri 
minä.

“Kehoni maskuliinisuuden pysyvyys on tuonut minulle 
turvaa olla oma itseni ja tutkiskella maskuliinisuuttani 

rauhassa.”
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Hot or Not gone SEXUALSEXUAL
Sisältövaroitus: seksuaalinen hyväksikäyttö, pedofilia
Teksti: ExquisiteTaste39

Seksi ja muoti kohtaavat yllättävän monessa 
asiassa. Molempia voi tehdä surusta, vihasta, 

ilosta, rakkaudesta tai suomalaisittain ihan-ok-
fiiliksistä. Molempien lopputulemana toivotaan 
olevan katarttinen luovien mehujen ulostulo. 
 Muodin kehityksessä seksuaalisuus on 
ollut ratkaisevassa asemassa. Varsinkin naisten 
muodin kehitys on läheisesti seurannut ympärillä 
olevan yhteiskunnan kokemuksia naiselle sopivista 
tavoista näyttää kehoaan. Tämän myötäilyn lisäksi 
muoti on myös ollut tapa tuoda turvallisesti esille 
omaa seksuaalisuuttaan ja nautintoaan sekä 

haastaa syrjivän yhteiskunnan käsitteitä siitä, 
mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Muoti on 
taas vaikuttanut seksuaalisuuteen mm. luomalla 
aikakausittain erilaisia vaatekappalekohtaisia 
seksuaalisen mielenkiinnon kohteita sekä 
tuomalla asuja intohimojen ilmaisemiseen. 
 Liskoaivotanssin vaikutus muotoilun 
jalolle taiteelle ei ole kuitenkaan ollut itsearvoisen 
hyvää, joten tiettyä valikointia seksuaalisuutta 
inspiroivien trendien välillä tulee tehdä. Ohessa 
Q:n näkemys siitä, mikä on yum ja mikä yuck.
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SEXUALSEXUAL

HOT

NOT

HOT

BDSM

Seksuaalisuus on näkynyt muodissa ensimmäisestä lannevaatteesta 
saakka, mutta esoteerisimmista fetisseistä uskallettiin ottaa 

vaikutteita vasta 1900-vuosituhannen lopulla. 1980-luvulla Jean Paul 
Gaultier alkoi pukea Madonnaa korsetteihin ja nahkaan, mutta koko 
muotimaailman valtavan kattilan mittakaavassa BDSM-porina tuli 
näkyville vasta Gianni Versacen syys-talvi 1992 -kokoelman myötä. 
Kyseinen kokoelma shokeerasi ja kiehtoi ostajia seksityöntekijöiltä 
inspiraatiota saaneilla nahkavaljailla ja korsettimekoilla. Versace 
toi positiivista huomiota alalle, jonka olemassaoloa oltiin käsitelty 
ainoastaan hiljaisin kuiskauksin. 
 BDSM ei kuitenkaan tullut maailmankartalle ilman 
ristiriitoja. Mitä etenevissä määrin BDSM-vaikutteet valuivat 
huippumuodista kohti katumuotia ja massoja, sitä vähemmän 
alkuperäisten tyylisuunnittelijoiden ja seksityöntekijöiden panosta 
ja elämäntyyliä arvostettiin. Markkinat alkoivat myös saturoitua 
samantyylisistä valjaista ja latex-asuista halvempien vaatemerkkien 
ryhtyessä hiljalleen kopioimaan korkeamuotitalojen BDSM-tyyliä. 
 Pelastus BDSM-vaikutteille tuli tyylitellyn saksalaisen 
minimalismin kautta. Siinä missä Martin Margiela loi kekseliäitä 
ja eksentrisiä vaateita, itävaltalainen Helmut Lang teki taidetta 
pelkistetyillä linjoilla ja maltillisilla silueteilla. BDSM-kulttuurin 
tyyli sulautui vaivattomasti Langin muotoilukieleen, jossa silotellun 
ulkomuodon kontrastiksi löytyi jokin mielenkiintoinen yksityiskohta 
tai materiaali.
 Langin töissä ei mässäilty bondage-valjailla ja päivitelty 
niiden tuhmuutta, vaan hänen käsissään niistä tuli osa seesteistä 
asua. Suorien muotoiluinspiraatioiden lisäksi Lang eksperimentoi 
BDSM:ssä käytettyjen materiaalien kanssa ja yhdisteli mm. kumia, 
nahkaa ja metallisia kankaita perinteisimpiin materiaaleihin 
vaatteissaan. Langin osaaminen minimalismissa näkyi siinä, 
miten hän pystyi viemään valjailta ja muilta sidontavälineiltä 
niiden sisäänrakennetun seksikkyyden ja käyttämään niitä 
vain muotoiluelementteinä muiden joukossa. Tällöin vaateiden 
seksikkyys säihkyi ennennäkemättömällä tavalla pukijan imarrellusta 
kehosta tai nostetusta olemuksesta eikä itse bondage-elementtien 
tabumaisuudesta tai tuhmuudesta. 
 Tällä bondage-elementtien maadoittamisella ja tabun 
poistamisella oli kauaskantoisia vaikutuksia muodin kehitykseen. 
Tämän jälkeen niiden käyttäminen ei ollut enää shokkiarvon 
hakemista, vaan ennemminkin pienestä ja intohimoisesta 
alakulttuurista nousseiden muotielementtien arvostamista sellaisina, 
kuin ne ovat. Hienoina ja mielenkiintoisina tapoina kehystää 
ihmiskeho.

Onnistuneet ihmissuhteet ovat herkkiä voima- ja 
kiintymyssuhteiden tasapainoasemia, joissa molemmilla 

osapuolilla on käsissään valikoima veitsiä. Ihannetilanteessa osapuolet 
valitsevat olla käyttämättä niitä toisiaan kohtaan, mutta valitettavan 
usein näitä voimasuhteita käytetään hyväksi jommankumman 
osapuolen toimesta.
 Seksin kontekstissa valtasuhteen väärinkäyttö johtaa 
hyväksikäytetyssä ihmisessä usein elämän pituisiin arpiin sekä 
kokemukseen menetetystä itsemääräämisoikeudesta omaan kehoonsa. 
Tästä itsemääräämisen menetyksen ja hyväksikäytön kokemuksesta 
raivostuneena skotlantilainen muotisuunnittelija Lee McQueen 
suunnitteli syksyksi 1995 naistenvaatekokoelmansa nimeltä ”Highland 
Rape”, jossa nähtiin malleja haaroväleistä ja rintojen alueelta 
revityissä mekoissa ja hameissa. Kuin he olisivat tulleet suoraan 
seksuaalirikospaikalta. 
 Julkinen vastaanotto kokoelmalle oli hyinen. McQueenia 
syytettiin misogyniasta ja seksuaaliväkivallan uhrien halventamisesta. 
Kokoelman pointti oli kuitenkin mennyt täysin kommentoijilta 
ohi. Päälle hyökättyjen mallien kautta McQueen halusi tuoda 
vertauskuvallisesti esiin Skotlannissa vuosisatoja kestänyttä 
hyväksikäyttöä sekä heidän kustannuksellaan rahallisen hyödyn 
tahkoamista Britannian toimesta. 
 Kokoelman aiheen henkilökohtaisuutta kuvasti useassa 
asukokonaisuudessa käytetty McQueenin suvun tartaanikuvio sekä 
erään mallin päällä nähty keskiaikainen haarniska. Jälkeenpäin 
McQueen on kertonut suunnitelleensa naistenvaatteensa tarkoituksella 
korostamaan pukijansa voimakkuutta ja olemaan eräänlainen 
haarniska misogynistista maailmaa vastaan. Syksyn 1995 kokoelma 
toi tämän ajatuksen vahvasti toteen, kun haavoittuvaisen näköiset 
naismallit käyttäytyivät erityisen itsevarmasti kantaen vaatteitaan 
ja paljaita kehojaan ylpeydellä. Sen sijaan, että he olisivat antaneet 
vaatteidensa tulleen nähdyksi hyökkääjän omaisuutena, he näyttivät 
niiden olevan yhä heidän vaatteensa ja heidän kehojensa olevan yhä 
heidän omistuksessaan kaikesta huolimatta.
 Mallien energia on tarttuvaa; minussa ja vaatteissani on 
reikiä, joita elämä ja sen asukit ovat tehneet, mutta heidän miekkansa 
ja moukarinsa vain naarmuttavat ulkokuortani. Asuni on haarniskani 
ja kehoni on temppelini, jonka avaimet ja pohjapiirrokset ovat vain 
minulla. 

Omistajuuden ottaminen omasta kehosta

“Kiehtova sekoitus 
katumuotia ja eräänlaista 

goblin corea”
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Helmut Langin syksy 
2003-kokoelma.

Lee McQueenin syksy 
1995-kokoelma.



NOT

HOT

NOTEpäkypsän kehon seksualisointi

Meta-tason seksuaalisuus HOT

NOT

HOT
Lisääntymiseen on vahva vietti. Hormonien ja liskoaivojemme 

toiveesta levitämme siitepölyämme hedestä emiin ja takaisin. 
Tämän elämäntanssin aikana olemme jossain taianomaisessa transsissa, 
jossa unohdamme isoaivojemme korkeammat viestit sivistyksestä ja 
teemme todennäköisesti samantapaista lykkimistä, kuin vuosituhansia 
sitten. Nämä alkukantaiset tahtomme ovat kaunis muistutus siitä, 
miten lähellä yhä olemme sukulaisiamme eläinkunnassa ja miten 
raa’an ja voimakkaan tunteen valtaan voimmekaan joutua. 
 Ihmisen erogeeniset alueet ja ruumiinosat herättävät 
normaalissa elämässä sekä erityisesti transsin aikana himoja ja 
alkukantaisia ajatuksia, mutta hyvin marginaalisia hetkiä lukuun 
ottamatta elämää tuovat eritteemme eivät kuitenkaan herätä 
meissä vietteleviä tunteita. Sen osuvampia symboleja on 
vaikeampi keksiä seksuaalisuudellemme. Se on jotain mitä 
emme välttämättä ole pyytäneet, vaan joka on luontaisesti 
osa meitä, ja jonka auringon alla olemme saaneet kylpeä. 
 Tämä koko symboliikka kiteytyy 
erinomaisesti katumuotibrändi Supremen 
yhteistyöprojektissa valo-kuvaaja Andres Serranon 

kanssa. Kyseiseen kokoelmaan kuuluu mm. huppari, verkkarit ja 
kengät, joita koristaa valokuvaajan teos Semen and Blood II. Teoksessa 
nähdään, kuten arvaattekin siemennestettä sekoittuneena tuoreeseen 
vereen. Kokoelma on kiehtova sekoitus katumuotia ja eräänlaista 
goblin corea, jossa jotenkin vastenmielisistä elementeistä saadaan 
jotain kaunista ja tyylikästä aikaan. 
 Siemennesteen ja veren sekoituksen käyttäminen printtinä 
vaatteissa on metatason vertaus seksuaalisuudellemme sekä myös 
olemassaolomme absurdiuudelle. Veren ja siemennesteen tuotokset 

ovat olleet ottamassa kuvia verestä ja siemennesteestä, jotta voisivat 
pukea muita veren ja siemennesteen tuotoksia vaatteisiin, joita 
koristavat veri ja siemenneste. Huhujen mukaan urologit kautta 
maailman toivovat kyseisen yhteistyöprojektin houkuttelevan 

ihmisiä erikoistumaan urologiaan. Tähän tapaan aikoinaan 
pääkallojen ja luurankojen painattaminen paitoihin ja 

lippuihin kasvatti ortopediksi haluavien määrää.

 Samalla hän sai miehet kiinnostumaan siitä, millaiset 
bokserit heillä on jalassa ja mitä he niillä viestivät niille harvoille, 
jotka pääsevät ne näkemään. Myynti oli ilmiömäistä ja kaikki vaikutti 
olevan hyvin, mutta tällainen markkinointitapa ei nykyään kestäisi 
päivänvaloa. Vaatteita myydään luomalla tietty look, joka on kuin 
vaatteiden tarjoiluehdotus.
 Calvin Kleinin 80- ja 90-luvun mainoksien lapsenomaiset, 
mutta seksualisoidut mallit olivat keino luoda kysyntää tuotteille 
nuorien keskuudessa -teinien vanhempia ja kypsempiä kuluttajia 
trendi kuitenkin huolestutti. Tilanne meni niin pahaksi, että 80-luvulla 
edellä kuvailtu mainos vedettiin pois televisiosta pitkälti kaikkialta 
Yhdysvalloissa ja vuonna 1995 toisesta mainoskampanjasta uhkasi 
tulla FBI:n tutkinta lapsipornon tekemisen syytteellä. Jopa presidentti 
Bill Clinton kommentoi mainoskampanjan olevan inhottava ja 
vastenmielinen. 
Surullinen totuus oli kuitenkin, että kaikki tämä moraalinen hysteria 
aiheen ympärillä johti vain Calvin Klein-brändin vahvistumiseen. 
Vahvistumiseen, jonka avulla koko konserni kesti 90-luvun laman 
vaikeiden vuosien yli. Alaikäisten mallien käyttö väistyi brändin yhä 
seksuaalissävytteisistä mainosmateriaaleista, mutta vielä 90-luvun 
lopulla oli samasta retoriikasta nähtävissä pieniä hippuja esimerkiksi 
nuorekkaassa ja laihassa Kate Mossissa ja tämän vuorovaikutuksessa 
aisaparinsa, lihaksikkaan Mark Wahlbergin, kanssa. 
 Joku voisi todeta, että se ei ole alusvaatteiden tai farkkujen 
vika, että niitä mainostetaan kyseenalaisin tavoin, ja se saattaakin olla 
totta, jos kyseessä olisi tavanomaiset markettituotteet. Luksustuotteita 
ostaessa ei kuitenkaan voi sivuuttaa sitä, että alusvaatteiden ohella 
ostaa samalla myös osan merkin lookkia ja visiota. Ja Calvineilla ei ole 
aina ollut hyvä look. 

Kamera kuvaa naisen farkkuja ja haaroväliä siirtyen hitaasti kohti 
ylävartaloa ja kasvoja. Joku hyräilee lasten laulua. Malli katsoo 

kameraan ja sanoo viettelevästi: ”Haluatko tietää mikä tulee minun 
ja Calvinieni väliin? Ei mikään.”. Seksikästä! Täydellisen ytimekäs 
mainos, näin niitä farkkuja myydään! Paitsi, että kyseinen malli 
on 15-vuotias ja tämä ei ole viimeinen kerta, kun Calvin Klein 
leikittelee nuorten kehojen seksualisoinnilla. 
 Calvin Klein -henkilö brändin takana- kasvatti Calvin 
Klein-merkkinsä 8,5 miljardin dollarin vuotuiseksi rahamyllyksi 
kolmella tuotteella: farkuilla, alusvaatteilla ja hajuvesillä. Kaikkien 
näiden tuotteiden saralla Klein oli uranuurtaja. Ennen 80-lukua 
farkut olivat työläisille, ja oikea mies sai alusvaatteensa lahjana joko 
äidiltään tai vaimoltaan. Calvin Klein muutti tämän päälaelleen 
ja toi ensimmäiset designer -farkut markkinoille. Näistä tuli heti 
nuorten keskuudessa statussymboli.
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Supreme Blood and Semen 
-huppari

Calvin Kleinin mainos 
vuodelta 1995 



Seksikkyys kaiken muun kustannuksella

Victoria’s Secret

NOT

HOT

NOT

Harva osaa myydä unelmia kuten Victoria’s 
Secret. Vaikka keskuudessamme kävelee hurja 

määrä oikeita arjen enkeleitä, liian moni heistäkin 
menee omaa etuaan ajavien kaupallisten toimijoiden 
ansaan ja uskovat olevansa riittämättömiä sellaisina 
kuin ovat. Ei ole salaisuus, että Victoria’s Secret myy 
vaatteitansa malliensa seksikkyydellä. Eikä heitä voi 
siitä moittia, sillä siinä käyttötarkoituksessa heidän 
tuottamansa alusvaatteet suorittavat tehtäväänsä 
esimerkillisesti. 
 Se mistä kuitenkin löytyy moitittavaa, 
on heidän valmiutensa käyttää kohderyhmänsä 
(ja malliensa) jokaista itsekriittistä ajatusta heidän 
Kiinassa tuotettujen alusvaatteidensa myyntiin. 
Victoria’s Secret ja heidän sisarmerkkinsä 
Abercrombie & Fitch sekä Hollister eivät ole täysien 
idioottien pyörittämiä. Luomalla kuva merkistä 
saavuttamattoman kauniiden ja laihojen ihmisten 
vaatteina tehdään yksinkertaisesti vaan enemmän 
rahaa, kun kaikkia kehonrakenteita palvelemalla. 
Brändäyksen voimalla luotiin kuva siitä, minkälaiset 

ihmiset käyttivät Victorian pitsiä ja saatiin kansa 
jonottamaan kauppoihin ostamaan pala tätä unelmaa. 
 Alessandran rintaliivit päällä olet itsekin 
Enkeli! Kiero totuus oli kuitenkin se, että vaikka 
Victoria’s Secretin markkinointimateriaaleissa nähtiin 
vain tietynlaista laihaa, isopovista, sileä ihoista, 
euraasialaisittain kaunista ja täyteläishuulista kuvaa 
merkin käyttäjäkunnasta, itse merkin liikkeissä oli 
tiettyyn rajaan saakka alusvaatteita suuremmillekin 
kehoille, jos asiakkaat kaikesta tästä representaation 
puutteesta huolimatta olisivat niitä valmiita ostamaan. 
 Victoria’s Secretin alusvaatteiden 
muotoilukielessä ei ole itsessään mitään pahaa. 
Luotaan työntävä energia pulppuaa sen sijaan siitä 
kaikesta kehovihasta, joka on saatu niihin uutettua 
brändäyksellä. Seksikkäitä alusvaatteita tekee paljon 
kehopositiivisemmatkin ja asiakkaitaan enemmän 
arvostavatkin yritykset -älkää siis rahoittako näitä 
vihalla markkinoijia. Sama koski Kärkkäisen 
ilokaasupatruunoitakin; sen homovihan maistoi 
lopulta porinankin läpi. Saa niitä muualtakin.

Kevään odotetuin vieras on aurinko ja sen 
elämäntäyteiset säteet. Kaikesta sille annetusta 

kunniasta huolimatta todellisuudessa aurinko ei 
itsessään ole se, joka tekee keväästä kauniin, sillä 
sen antama valo tuo vain tulppaanien ja horisontin 
luontaisen kauneuden esiin. Seksi toimii samoin 
muodissa. Sen kuumentavat säteet antavat terän 
tyylitellylle kokoelmalle ja sen kiihottava paiste 
tuo esiin intohimon suunnittelussa, mutta suoraan 
valoon katsominen polttaa verkkokalvot ikuisesti. 
Seksi on hyvä renki, mutta kehno isäntä. 
 Vaatteet, joissa seksi on tulinen potku 
muotoilun kielessä, ovat taidetta. Jos seksikkyyden 
eteen pitää uhrata muotoilu ja selkäranka, muuttuu 
kokonaisuus vain halvaksi pehmopornoksi. Näiden 
konseptien hallitseminen erottaa vapautuneemman 
pukeutumiskulttuurin suunnannäyttäjät tisseillä ja 
vatsalihaksilla surfaavista pummeista. 
 Hyvä esimerkki näiden voimasuhteiden 
ymmärtämättömyydestä on muropaketista 
vaatesuunnitteluoikeutensa voittaneen Philipp 
Pleinin vuoden 2018 syys-talvi kokoelma. Siinä 
seksikkyys tuodaan esille mauttomina rinta-
aukkoina talvitakeissa, epäkäytännöllisinä, uima-
asusteita muistuttavina lasketteluvarusteina ja 

erittäin läpinäkyvän logokeskeisinä sukkanauhoina. 
Kokoelmassa on sama muotoilufilosofia, kuin 
videopelien naishahmojen haarniskoissa; 
naiselliset muodot tulee näkyä eikä itse iskuilta 
suojaavat materiaalit saa peittää tissivakoa. 
 Muotoilukieleltään kokoelma on laiska 
ja tylsä. Tuntuu, että herra Plein tietää yhtä hyvin 
kuin mekin, että tietyt huippumuodin ostajat eivät 
todellakaan ole muotoilun ja materiaalioivallusten 
perässä, vaan eniten väliä heille on sillä, miten 
pääsee näyttämään samaan aikaan, että on 
painetta tilillä ja hyvä kroppa. Lisäksi kyseisen 
muotoilukielen jakavissa vaatteissa ärsyttää se, 
miten mukamas hienovaraisesti yritetään tinkiä 
käytännöllisyydestä seksikkyyden vuoksi, mutta 
samalla se on niin ilmiselvää. Jos farkut ovat 
tarpeeksi tiukat, niin on selvää, että taskuille ei ole 
tilaa. Turha yrittää ommella jotain koristetaskuja 
niihin. Kyllä kaikki tietävät, että ne ovat vain 
näön vuoksi. Toivoisin, että herra Plein pääsisi 
kohtaamaan talven viimat omissa epäloogisissa 
vaatteissaan. Saa nähdä miten kuumaksi siinä 
itsensä tuntee pelkissä untuvastringeissä.

“Seksi on hyvä renki, mutta 
kehno isäntä.
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Philipp Pleinin vuoden 2018 
syys-talvikokoelma 

Alessandra Ambrosio 
Victoria’s Secretin 

näyttelyssä 2013 





arvoisat tulevat lääKärit,  
opisKelijatoverit, ystävät

Meitä on huijattu, puksutettu, höynäisty, petkutettu, vedetty höplästä, kusetettu, 
huiputettu, viilattu linssiin; ehkä jopa vedetty nenästä.

Q:n toimitus on havainnut meille rakkaassa, monelle 
memorisaatioon perustuvassa anatomian oppialassa törkeää, 
tarkoituksellista disinformaation levittämistä. 
 Nimittäin: Kaikissa maailman anatomian 
oppitauluissa ja piirroksissa peniksellisen henkilön penis 
esitetään löysänä nahkaslerbana (poislukien erektiota 
esittävät anatomiset havainnekuvat). Kuitenkin Q:n tekemän 
tutkimuksen mukaan aidossa anatomisessa asennossaan 
penis on STONDIKSESSA!. 
 Huiputuksen voi jokainen opiskelija todistaa omista 
anatomian pamfleteistaan: peniksessä kulkee virtsaputken 
vastakkaisella puolella arteria -, vena – sekä nervus dorsalis 
penis. Nämä rakenteet ovat dorsaalisia ainoastaan erektiossa! 
 Tätä disinformaatiovyyhtiä ylläpitää salaliitto, 
joka esittäytyy ulkopuolisille nimellä IFAA (international 
federation of associations of anatomists). Jäitte kiinni, senkin 
lurjukset!!
 Pureuduimme myös historiantutkimuksiin, joiden 
perusteella huijauksen siemen kylvettiin tiedeyhteisöömme 
jo 1500-luvulla. 
 Löydös on myös maata mullistava siinä mielessä, 
että tämä tukee teoriaa siitä, että ihminen on luonnollisessa 
muodossaan kiihottunut. Älkää siis ikinä hävetkö 
kiihoittumisianne.

Päätimme kaikessa järkytyksessämme korjata asian mahdollisimman pian koko 
maailman tiedeyhteisöjen hyväksi. Seuraavalla aukeamalla näette Q-kautisen 
visionäärin, Aino Kokkosen luonnoksen maailman ensimmäisestä korrektia 
anatomista asentoa edustavasta opetustaulusta. 

Mondino de Luzzi, Berengario da Carpi, Jacques Dubois ja Andreas 
Vesalius syyskokouksessaan vuonna 1536. Kokouksessa päästiin 
lopulta yhteisymmärrykseen meillekin tutusta anatomisesta asennosta. 
Kyseinen kokous päättyi anatomian isänä pidetyn Vesaliuksen 
sanoihin: ”En kyl ala piirtelee mitää jöpöttävii kullei, piirrä ite senki 
homo” (Huom. tuolloin homofobia oli pakollista, jotta anatomi sai 
harjoittaa ammattiaan.)
Kuva: Wikimedia Commons

Huom. seuraava aukeama on myös lehden keskiaukeama, 
joten taideteos irtoaa kätevästi lehdestä lukijan seinälle.

Helsingin Yliopiston Anatomian osaston johtaja 
kommentoi asiaa seuraavasti:

-Matti Airaksinen,   
Anatomian professori Helsingin Yliopistosta

On totta että ollakseen anatomisesti “korrekti” peniksen pitäisi kuvissa 
olla erektiossa. Anatomisten atlasten kuvat vastaavat tyypillistä potilasta 
(jolla ei yleenä ole erektiota). Syy nimisekaannukseen lienee että monet 
anatomiset nimet ovat peräisin kehitys- ja evoluutiobiologiasta: ihmisen 
sikiöllä ja monella selkärankaisella “dorsum penis” todellakin on 
“levossakin” selkäpuolella.

“

“
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Make her knees shake, make a priest faint, uh
Make a nun come, make her cremate, uh

Have you ever had sex with a pharaoh?
   Ah, put the pussy in a sarcophagus
     Now she claiming that I bruised her esophagus
       Head of the class and she just won a swallowship
         I’m livin’ in the future so the present is my past
           My presence is a present, kiss my ass

Chasin’ love, all the bittersweet hours lost
Eatin’ Asian pussy, all I need was sweet and sour sauce

Lyriikat kokosi: Kitty Aierken

I wanna fuck you hard on the sink
After that, give you somethin’ to drink

Pussy had me floatin’
Feel like Deepak Chopra
Pussy had me dead
Might call 2Pac over

Soon as I pull up and park the Benz 
We get this bitch shaking like Parkinson’s

She asked me what I wished for on my wishlist
Have you ever asked your bitch for other bitches?

Now if I fuck this model
And she just bleached her asshole
And I get bleach on my T-shirt
I’ma feel like an asshole

Uh, black girl sippin’ white wine
Put my fist in her like a civil rights sign
And grabbed it with a slight grind
And held it ‘til the right time
Then she came like AAAAAHHH!

I like breakfast in bed but I love breakfast and head

Bulletproof condom when I’m in these hoes
Got staples on my dick, why? Fuckin’ centerfolds

You got a sister-in-law you’d smash? I got four of ‘em

Told her beauty is why God invented eyeballs
And her booty is why God invented my balls

None of us would  be here without cum



Lyriikat kokosi: Kitty Aierken

None of us would  be here without cum

She find pictures in my email
I sent this bitch a picture of my dick
I don’t know what it is with females
But I’m not too good at that shit

Been a long time since I spoke to you in a bathroom
Grippin’ you up, fuckin’ and chokin’ you
What the hell was I supposed to do?
I know you ain’t gettin’ this type of dick from that local dude

You see it’s leaders and it’s followers 
But I’d rather be a dick than a swallower 

Careless whispers, eye fuckin’, bitin’ ass
Neck, ears, hair, legs, eating ass
Your pussy’s too good, I need to crash
Your titties, let ’em out, free at last
Thank God almighty, they free at last

Bitch out, tits out
Oh shit, my dick out
Can she suck it right now?
Fuck, can she fuck right now?
I done asked twice now
Can you bring your price down?

She push me back when the dick go too deep 
This good dick’ll put your ass to sleep

But you were suckin’ a n*gga dick the whole time
Well, I guess a blowjob’s better than no job

She said I’m in the wrong hole, I said I’m lost’, uh-uh

Coke on her Black skin made it stripe like a zebra
I call that jungle fever
You will not control the threesome
Just roll the weed up until I get me some

My Beautiful Dark Twisted Fantasy
Other

Watch the Throne

Life of Pablo
Yeezus

Kids See Ghosts



Q:N SUURI SEKSIKYSELYQ:N SUURI SEKSIKYSELY  
2022

Tervetuloa tutustumaan lääkisläisten seksuaalisuuteen! Kuinka moni lääkisläinen on harrastanut seksiä kurssikaverinsa 
kanssa? Kuinka moni fantasioi lääkärileikeistä? Mehukkaat vastaukset näihin sekä muihin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin 

löydät tästä jutusta! Toivotamme kaikille antoisia luku- ja keskusteluhetkiä.

 453  
    vastaajaa

Nainen 63%

Mies 36%
Muu 1%

89.4% vastaajista on harrastanut seksiä

αα ββ γγ δδ εε ζ ζ 
ja kurssittomat

19.4% 20.1% 16.8% 14.6% 16.8% 12.4%

x x xx x x
x x xx x x

EEVA ORTAMO & VILMA KÄRNÄ

Erityiskiitos Onni Jaskarille tämän version pohjana käytetyn v. 2019 seksikyselyn laatimisesta!



TYYTYVÄISYYS SEKSIELÄMÄÄN

PARISUHTEESSA 
59.2%

SINKKUJA

33.6%
IT´S COMPLICATED

7.3%

Lääkisläisen kanssa on 
seurustellut

26.9%

Avoimessa suhteessa on ollut 8.4%; avoimessa suhteessa voisi olla 16.2%.

Polyamorisessa suhteessa on ollut 1.3%; polyamorisessa suhteessa voisi olla 6.7%.

Aseksuaali 1.1%

Muut 0.2%

Hetero 79.5%
joista 18% on bi-curious

2019 kyselyssä heteroiksi tunnistautui 88% 
vastaajista. Bi tai pan 12.4%

2019 heitä oli vain 4.6%!

Lesbo tai homo 6.6%
joista 30% on bi-curious

2019 lesboja/homoja oli tismalleen 
saman verran.

2019 heitä oli 0.6%.

”Homoin” vuosikurssi:

zetat 
ja kurssittomat

Sekä avointen että polyamoristen suhteiden suosio on kokenut huomattavan inflaation vuoden 2019 kyselyn jälkeen.

:):)
Tyytyväinen

68.3%

:I:I
Ei osaa sanoa

13.8%

:(:(
Tyytymätön 

 17.9%
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SEKSIÄ HARRASTANEISTA

seksitautitestissä käyneiden 
osuus

Seksiä harrastettiin ensimmäistä kertaa keskimäärin

17.2-vuotiaana 

Kouluarvosanaksi ensimmäiselle kerralle annettiin keskimäärin 

6 ½ :(

48% 
on harrastanut seksiä 

toisen lääkisläisen kanssa.

JOKA NELJÄS 
on harrastanut seksiä oman 

vuosikurssilaisen kanssa

Eniten sekä lääkisläisten (59%) 

että vuosikurssilaisten (39%) 

välistä seksiä harrastaneita oli deltoissa. 

Epsilonien osuudet olivat lähes yhtä suuret.

11.7% 
on pettänyt kumppaniaan

4

1

⅔

keskimääräinen 
seksikumppaneiden määrä

yleisin 
seksikumppaneiden määrä

Q-kautinen suosittelee testiä  
lämpimästi lopuillekin! Esim. 

YTHS tarjoaa ilmaisen ja 
helpon klamydia- ja tippuri-

kotitestin :)

Huom! Alfoistakin 21% oli ehtinyt harrastaa 
seksiä lääkisläisen kanssa.

Sukupuolella ei ollut merkitystä 
annetun arvosanan suhteen, vaan 

kokemus oli kaikille tasapuolisen kurja!



    60% vaginallisista ei ole saanut orgasmia pelkän penetraation kautta.

Maksullisia seksipalveluita 

on käyttänyt 
2.2%

8.4% on harrastanut ryhmäseksiä

7.7/10

96% on antanut ja 

98% on vastaanottanut        
suuseksiä

47% on harrastanut anaalia.

Peppuleikit eivät silti yllä 
TOP 8 -listalle.

40% eturauhasista oli koskettu seksuaalisessa mielessä.

keskimääräinen vastaus, kun 
pyydettiin arvioimaan 

omia seksitaitoja

€ € €€ € €

Kimppakivasta fantasioi huomattavasti useampi, kts. yst. seur. sivu.

♥ ♥ ♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥♥ ♥♥

 Vastaajien lempiseksiaktiviteetit:

 1.   Takaapäin              71%   

 2.   Lähetyssaarnaaja                  67%       

 3.  Oraali             64%           

 4.  Ratsastus         47%            

 5.  Sylikkäin        40%

 6.  Kyljellään               36%

 7.  Käsipeli    33%

 8.  Lelut  28%  
       Leluista erityismaininnan sai Satisfyier.



OMAA KIVAA

Puolet 
on lähettänyt alastonkuvia 

Keskimäärin lääkisläinen masturboi 

noin kerran viikossa
Keskimäärin lääkisläinen katsoo pornoa 

7.9/10
77% on tyytyväisiä rintojensa kokoon

71% on tyytyväisiä peniksensä kokoon

☝🖐☝🖐
3% kokee masturboinnin määrän ja 6% pornon katselun määrän olevan ongelma. 

29% 
ei katso pornoa 

koskaan.

📷📷

Keskimääräinen tyytyväisyys omien 
genitaalien ulkonäköön

Vastauksista toimituksen lempifantasia oli perusseksi.

noin kaksi kertaa kuukaudessa

Mistä fantasioidaan?

1.    BDSM tai muu raju seksi         44%

2.    Kolmen kimppa                41%

3.    Julkisessa paikassa           31%

4.    Roolileikit      24%

       Lääkärileikit         9%

5.    En mistään         18%

6.    Orgiat      15%

7.    Seksivideon teko           12%

8.    Kymppikerho           12%



VASTAAJIEN ERIKOISIMPIA 
SEKSIKOKEMUKSIA

Autossa keskellä metsää, 
yllättäen joku ratsastaa hevosella 

auton vierestä

Imin omaa kulliani Harrastin seksiä minua 10 vuotta vanhemman kanssa. 
Oli raju ja dominoiva

 täti.

Kolmen kimppa silloisen kumppanini eksän 
kanssa

Kumppani kaivoi yllätyksekseni takin 
taskusta kokaiinia. Kieltäydyin viivasta 
kohteliaasti, mutta pukille oli päästävä.

Lyöminen?

Mentiin silloisen poikaystävän kanssa Berliinissä 
seksisaunaan, jossa oli myös erilaisia koppeja 
johon pystyi menemään. Mentiin sellaseen 

koppiin ja ei tajuttu että siinä oli ”ikkuna”, jossa 
kalterit, ja tietty ihmisiä katseli meitä siitä läpi…

Nainen hipelöi pyllyreikää 
(mun) samalla kun antaa 

suikkaria, 
tuntuu höpöltä veli

No en vieläkään jaa; muutenhan ihmiset saisivat tietää mitä 
kaikkia perverssejä Meilahden tunneleissa liikkuu!

Päädyin hierojalla harrastamaan seksiä 
odotushuoneen sohvalle!

Pieru 
orgasmin 

aikana

Sain niin huonoa seksiä, että 
tein siitä 

powerpoint-esityksen

Samalla katsoen 
valvontakamerasta, että kukaan 

ei tule paikalle

Sanonpa vaan, että vihreissä bajamajoissa 
ovet on lujempaa tekoa kuin sinisissä.

Työkaveri katsoi (siis ei 
nukkunut) kolmantena 

osapuolena vieressä

Ex-tyttöystävä sai niin voimakkaan 
orgasmin, että alkoi itkeä. Säikähdin 
ensin tottakai, mutta sitten naurettiin 

raukeissa tunnelmissa

Meloimme kumppanini kanssa saareen ja harrastimme seksiä 
kalliolla tarkkaillen samalla, etteivät moottoriveneet aja ohi aivan 

kurkistusetäisyydeltä.

Partnerilta pääsi mahan sisältöä päälleni hänen 
antaessaan minulle suuseksiä.

Poikaystävän äiti yllätti itse teossa.

Seksikumppanin sitominen katosta urheiluköysin dom/sub 
roolileikkiä suorittaessa

Sidottuna strap-onin 
vastaanottaminen

Kts. yst. 2019 seksi-Q!



Urheiluseuran varasto

Heinälato

Hissi

Hoasin häkkivarasto

Kasarmi
Karhu Ministeri

Keskellä autotietä pimeällä 
(omakotitaloalueella)

Risteilyhytti, kun hytissä on 
muitakin henkilöitä

Thoraxin speksivarasto

Yksiö kalliossa (olen 
oikeistolainen)

Kandihuoneen vessa

Liikenteenjakaja

Äidin häät

Lintutorni

Hautausmaan takapiha

Mautossa Hoplopin 
parkkipaikalla

Minigolf-rata

Partioleiri

Pakun takatila

Riippumatto

Sairaalan lepohuone

Ambulanssi

Santahaminan sotilaskodin 
parkkipaikka

Seksisauna

Sienimetsällä

Speksivarasto

Sup-lauta

Talvipakkasella metsässä

Töölönlahti

Ulkouima-allas

MIELENKIINTOISIMMAT



BM ryhmähuone 5 
ja 6 <3

Euphorian katto

Hiihtohissi

Hilton kalastajatorppa 
rappukäytävä

Ironisesti kyllä neitsytpuisto

Kirkon piha

Koulun kellari

Lahden 
Forenomin kattoterassi

Autokorjaamon autotalli

Lentokone

Linnanmäki

Salilla
Näyttämön lavan alla

M2 rappukäytävä

Kaupungintalon edusta

Yöllinen ruokala

Otaniemen ranta

Pilvenpiirtäjässä valtavan 
ikkunan edessä

Rakennustyömaa

Puumaja

Riippumatto

Tampere

Hiekkarannalla vedessä 
uimapatjan päällä keskellä 

yötyöntä yötä Nakukylpylä

Lava-auton avolava

YLEISIMMIN 
MAINITUT

Metsä 28 kpl
WC 24 kpl

Risteilylaiva 16 kpl
Auto 16 kpl
Sauna 15 kpl
Ranta 14 kpl
Puisto 13 kpl
Koulu 13 kpl

Allas/palju/poreamme 13 kpl
Katto 11 kpl

Työpaikka 11 kpl
Kampus 8 kpl

Julkinen liikenne 8 kpl
Ainejärjestön tila 8 kpl

Vene/muu kelluva asia 6 kpl
Euffa 4 kpl

Lentokone 4 kpl
Mocsu 3 kpl

Luonto yhteensä 80 kpl

SEKSIPAIKAT -KOOSTE



Lääkisopiskelijoiden kokemuksia 
seksuaalikasvatuksesta

Kokemukset kokoksi: Venla Alanko, Kuvitus: Aino Kokkonen

“Mies saa aina tullessaan orgasmin”

“Nyt voit sitten tulla raskaaksi” -äiti sanoi, kun 
kerroin kuukautisteni alkaneen.

“se on sitä kun mies ja nainen on päällekkäin ja 
pussailee ja no siitä syntyy lapsi sitten”

”Käytä ehkäisyä, muuten voit ottaa rennosti”

”Miehillä on tarpeita”

”Seksi tuntuu kuin laittaisi 
töpselin pistorasiaan”

Aika rehtiä. Ei puhuttu 
kukista ja mehiläisistä 
vaan pippeleistä ja 
pimpeistä.

Äiti aloitti keskustelun kukista ja mehiläisistä ja 
minulla kesti pitkään ymmärtää mistä hän puhuu :D

Äiti oli mun messissä (=tukena) about yläaste-
ikäsenä ostamassa elämäni ekaa seksilelua. :D

Äitini aikanaan muistutti, 
että seksin pitää olla kiva 
kaikille osapuolille <3

Alakoulussa opetusta vaa 
lisääntymisbiologian kannalta

Ei kehuttavaa. 

Jos ei oteta suojauksen tärkeyden 
opetusta huomioon, niin hyvin 
vähäistä/olematonta.

Katseltiin yläasteella terveystiedon 
tunnilla MRI-videotallennetta, jossa 
kaksi ihmistä harrasti keskenään 
seksiä. Ei oikein koskaan selvinnyt 
meille, miksi me juuri sitä katseltiin.

Kondomeilla puhallettiin 
lähinnä ilmapalloja

Konservatistista

Kotona ei käytännössä ollenkaan. 
Koulussakin todella vähän ja silloinkin 
puhuttiin vain heteroseksistä.

Kotona ei puhuttu koskaan seksistä :(

koulun seksikasvatuksessa 
kerrottiin ainoastaan poikien 
masturboinnista, mutta 
naisilla asiasta ei puhuttu 
- aivan kun naiset eivät 
masturboisi

Ei puhuttu kommunikoinnista, 
seksuaalisesta monimuotoisuudesta 
tai suostumuksesta paljon mitään.

Kukaan ei kertonut miten pääsee seksitautitesteihin.

Mun iskä oli aina hyvin avoin 
seksiin liittyen, puhuttiin pornosta 
ja seksistä ekaa kertaa kun olin 
3. luokalla. Koen että sain hyvän 
kasvatuksen, suhtautuminen seksiin 
on hyvin vapautunut

oispa ollu

Olen saanut wilma merkinnän -Tökki 
kaveriaan naamaan kondomilla peitetyllä 
kurkulla

Peruskoulussa seksikasvattaja 
sanoi, että on täysin ok maksaa 
seksistä kananugeteilla

Porkkanalle laitettiin kortsu. Porkkana oli aivan liian pieni ko. 
kortsulle.

Traumatisoivat muistot on blokattu 
pois mielestä :)
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aika olematonta ollut :(
Ei sitä ollut :D

Eipä koulussa paljoa muusta 
kerrottu ku penis-vagina-
penetraatiosta

Hauska video vitosluokalla

Hyvin ja kattavasti opetettu. Myös 
seksuaalivähemmistöt huomioitiin hyvin ja 
tasapuolisesti.

Isä ei opettanut vaan sanoi että kyllä 
sen sitten osaa.

joskus kysyin vanhemmilta mistä lapsia tulee, 
vastaukseksi sain “pippelit ja pimpit isketään yhteen”

Kamalaa

Kiusallista, kutkuttavaa ja riittämätöntä.

Käytä ehkäisyä!

Koko aihe oli täysi tabuu ja häpeän aihe, joka 
on kantanut aikuisikään; koen olevani hyvin 
vajavainen ja osaamaton seksissä. Lisäksi en 
pysty luottamaan ihmisiin ja pelkään hylätyksi 
tulemista joten intiimien suhteiden luominen on 
ollut käytännössä mahdotonta oman etäisyyden 
ottamiseni vuoksi kun mikä tahansa ihmissuhde 
(kaveri- tai romanttinen) muuttuu “liian 
läheiseksi”.

Kotona ei seksuaalikasvatusta, tabu aihe. Koulusta 
jäänyt mieleen vain seksuaalivalistuksen tunti, jolloin 
laitoimme kortsut liimapuikkoihin

Koulussa heikkoa. Kotona korostettu hyväksyntää ja sitä, 
että kummallakin on kivaa. Myös polyamorisia arvoja ja 
lgbtq-asioita

Koulussa vanhoillinen mies opettaja, joka 
opetusmateriaaleja taululla katsoessaan näytti 
ajattelevan “en mä pysty tähän” ja käveli mitään 
sanomatta luokasta pois. Palatessaan sitten 
siirryttiin muuhun opetukseen. Siihen se opetus 
jäi.

Aikuisiällä meni vuosia päästä irti tästä 
ajatuksesta, jonka koen tulleen ennen kaikkea 
koulun varsinkin tytöille kohdistamasta 
varoittelusta raskautta ja seksuaalista väkivaltaa 
koskien, ikään kuin nainen ei voisi harrastaa 
seksiä vain omaksi ilokseen vaan ainoastaan 
koska niin kuuluu tehdä tai joku sitä vaatii.

Porno oli suurin synti maan päällä. 
Terveystiedosta jäi mieleen vain banaani, jonka 
päälle viriteltiin kortsu: Koin peniskateutta 
BANAANILLE! Anaaliseksin harrastamisesta 
ei juuri informoitu, joten se oli aika kivinen tie. 
Minä siis persettä antavana osapuolena.

Sheimaavaa ja nautinnon ohittavaa

terveystiedon tunnilla treenattiin kortsun 
laittamista liimapuikkoon:D

Todella konservatiivinen

Tosi konservatiivinen näkemys seksistä sekä 
seksuaalisuudesta, täten aihe lakaistiin maton 
alle eikä ollut košer puhua aiheesta. Myöhemmin 
ja tälläkin hetkellä koen välillä vaikeuksia 
olla avoin seksualisuudesta sekä seksistä niin 
henkilökohtaisella kuin yleiselläkin tasolla.

Yläasteen terveystiedon tunnilla opettaja oli tuonut 
kurkun demonstroidakseen miten kondomi sujautetaan 
paikalleen. Kurkku oli kuitenkin jo hieman passé eli 
löysän puoleinen vaikeuttaen tehtävää. Realistinen 
demonstraario :)

Kotona: ei sinun tarvitse tietää 
mitään, koska et harrasta seksiä 
ennen avioliittoa 👍🏼
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42 Aikuisten lelukaupan pitäjä Kari Valo oli ystävällinen 
ja kertoi mielellään liikkeensä historiasta.

Vuonna 1988 perustettu Aikuisten lelukauppa on Helsingin kolmas 
perinteinen seksikauppa ja sijaitsee keskeisellä paikalla Kallion kirjaston 

vieressä. Kauppaa on pitänyt vuodesta 1993 Kari Valo, joka on tänäänkin 
paikalla. Asiakaspalvelu on mukavaa eikä lainkaan kiusaannuttavaa. Valo kertoo 
mielellään historiarikkaan alan käänteistä: poliisi on takavarikoinut videoita, 
liikkeen ikkunoita on rikottu ja taksin kyljessä oleva Aikuisten lelukaupan logo 
on haastettu oikeuteen siveettömänä mm. lääkärin toimesta (2000-luvulla!?). 
Kysyttäessä Valolta, onko hän tosiaan Ville Valon faija, saamme vastauksen: 
”Vain Ville Valon äiti tietää totuuden.”

Aikuisten lelukauppa

Q testaa

Helsingin seksikaupat
Teksti: Henri Savander  Kuvat: Jussi Mäenpää

Oletko kyllästynyt ainaiseen askarteluun pesusienten ja 
Pringlespurkkien kanssa? Eikö suihkun veden paine 

riitä? Eikö markettiliukkari vaan luista tarpeeksi? 
Kirurgi ei leikkaa tylsällä veitsellä, joten kandikaan ei toteuta 
seksuaalisuuttaan epäadekvaateilla välineillä. Mistä sitten 
hankkia se kuuluisa tillbehör?

Looginen paikka etsiä omien kinkkien toteutustarpeet 
on internetin postimyynti. Häveliäs paketointi, halvat hinnat 
ja kotiinkuljetus – mikäs sen parempaa! Mutta entä jos posti 
vie paketin aina jonnekin muualle kuin kotiin? Tai jos on 
perinteinen, haluaa asiakaspalvelua ja yksinkertaisesti pitää 
enemmän oikeista kaupoista. Löytyykö Helsingistä edes 

seksikauppoja?
Seksi-Q jalkautui testaamaan kivijaloista löytyvät 

seksikaupat. Vertailuun on otettu mukaan vain välittömän 
laajennetun lääkiskuplan sijainnit eli keskusta, Töölö 
ja Kallio. Google osaa neuvoa kolmen eri seksikaupan, 
Keltaisen ruusun, King’s Sexin ja Aikuisten lelukaupan, 
sijainnin. Vertailussa on otettu huomioon miellyttävyys 
asioida, hintataso (ja opiskelija-alennus), henkilökunta, 
valikoima, muut palvelut ja yleinen ilmapiiri.

Seksi-Q:n vakavamielinen arvosteluraati.

Sijainti: Viides linja 7, Kallio
Auki ma-pe 10–18.30, la 10–16
Arvosana: 3,5/5
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Lelujen puolesta valikoima on mainittavasti pienempi 
kuin Keltaisessa ruusussa, mutta kuitenkin tarpeeksi 
– luultavimmin asiakas löytää etsimänsä. Myydyimpiä 
tuotteita ovat ”erilaiset suristimet”. Kuten muissakin 
kaupoissa, Aikuisten lelukaupassa on hyvä valikoima 
DVD- ja VHS-leffoja sekä lehtiä. Opiskelija-alennus on 
ollut aikaisemmin, mutta siitä oli jouduttu luopumaan 
alaikäisten ostajien aiheuttaman polemiikin vuoksi 
takavuosien siveyshöyryissä.

”Tekee mieli tukee tätä”, ”Lämmin tunnelma”

+ Mukava henkilökunta
+ Kohtuullinen hintataso

- Pieni valikoima

Aikuisten lelukaupalla on viesti Q:n lukijoille.

Aikuisten lelukaupan logolla varusteltu kohutaksi.

Kartan nuppineulat osoittavat eri puolilta maailmaa saapuneita asiakkaita 
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Sijainti: Iso Roobertinkatu 38, Punavuori
Arvosana: 2/5

Takahuoneen seinällä on valokuva, jossa Sjöberg poseeraa nuorena alasti.

1967 avattu Punavuoren King’s Sex on Suomen vanhin 
seksikauppa. Perustaja Tom Sjöbergiin henkilöityvä 

liike on palanen vanhaa Punavuorta, jolloin kaupunginosa 
tunnettiin levottomana ja huonomaineisena. Sjöbergin 
haastatteluromaanin pohjalta on tehty Rööperi-elokuva, 
jonka oheistuotteet kuuluvat valikoimaan. 

Rupattelun yhteydessä käy ilmi, että Sjöbergillä on 
mielenkiintoinen näkemys seksikulttuurin muutoksesta 
ajan saatossa. Aikaisemmin seksikaupoissa ovat käyneet 
lähinnä miehet, kun taas nykyään asiakaskunta koostuu lähes 
pelkästään naisista. Yksi asia ei kuitenkaan ole Sjöbergin 
mukaan vuosikymmenten aikana muuttunut – nimittäin 
tapa, jolla seksistä puhutaan parisuhteissa. Sjöbergin 
kertoo pariskuntien tulevan yhdessä siveellisesti hihitellen 
seksikauppaan pyörimään ostamatta mitään. Myöhemmin 
toinen osapuoli tulee yksin hakemaan tarvitsemansa.

Itse kauppa on verrattain pieni, satiiniverhoiltu ja hieman 
pölyinen. Pioneeriliike on keskittynyt silminnähden 
enemmän pornografisen median myyntiin. Valikoimassa on 
sekalainen kokoelma leluja, VHS- ja DVD-leffoja sekä lehtiä. 
Vintagepornon harrastaja löytää täältä varmasti haluamansa, 
mutta leluja etsivä ei välttämättä. Vertailutuotteet Satisfyer, 
liukuvoide ja fleshlight löytyvät kyllä. Hintataso on yllättäen 
matalampi kuin kahdessa vertailukaupassa. Opiskelija-
alennusta ei ole. 

King’s Sex henkilöityy vahvasti omistajaansa Tom Sjölbergiin. Kuvassa 
Sjöberg liikkeensä takahuoneessa.

+ Halvat hinnat
+ Helsingin historiaa

- Pieni valikoima
- Miljöö ei ole järin viihtyisä

King’s Sex -liikkeessä on laaja videovalikoima.

King’s Sex

Takahuoneen seinät on vuorattu vanhoilla kuvilla, postereilla ja lehtien 
etusivuilla



Keltainen ruusu

Keltaisen ruusun vibrapöytä hurmasi Q:n kriitikot.

”Tokmannimainen”
”Testipöydästä plussaa”

+ Hyvä ostokokemus, ystävällinen
    henkilökunta, laaja valikoima
+ Opiskelija-alennus -20 % (sic!)

+ Muita palveluita: cinema, cruisailualue
+ Wolt toimittaa

- Hintataso 

Keltainen ruusu on seksikauppojen Tokmanni.

Sijainti: Malminrinne 2-4, Kamppi
Auki su-to 12-00, pe-la 12-06

Arvosana: 4,5/5

Keltainen ruusu on sisältä hyvin neutraali, aivan kuin mikä tahansa 
muukin liike. Taustalla soi kevyt hittilista, asiakkaat selailevat hyllyjä 

ja myyjä auttaa tiskin takaa. Esiin asetetulla pöydällä on paketeistaan 
avattuja leluja, mikä on ehdoton plussa: netistä ostettuna ei luonnollisesti 
aina voi tietää mitä saa. 

Myynnissä on myös vaatteita, Tom of Finland -merchiä ja seksikrääsää. 
Perältä löytyy leffoja ja niitä saa katsella myymälän erillisessä Cinemassa 
15 € päivähintaan. Myyjän mukaan myydyimpiä tuotteita ovat liukkarit, 
joiden valikoima onkin huomattava. Vertailutuotteiden hinta on 
korkeampi kuin muissa liikkeissä tai netissä, vaikka tosin kiitettävän 
opiskelija-alennuksen kanssa hintaero pienenee lähes olemattomiin. 
Henkilökunta neuvoi ystävällisesti kysyttäessä ja innostui kertomaan 
seksikauppojen ja pornon historiasta.

Bonusosio:

Googlesta löytyy ”seksikauppa”-haulla Kalliosta Aikuisten lelukaupan lisäksi useita 
muita sex shopina itseään mainostavaa liikettä. Testiryhmä kävi useamman 

ovella ainoastaan todetakseen, että niiden pääasiallinen liiketoimi ei vaikuttanut 
mainonnasta huolimatta olevan seksikauppa vaan jokin muu. Yksikään ei halunnut 
esitellä toimintaansa eikä päästänyt Q:ta tuulikaappia pidemmälle. Toki yrityksellä on 
oikeus valita asiakkaansa. Ovelta nähtynä on kyllä vitriinissä esillä kokoelma seksileluja, 
ilmeisesti myynnissä, mutta tähän ei saatu tarkempaa selkoa. 



Q-Testaa: Seksilelut

Q:n seksikauppakierroksella kruunasimme Helsingin 
parhaimman seksivälinekauppiaan. Mutta vaikka 

tiesimme mistä ostaa, emme tienneet mitä ostaa. Mikä on siis 
itse tuotteiden laita? Millä saisi aikaan tehokkaimmat tärinät, 
odotetuimmat orgasmit taikka pontevimmat penetraatiot?  
Näitä kysymyksiä varten toimitus kustansi seksilelukalenterin, 
määritti toimittajista heteropariskunnan sekä lukitsi heidät 
mocsun Otto Wegeliukseen keräämään dataa tutkivan 
journalismin puolesta. Voihkinnan päätöksenä saimme seuraavia 
tuloksia:

Lelut, joita raati suosittelee:

• Klitoris- ja g-pistesimulaattori: Kummankin osapuolen 
suosikki. Toinen pää naishenkilön vulvan g-pisteeseen ja 
toinen pää klitoriksen päälle, jolloin lähetyssaarnaajassa 
orgasmi on taattu. 

• Silkkiset silmälaput ja höyhensulka: Virittävät oikean 
tunnelman. Hierontaan tarkoitettu “tatti” on tullut kovaan 
käyttöön sekä tunnelman virityksessä että lihasjumien 
hoidossa.

• Sauvavibra: klassikko, sopii yhdessä ja yksin käytettäväksi. 
• Suihinottopallo: Pelottavan aidon tuntuinen. Vaatii 

kuitenkin reilusti liukkaria toimiakseen. 

Sauvavibraattori.

Kuvat: Jussi Mäenpää & Sinful-verkkokauppa

Sinful joulukalenteri.
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Lelut, jotka raati jättäisi 
kauppaan:

• Huulipunan näköinen vibra: Turha 
konsepti, sillä muoto on epämukava ja 
tärinä liian kova. 

• Etäohjattava vibra: Tärinän vahvuus 
huulipunaakin kovempi. 

• Seksiasentotaulu: Sisälsi vain 
tavallisimmat seksiasennot, joten tylsä. 

• Tärisevä, peniksen ympärille laitettava 
runkkaushuppu: Liukkarinkin kanssa 
liikaa kitkaa… 

Yleisarvio: 

Hintaansa nähden todella väärti -etenkin 
pariskunnalle, jolla ei entuudesta ollut seksileluja. 
Kalenterista sai hyvän katsauksen siihen, mitkä lelut 
sopivat omaan käyttöön ja halutessaan toimivaksi 
todetut voi tulevaisuudessa päivittää laadukkaampiin 
yksilöihin. Pisteitä kasaantuu myös siitä, että kaikki 
lelut ovat tyylikkään mattamustia. 

Täysiä pisteitä kalenteri ei kuitenkaan ansaitse, sillä 
kalenterin lähestulkoon kaikissa vibraominaisuuden 
sisältävissä leluissa värinä oli tehtaan puolesta 
väännetty infernaaliselle tasolle. Olisimme siis 
toivoneet pehmeämpiä tärinävaihtoehtoja kaikkiin 
vibraleluihin. Tärisevänä kirsikkana kakun päällä 
suurin osa tuotteista vaativat paristoja. Kiusallista 
kipittää kesken session 24h -alepaan ostamaan 
sormiparistoja.

Konsepti oli kokonaisuudessaan hauska, sillä 
odotimme seuraavan päivän luukkua toden 
teolla kuin pikkulapset suklaakalenterin kanssa. 
Yleisarvosanaksi raati antaa: 8,5/10, Hyvä ostos! 

Ladattava Runkkaushuppu, aka 
tärisevä kitkahelvetti.

Huulipunavibraattori, 
aka tärinähelvetti.
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Seksihoroskoopit
Loppuvuonna on havaittavissa useiden eri planeettojen perääntymisiä. 
Merkuriuksen perääntyminen sai meidät miettimään menneitä (vanha 
suola janottaa?), Jupiterin perääntymisen aikaan kannattaa pohtia 
omaa elämänfilosofiaa ja Saturnuksen perääntyminen taas keskittyy 
uramahdollisuuksiin. Mutta miten planeettojen asennot vaikuttavat sinun 
talvesi seksielämään?

Teksti: Prognosis_Pussy
Kuvitus: Aino Kokkonen

Oinas (21.3.-20.4.)

Tuliselle ja puoleensavetävälle Oinaalle 
talvi tuo lukuisia mahdollisuuksia 
kehittää seksuaalista potentiaaliaan. 
Joulu- ja tammikuun välillä Jupiter 
liikkuu Oinaassa, mikä tietää 
maksimaalisen nautinnon hetkiä. Tästä 
huolimatta talvi on myös hyvää aikaa 
äkkipikaiselle Oinaalle pohdiskella 
omaa kärsimättömyyttään: kaikkea ei voi 
eikä tarvitse saada heti, vaan hyvää 
kannattaa odottaa!

• Vinkkejä: Tyydytä seikkailunhaluasi 
kokeilemalla seksiä jossain uudessa 
paikassa: keittiössä? Autossa? Ehkä 
jopa metsässä?

• Suositeltava seksiasento: Sitting 
Lotus

Härkä (21.4.-20.5.)

Loppuvuosi on härälle muutoksen aikaa. Marraskuinen härässä 
tapahtuva täydellinen kuunpimennys saa aikaan yllättäviä 
tapahtumia, jotka pakottavat mukavuudenhaluisen härän 
mukautumaan olosuhteisiin. Näiden muutosten keskellä mikä 
olisikaan paras tapa maadoittua kuin fyysisyys. Tämä onkin 
siis hyvää aikaa keskittyä kosketukseen: hellää hemmottelua, 
läheisyyttä ja lämpöä kaivataan juuri nyt erityisen paljon.

• Vinkkejä: kokeile kynttilöin tunnelmoitua vaahtokylpyä 
tai vaikkapa uutta hierontaöljyä!

• Suositeltava seksiasento: Lying Groundhog

Kaksonen (21.5.-21.6.)

Uteliaalle ja helposti kyllästyvälle 
Kaksoselle talvi on otollista aikaa 
tutkia omaa seksuaalisuuttaan Marsin 
perääntymisen alkaessa marraskuun 
lopulla. Tämän punaisen planeetan 
liike antaa mahdollisuuden kehittää 
omia kommunikaatiotaitoja sekä itsensä 
että mahdollisen seksikumppanin 
kanssa. Leikkisä Kaksonen kaipaa 
kevyttä tunnelmaa myös makuuhuoneen 
puolelle, joten mielikuvitusta peliin!

• Vinkki: Olisiko aika investoida 
uuteen leluun?

• Suositeltava seksiasento: The 
Seashell
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Rapu (22.6.-22.7.)

Ravun seksuaalinen energia saattaa vaihdella vuoroveden tavoin, 
sillä Ravun hallitseva taivaankappale on kuu. Joulukuussa 
tapahtuva Jupiterin perääntyminen yhdistettynä tähän kaavaan voi 
turvallisuutta rakastava Rapu kokea tarvetta riisua panssarinsa 
ja heittäytyä nautinnon armoille hinnalla millä hyvänsä. Ravun 
into tuottaa mielihyvää kumppanilleen tekee hänestä loistavan 
rakastajan, joten päästä Rapu lähellesi, nyt kun siihen on 
mahdollisuus!

• Vinkki: Päästä irti! Anna intuitiosi ja tarpeesi viedä!
• Asento: Pretzel Dip

Leijona (23.7.-22.8.)

Saturnuksen ollessa Leijonan vastamerkissä, Vesimiehessä, 
vuodet 2021 ja 2022 ovat olleet Leijonalle isojen muutosten 
aikaa. Tämä aikakausi on kuitenkin tulossa päätökseen 
siirtyessämme vuoteen 2023 ja seuraavan kerran Saturnus 
asettuu tähän akseliin 29 vuoden päästä, joten on aika 
päättää, mitä kantaa mukanaan tulevaisuuteen. Ylpeä Leijona 
rakastaa huomiota ja ihailua, mutta nyt on oiva hetki 
ottaa ohjat omiin käsiin ja sanoittaa omia tarpeita ja 
mieltymyksiä.

• Vinkki: Kehitä itserakkauttasi, mikään ei ole yhtä 
haluttavaa kuin itsevarmuutta huokuva Leijona!

• Suositeltava seksiasento: Ballet Dancer

Neitsyt (23.8.-22.9.)

Prude in the streets, freak in the sheets. Neitsyen harkitsevan 
ulkokuoren ei kannata antaa hämätä. Lokakuun alussa loppuneen 
Merkuriuksen perääntymisen jälkeen talvi tietää Neitsyelle 
erityisen kiihkeää aikaa eikä näitä himoja tule yrittää hillitä. 
Nosta siis seksielämäsi uudelle tasolle!

• Vinkki: Kokeile makuuhuoneessa jotain uutta. Sitomisleikkejä,     
roolileikkejä, ehkä jopa ruuan yhdistämistä petipuuhiin?

• Suositeltava seksiasento: Golden Arch

Vaaka (23.9.-23.10.)

Vaa’an hallitsevan taivaankappaleen, Venuksen, asettuessa Vaakaan 
mahdollistuu tälle sosiaaliselle merkille uusia tilaisuuksia 
luoda yhteyttä syvimmän itsensä kanssa. Flirttailevalla ja 
miellyttämisen haluisella Vaa’alla on taipumusta laittaa toisten 
tarpeet etusijalle, joten nyt on aika keskittyä oman nautinnon 
maksimointiin ja olla jopa itsekäs.

• Vinkki: Korosta feminiinistä energiaasi ja estetiikkaa
• Suositeltava seksiasento: The Pinball Wizard
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Jousimies (23.11.-22.12)

Syksy 2022 oli Jousimiehelle kasvun aikaa. 
Merkille merkittävimpien taivaankappaleiden 
perääntymisten ollessa tälle vuodelle jo 
takana päin on tämä hyvää aikaa kokeilla 
omia rajoja ja etsiä uusia asioita, jotka 
saavat mielen ja kehon värähtelemään. 
Jousimiehen impulsiivisuus ohjaa tämän 
uusiin ihaniin seikkailuihin, mutta samalla 
se voi ajaa ikävimpiinkin tilanteisiin, 
joten tarkkuutta tarvitaan!

• Vinkki: Tutki kirjallisuutta, 
elokuvia, kuvataidetta: saatat löytää 
yllättäviäkin sytykkeitä!

• Suositeltava seksiasento: The Spider

Kalat (20.2.-20.3.)

Päivien lyhetessä ja tunnelman kääntyessä 
koleaan ja pimeään usvaan, on herkkä Kala 
taipuvainen kääntymään sisäänpäin. Tämän ei 
kuitenkaan tarvitse tarkoittaa pelkästään 
kaamosmasennusta: syviin vesiin sukeltaminen 
antaa tilaa syvempien yhteyksien luomiseen, 
mikä on tunteelliselle Kalalle elintärkeä 
tekijä intiimeissä kohtaamisissa. Uskalla 
antautua herkälle puolellesi!

• Vinkki: Viritä makuuhuoneen energiaa 
erilaisin aistein: tunnelmaan sopiva 
taustamusiikki, eteeriset öljyt ja ihoa 
hellivät tekstiilit tekevät ihmeitä!

• Suositeltava seksiasento: The Om

Vesimies (21.1.-19.2.)

Loppuvuodesta 2020 Vesimieheen asettunut 
Saturnus alkaa vuoden vaihteessa siirtyä kohti 
seuraavaa akselia, joten on aika ottaa kaikki 
hyöty irti tästä harvinaisesta planeetan 
asennosta. Tämä tarkoittaa oivia tilaisuuksia 
kehittää omaa itsevarmuutta ja seksuaalista 
identiteettiä. Pidä siis rimasi korkealla 
äläkä tyydy vähempään kuin mitä ansaitset!

• Vinkki: Löydä viettelevä puolesi 
esimerkiksi peilin tai kameran edestä.

• Suositeltava seksiasento: The 
Valedictorian 

Kauris (23.12.-19.1.)

Seikkailunhaluisen Kauriin hallitsevan 
planeetan, Saturnuksen, merkitykselliset 
ja mullistavat liikkeet ovat tapahtuneet 
jo kevään puolella. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita etteikö Kauriin elämässä tapahtuisi 
kehoa kutkuttavia kohtaamisia myös 
loppuvuoden puolella. Kauriin kunnianhimo 
ja järjestelmällisyys kannattaa hyödyntää 
myös makuuhuoneen puolella, sillä tämä luo 
loistavan pohjan valtasuhdeleikeille. 

• Vinkki: Etsi itsestäsi uusia tapoja 
nauttia, on itsetutkiskelun aika!

• Suositeltava seksiasento: G-Whiz

Skorpioni (24.10.-22.11.)

Joulu- ja tammikuussa Skorpionissa tapahtuvat 
kuunpimennykset saavat tämän huokumaan 
intensiivistä karismaa. Skorpionin ei siis 
kannata ihmetellä, mikäli sekä uudet että 
vanhat tutut, ehkä ihastukset, hakeutuvat 
hänen seuraansa normaalia enemmän. Skorpioni 
on merkeistä seksuaalisin ja luonteeltaan 
hyvin salaperäinen, mikä saa makuuhuoneen 
täyttymään intohimolla ja mystiikalla.

• Vinkki: Olet vastustamaton, embrace it!
• Suositeltava seksiasento: Champagne room 
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Seksikohtaukset popkulttuurissaSeksikohtaukset popkulttuurissa

Huumori, inhorealismi ja hyvä tarinankerronta – niistä on hyvä 
seksikohtaus tehty, sanoo Tuplakääk-podcastin toinen juontaja 

Kirsikka Simberg. Tuplakääk on julkkisjuoruihin keskittyvä podcast, 
ja sen juontajat Kirsikka ja Enni ovat Suomen parhaita popkulttuurin 
asiantuntijoita. Siksi Kirsikka oli luonnollinen valinta haastateltavaksi, kun 
kyse on seksistä popkulttuurissa.

Kirsikan mukaan seksikohtaukset ovat usein huonoja. Pelkkä seksin 
kuvaaminen tai jonkun henkilöhahmon seksikkyyden todistaminen eivät 
tee hyvää seksikohtausta. Seksikohtaus ei voi olla juonesta irrallinen, 
vaan sen tulee olla osana tarinankerrontaa, täydentää henkilöhahmoja tai 
paljastaa niistä uusia odottamattomia puolia. Kirsikan mielestä parhaat ja 
mielenpainuvimmat seksikohtaukset ovat olleet koomisia – onhan seksikin 
tavallaan aika koomista.

Nämä Kirsikan sanat mielessä pitäen lähdimme selvittämään Q-kautisen 
anonyymin raadin kanssa, mitkä ovat popkulttuurin upeimmat ja 
surkeimmat seksikohtaukset. Mikä tekee hyvän seksikohtauksen? Mikä 
seksikohtauksissa naurattaa? Mitä se kertoo seksistä – ja meistä?

Tuplakääk on Kirsikka Simbergin ja Enni 
Koistisen julkkisjuoruihin keskittyvä podcast, 
joka on muun muassa voittanut Creator Awards 
2022 Vuoden Podcast -palkinnon. Podcast 
tarjoilee takuuvarmaa viihdettä ja erinomaista 
eskapismia. 

Q-kautinen suosittelee: Tuplakääk-podcast

Kirjoittajat: Venla Alanko ja Laura Martikainen

SARJAT:SARJAT:

Game of Thrones

k1j1: 58.39 (HBOMax)

“Jamie näyttää Shrekin prinssikomistukselta”

🍑

🍑

🍌

🍌

🍋

🌸

Game of Thrones on tunnettu seksikohtauksistaan, ja joidenkin 
lähteiden mukaan niitä kertyy kahdeksantuotantokautisen sarjan 
aikana yhteensä 71 kappaletta. Ensimmäisen tuotantokauden 
ensimmäisen jakson päätöskohtauksen seksikohtaus noudattaa 
GoT:ille tuttua ja turvallista kaavaa – eli insestiä ja doggy 
stylea. Pyrkiikö vakkariyhdistelmä kertomaan jotain ihmisen 
hallitsemattomasta sisäisestä eläimellisyydestä vai yleisesti 
järkyttämään katsojaa? Seksikohtauksen kontrastia lisää siihen 
liitetty kiipeilevä viaton lapsi sekä suloinen koira. 
 

Raadin mielestä paneminen on hirveän vaikean näköistä. 
Aluksi doggy style näyttää rutiininomaiselta suoritukselta, 
kunnes lopussa zoom paljastaa henkilöhahmojen kasvot ja 
sitä myötä voimakkaat tunteet. Onko kyseessä viha, rakkaus 
vai molemmat? Keskustelua herätti myös Jamien mekkoasu, 
jonka voi näppärästi vetää päälle, jos akti yllättäen keskeytetään. 
Kaiken kaikkeaan kohtaus ”ei ole kyllä yhtään hauska”, pettynyt 
raati toteaa.

x
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Sex and the City

k6j2: 23.15 (HBOMax) 

“Hyvä maraton-seksin representaatio”
 

Sex/life

k1j1: 00.00 (Netflix)
 
”Nainen on pantava, tai sitten se on äiti”

🍑

🍑

🍌
🍋

🍋

🌸

🍆

Sex and the City on ollut julkaisuaikoinaan feministinen 
seksipositiivinen edelläkävijä – eikä tästä ole vähiten kiittämistä 
henkilöhahmo Samanthan seksikohtauksia. Onko sarja 
kuitenkaan enää nykypäivänä tittelinsä arvoinen? Kohtaus 
kyllä näyttää, että seksi voi olla hauskaa ja että nainen voi siitä 
nauttia. Onhan joskus ysärillä ollut kai vallankumouksellista, 
että nainen suorasanaisesti pyytää mieheltä suuseksiä. 
 
Toisaalta onko naiskeskeinen näkökulma seksiin turhan 
yksipuolinen ja rajoittava? Kohtauksen mies, Jerry, näkyy 
korkeintaan persoonattomana pano-orina, ja Samanthan 

suuseksipyyntöönkin hän vastaa vain yksiselitteisesti virnistäen 
”awesome”. Lisäksi penetraatiokeskeisyys ja valkoinen cis-
heteronormatiivisuus uuvuttaa Z-sukupolven edustajaa 
– yksipuolinen representaatio ja upotettu ahdasmielisyys 
lieneekin koko sarjan ongelma. 
 
Raati tuli kuitenkin loppupäätökseen, että all nighter -maraton-
seksiä kohtaus kuvaa hyvin ja hauskasti, vaikka kysymykseksi 
jäikin, mikä kohtauksessa varsinaisesti naurattaa. Onko se 
naisen yliampuva nautinto vai kenties seksin suoritusmainen 
mekaanisuus? 

Kääk suosittelee: Kaikki Samantha Jones -hahmon seksikohtaukset Sex and City sarjassa ovat 
Kirsikan mielestä nerokkaita. Pitkäveteisyys ei ole näissä ongelma – toisin kuin monissa muissa 
seksikohtauksissa.

Tämä sarja oli raadille täysin tuntematon, ja heti heräsi 
hämmennys sarjan nimestä: seksi ja elämä, vai seksi on elämää? 
Kohtaus sai raadilta täystyrmäyksen: se on yhdistelmä malegazea, 
humalatilaa, punaista väriä ja kulutettuja levyjä. Esimerkkinä 
mainittakoon kuvaus lopen väsyneestä, imettävästä äidistä, jolta 
on riisuttu kaikki seksuaalisuus pois. Kohtaus maalaa kuvan siitä, 
että nainen on joko seksikäs tai äiti, ei kumpaakaan yhtä aikaa, 
eikä mitään niiden väliltä.

Suostumus on tipotiessään ja kohtauksessa on vahva ”valtaan 
tämän naisen upeilla otteilla (eli silitän häntä lantion alueelta 
ja höngin rintojen väliin) ja odotan, että alistuu” -tunnelmaa. 
Jos kohtaus kuvastaa päähenkilön rajumpaa seksifantasiaa, voi 
kohtaus saada uuden ulottuvuuden. Kohtaus ei kuitenkaan ollut 
realistinen, eikä hauska: jäljelle jää pelkkä paska. 

Raadin jäsenen kommentti: “Tää oli musta siis ihan paska.” 

Kääk tyrmää: Kaikista tylsimmät seksikohtaukset ovat tyypilliset Hollywood-kohtaukset, joissa ensin 
suudellaan ilman kieltä, kopeloidaan vaatteiden läpi ja sitten mies aloittaa penetraation. Niin tylsää ja 
epärealistista!
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Orange is the New Black

k2j6: 18.25 (Netflix)

“Traaginen loppu sateenkaarevalle seksille väsyttää”

Normal People

k1j2 1.10 (HBOMax)

”Jonkun ne sukatkin pitää riisua”

🍑

🍑
🍌

🍌

🍋

🌸

Kohtaus alkaa lupaavasti pornomusiikin saattelemana. 
Päähenkilöt kokeilevat uutta asentoa huonolla menestyksellä, 
mutta sen ei anneta lannistaa tunnelmaa. Vaikka seksissä ei 
päästykään ekstaattisiin huippuihin, voi sen jälkeen turvallisesti 
syleillä ja latoa nasevia kommentteja rakkaudesta saksaksi. 
 
Raati olisikin osaltaan toivonut, että kohtaus olisi päättynyt 

tähän, sillä sen jälkeen alkava Hollywood-vibainen 
suuseksikimara, pelottavan isän aiheuttama keskeytys ja 
siitä seuraava kokonaisvaltainen häpeä toivat kohtaukseen 
epätoivottua ennalta-arvattavuutta. Miksi sateenkaarevan 
seksin täytyy aina päättyä häpeään? Voisivatko vihdoin 
sateenkaarevatkin saada luvan nauttia seksistä ilman traumaa? 
Plussaa kohtaus saa kehojen moninaisuudesta.

Normal People on hyvä sarja seksinnälkäisille, sillä minisarja 
tarjoilee yhteensä 41 minuuttia seksiä. Paitsi että seksiä on 
paljon, se on myös tiivistunnelmaista: tuntuu, kuin olisi 
huoneessa päähenkilöiden kanssa. Aitoa tunnelmaa rakentavat 
niin pelkistetty äänimaisema ähinöineen, tirskistelevältä tuntuva 
lähikuvauskulma sekä vaatteiden riisumisen yksityiskohtainen 
kuvaus. Erityisesti sukkien riisuminen ilahdutti raatia 
-riisumisen epäseksuaalisin kohta on paljastettu!
 
Seksikohtaus on lähes häiritsevän idyllinen. Keskustelu on 
ensimmäiseksi seksikerraksi hämmästyttävän avointa, ja 

suostumus täyttyy ihanteellisesti. Kohtaus etenee rauhallisesti, 
riisumisen lomassakin voi jutella niitä näitä, nauraakin saa. 
Ehkäisy mainitaan, kondomi haetaan viereiseltä pöydältä ja 
avaamisesta kuuluu rapina. Ainoa epäkohta muuten lähes 
täydellisesti etenevässä seksikohtauksessa 
on liukkarin puute. Toinen kommentti: 
”Miksi vain kauniit ihmiset panee?”

Sex Education

k2j8: 00.00 (Netflix)

“Fresh alienseksi, joka ei ole vitsi”

Sex Education on uuden sukupolven raikas 
tuulahdus, mitä tulee seksin kuvaamiseen ja siitä 
puhumiseen. Kyseinen kohtaus on varsinainen 
oppikirjaesimerkki niin avoimesta seksipuheesta, 
turvallisen tilan luomisesta kuin representaatiosta. 
Raadin mielestä on todella fresh, että ei-
penetraatiokeskeistä seksiä on kuvattu – voi myös 
runkata yhdessä! 
 
Kohtauksessa kuvataan henkilöhahmon alien-
fantasiaa, mutta fantasialle ei naureta. Turhan 

vakava kohtaus ei kuitenkaan ole. Taustalla 
soiva hassu musiikki, varpaiden kuvaaminen 
ja silmien rävähtäminen auki orgasmin 
aikana luovat humoristisen kokonaisuuden, 
vaikka edelleen vaikea sanoa miksi. Ehkä 
yliekpressio naurattaa aina. Valitettavasti on 
yksi stereotypia jota edes Sex Education ei 
ole onnistunut kitkemään: päähenkilöt tulevat 
samaan aikaan.
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ELOKUVAT:ELOKUVAT:

Twilight: Aamunkoi osa 1

00.33.50 (Viaplay)
 
”Menetetyt vampyyrivibrat, but it’s okay”

Fifty shades of Grey

1.23.42 (Netflix)

”POV: Alepan koira”
 

🍑

🍌

🍋

🌸

🌸

🍉

🍆

💦

Erityismaininta: ehdottomasti hauskin

Raadin jäsenen kommentti: “tää on mormonin kirjoittama” 

Tätä seksikohtausta jokainen Twilight-fani odotti läpi puurtavan 
Uusikuun ja  Epäilyksen kunnes Aamunkoi vihdoin koitti. On 
kuitenkin niin, että eniten seksuaalista jännitettä ja kiimaa - 
ainakin kirjoittajan mielestä -löytyy kuitenkin Houkutuksesta. 

Kohtaus on olevinaan vakava: juuri naimisiin menneet 
kauniit, valkoiset ja laihat kahdeksantoistavuotiaat nuoret 
rakastavaiset syleilevät toisiaan äänettömästi kuutamon valossa. 
Silmänräpäyksessä he kikattelevat suloisesti lähetyssaarnaajassa, 
kunnes Eetvartti innostuu liikaa ja rikkoo sängyn puisia osia 

vahvalla vampyyrikourallaan. Bellaa ei haittaa, hän toteaa: ”It’s 
okay”, ja räpyttelee silmiään. Menikö Bellalla kuitenkin tikku 
silmään?

Raati ihmetteli Eetvartin banaalia banaaniasentoa ja 
matoliikettä: Miksei Eetvartti anna Bellalle vibramahdollisuutta 
salamannopealla vampyyripeniksellään? Tai hyödynnä 
vampyyrikieltään säkenöivään suuseksiin? Kasapäin menetettyjä 
mahdollisuuksia! 

Erityismaininta: munakarvat! Karvat ovat popkulttuurin seksikohtauksissa harvinaisia.

Kirjoittajan kommentti: Katsoin koko elokuvan eräs keskiviikkoilta Sub-kanavalta. Toisaalta uskon, että kirjana tämä 
on sangen kuuma. 
 

Tämä kohtaus hyödyntää musiikkia voimakkaasti. Kun Christian 
Greyn seksikäsi hipaisee Anastasian nivusia biitti droppaa, ja 
droppaa isosti. Basso, Anastasian henkäykset ja Christianin 
kosketus ovat täydessä symbioosissa.
 
Kohtauksessa oli monia hämmentäviä hetkiä: Ensinnäkin, miksi 
Christian näyttää siltä, että poseeraa koko ajan Hugo Bossin 
hajuvesimainokseen ja on täten kerta kaikkiaan kiusallinen? 
Relax, Christian, tuolla ilmeellä ja raippa kädessä näytät siltä, 
että olet jatkuvassa kärpäsjahdissa. Miksi mieleen tulee koirat 
Alepan edessä? Miksi Christian vaihtoi suorat housut reikäisiin 
farkkuihin kesken kohtauksen, ovatko nämä hänen erilliset 
panohousunsa? ”Most of your fear is in your head”, sanoi Christian 

Grey, ”no missäs muualla sitten?” kysyy Q-kautinen. Tämä 
kohtaus saa myös ”kaikista mauttomin”-maininnan pikkareiden 
haistelusta ryppy otsassa ja suu mutrussa.
 
Seksikohtauksena loppuen lopuksi sangen tylsä, ja ei yhtään 
ihana. BDSM:n normalisointi on raadin mielestä kohtauksen 
paras ja tärkein anti, mutta kohtauksen koomisuus syö tätä 
aspektia vahvasti. Anastasia esitetään hyvin lapsenomaisesti 
kukkamekossa ja hiukset letitettynä, johon eräs raadin jäsen 
totesi: ”Toi letti on niin miehen tekemä.” Raati suosittelee ottamaan 
äänet pois ja ääninäyttelemään kohtauksen itse hyödyntäen 
sanoja: Alepa, panohousut, kärpäslätkä, pikkarit, mutrusuu.
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Titanic

”Jäävuoren kokoinen cockblock”

Tuplakääkin suosituksia: Blue is The Warmest Color -elokuvan puhututtanut seksikohtaus, 
useiden Quentin Tarantinon elokuvien seksikohtaukset, The Bake -elokuvan seksikohtaukset, 
Zack and Miri Make a Porno -elokuvan seksikohtaukset, Silta-sarjan seksikohtaukset

🍑

🍌

🍌

🍋

🍋

🌸

🍆

Erityismaininta: päähenkilöiden täydellinen hiki ja Leonardon kainalokarvat

Muita kommentteja: ”Rose on tässä hei alle 25, käy vielä Leolle.”

Mikä klassikko! Arvostelijoiden on vaikea kohdata kohtaus 
objektiivisesti syvästä rakkaudesta elokuvaa kohtaan. Mistä 
tämä johtuu? Onko nuoren Leonardon ja kapinallisen Rosen 
läsnäolo juurikin niin vangitseva kuin mitä popkulttuurissa 
maalataan, vai tarinan todenmukaisuus kerrassaan koskettava? 
Kuuluisa hikinen käsi, joka lävähtää intohimoisesti auton 
ikkunaan, oli raadin mielestä edelleenkin ihanan korni. Samalla 
raati teki uuden huomion: hikisessä kädessä on tiettyjä kauhun 
elementtejä. Käden kauhuelokuvamainen vivahde sopii 
kohtauksen uhkaavaan tunnelmaan. Raati rakasti luonnollisesti 
naispääosan aloitteellisuutta seksiin.
 
Sitten risuja. Jäävuoren uhkaava lähestyminen kohtauksen 
lomassa osottautui merkittäväksi cockblockiksi: vähemmästäkin 
vähentää katsojan seksifiilistä, kun tajuaa, että rakastelevat henkilöt 

saattavat kuolla. Suosittelemme myös pidättäytymistä koko 
elokuvan katsomisessa, ei pelkästään kyseisen seksikohtauksen, 
koska ilman muun elokuvan sisällön luomaa build-uppia 
seksikohtaus osoittautui muistettua tylsemmäksi. Kohtauksen 
kehittämiseksi ehdotettiin muun muassa ikkunan höyrystymisen 
hyödyntämistä käden läimäytyksen tilalle seuraavaa lisäystä: 
Jack olisi voinut piirtää pippelillä auton ikkunaan fraasin: ”Jack 
was here.”. Näin jäävuoren luoma vakavuus saisi vastapainoksi 
huumorielementin ja unohtumattoman 
vuorosanan, jonka rinnalla kalpenisi jopa 
”draw me like one of your French girls”.

Call me by your name on ennen kaikkea tunnettu 
persikkakohtauksesta, jossa päähenkilö laukeaa persikan 
sisälle, ja syö sen spermoineen päivineen. Tällä kertaa raadin 
eteen asetettiin kohtaus, joka oli monelta elokuvan nähneeltä 
unohtunut, mutta varasti kaikkien sydämet ikuisiksi ajoiksi. 

Tämä kohtaus oli raadin suosiossa niin sateenkaarisuutensa kuin 
hellyytensä puolesta. Se sisältää ihanaa hermostuneisuutta ja 
kömpelyyttä. Kohtaus itsessään (seksiaspektin ulkopuolelta) sai 
kehuja: cinematografia oli onnistunut kuvakulmien ja äänien 
kannalta. Erityisesti kohta, jossa päähenkilöt riisuvat kenkänsä 
ja hipsuttavat varpaillaan toisiaan oli raadin suosiossa. Lisäksi 

sängyn ulkopuolisen miljöön kuvaus oli taitavasti tehty. Ne loivat 
kohtaukseen rauhaa, antoivat tilaa halailulle ja loivat lempeän ja 
läheisen tunnelman niin hahmojen kuin katsojan ja elokuvan 
välille. 
 
Itse seksiä ei näytetä, mikä herätti kahdenlaisia ajatuksia. 
Ensimmäiseksi se, että sateenkaariparien seksiä harvoin näytetään 
popkulttuurissa, eikä näytetty tässäkään. Toiseksi toisaalta 
se, että tämä kohtaus ei mielestämme kaivannut sitä itseään, 
koska se keskittyi niin vahvasti läheisyyteen. Kohtaus huokuu 
lämpöä ja herättää halua läheisyyteen, mikä on seksikohtauksille 
harvinaista. 

Call me by your name

01.17.37 (Viaplay)
 
“Halaa mua niinku Timothée”

Erityismaininta: vilahti vähän pippeli ja peppukarvat!
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Orionilainen valinta  
rakentaa aina  

suomalaista hyvinvointia

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. 
Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia 

aineita. Tutkimme ja kehitämme uusia hoitoja syöpää, keskushermostosairauksia sekä 
astmaa ja keuhkoahtaumaa sairastaville. Työllistämme ja investoimme Suomessa sini- 

valkoisella sydämellä, ja teemme tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten sekä 
maailman johtavien tutkimuslaitosten ja lääkeyhtiöiden kanssa. Yhdessä luomme luotettavia 
lääkkeitä ja hyvinvointituotteita, joiden avulla ihmiset voivat elää hyvää ja terveempää elämää.

Orion on 
suomalainen 
avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi

9/
20

22


