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Kangasvuo, Jenny, Finnish Bisexuality. Cultural terms of the concept and
experiences
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural
anthropology
Acta Univ. Oul. B 121, 2014
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

Bisexuality became a viable identity in Finnish sexual culture in the early 1990’s. Prior to this,
bisexuality was not a concept to which identities could be credibly attached. Instead, the concept
was used to explain the fundamental nature of human sexuality. This usage also played a role in
sexual minority politics, explaining the existence of homosexuality and justifying its acceptance.
Bisexuality has helped define the border between comprehensible and incomprehensible
sexuality, at certain times strengthening the normal, at other times positioning itself among the
weirdest of the weird.

The research material of this dissertation includes volumes of publications by the Finnish
organizations active in sexual minority politics from the years 1969–1994, volumes of porn
magazines from the years 1972–2006, a selection of single articles collected from mainstream
press from the years 1993–2012 as well as interviews of 40 Finnish bisexuals from the years 1999,
2005 and 2009–2010. There is a total of 52 interviews, 12 of the informants having been
interviewed twice. These interviews form a longitudinal study of Finnish bisexuals and their
experiences.

This doctoral thesis explores the question of how changes in Finnish legislation, sexual
minority politics and media landscape have affected the concept of bisexuality and the experiences
of the people who define their sexuality through that concept. This research traces the processes
which made bisexuality a viable identity term in Finland after the removal of same-sex fornication
from the criminal law. The concept of bisexuality has seen frequent use in porn as well, and the
study reflects on how bisexual experiences can be characterized in a situation where the concept
of bisexuality has been pornified. This research explains how bisexuality evolved from an
instrument of sexual minority politics in the 1970’s and 1980’s to a concept employed by identity
politics starting from the 1990’s, and finally to a term which can be used to entice and entertain
different audiences in the 2010’s.

Keywords: bisexuality, discourse, Finland, identity, lesbianism, pornification,
pornography, queer theory, sexual minority politics





Kangasvuo, Jenny, Suomalainen biseksuaalisuus. Käsitteen ja kokemuksen
kulttuuriset ehdot
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kulttuuriantropologia
Acta Univ. Oul. B 121, 2014
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Biseksuaalisuus identiteettinä on tullut suomalaisessa seksuaalikulttuurissa mahdolliseksi 1990-
luvun alkupuolelta lähtien. Ennen tätä biseksuaalisuus ei ollut käsite, johon identiteettiä olisi
uskottavasti voinut kiinnittää, vaan käsite, jonka avulla selitettiin inhimillisen seksuaalisuuden
perusluonnetta. Tässä roolissa käsite toimi myös seksuaalivähemmistöpolitiikassa homoseksuaa-
lisuuden olemassaolon ja hyväksyttävyyden oikeuttajana. Biseksuaalisuus on määrittänyt
ymmärrettävän ja käsittämättömän seksuaalisen halun rajaa, välillä toimien normaalin vahvista-
jana, välillä sijoittuen oudoista oudoimman alueelle.

Väitöstutkimuksen aineistona on seksuaalivähemmistöpoliittisten järjestöjen julkaisujen vuo-
sikertoja vuosilta 1969-1994, pornolehtien vuosikertoja vuosilta 1972–2006, valtavirtalehdistös-
tä kerätty, yksittäisistä artikkeleista koostuva aineisto vuosilta 1993–2012, sekä 40 suomalaisen
biseksuaalin haastattelua vuosilta 1999, 2005 ja 2009–2010. Yhteensä haastatteluja on 52, eli 12
haastateltavaa on haastateltu kahdesti. Haastattelut muodostavat suomalaisia biseksuaaleja ja
heidän kokemuksiaan käsittelevän pitkittäistutkimuksen.

Väitöskirjassa vastataan siihen, miten muutokset suomalaisessa lainsäädännössä, seksuaali-
vähemmistöpolitiikassa ja mediamaisemassa ovat vaikuttaneet biseksuaalisuuden käsitteeseen ja
niiden ihmisten kokemuksiin, jotka määrittävät seksuaalisuutensa tuon käsitteen kautta. Tutki-
mus jäljittää sitä, millaisten prosessien kautta biseksuaalisuudesta tuli mahdollinen identiteetti-
termi samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamisen jälkeisessä Suomessa. Biseksuaali-
suuden käsite on taajaan käytössä myös pornossa, ja tutkimus pohtii myös, miten biseksuaalista
kokemusta voi luonnehtia tilanteessa, jossa biseksuaalisuuden käsite on pornoistunut. Tutkimus
selvittää, miten biseksuaalisuus muuttui 1970- ja 1980-lukujen seksuaalivähemmistöpoliittisesta
välineestä 1990-luvulta alkaen identiteettipoliittiseksi käsitteeksi, ja lopulta termiksi, jonka avul-
la voi 2010-luvulla viihdyttää ja houkutella erilaisia yleisöjä.

Asiasanat: biseksuaalisuus, diskurssi, identiteetti, lesbous, pornografia,
pornoistuminen, queer-teoria, seksuaalivähemmistöpolitiikka, Suomi





7 

Esipuhe 

Väitöstutkimusprosessissa tutkija ei suinkaan ole yksin tutkimuskohteensa 

kanssa, vaan lukuisat ihmiset informanteista ystäviin ja kirjastonhoitajista 

katsastusinsinööreihin edesauttavat prosessia. Tutkimusprosessin aikana tutkija 

muuttuu huokoiseksi, hän imee vaikutteita kaikkialta. Hän ei ole yhtä 

tutkimuskohteensa kanssa, mutta silti tutkimuskohde väistämättä muuttaa 

tutkijaansa. Siksi ne ihmiset, jotka välillä ravistelevat tutkijaa ja osoittavat, mitkä 

vaikutteet kannattaa säilyttää, ovat arvokkaita. He näyttävät, kuka tutkija lopulta 

itse on. Heitä haluan kiittää. 

Taloudellisesti väitöskirjani ovat mahdollistaneet Suomen Kulttuurirahaston 

keskusrahaston, Huhtamäen rahaston sekä Taru, Ilmari ja Pentti Mannisen 

rahaston apurahat, jotka myönnettiin vuosina 2004, 2007 ja 2011, Suomen 

Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston apuraha, jonka sain vuonna 2006 

sekä Oulun yliopiston apuraharahaston Tyyni Tanin apuraha vuonna 2010. 

Väitöskirjan viimeistelyä varten sain apurahat Oulun yliopiston Humanistiselta 

tiedekunnalta ja Ella ja Georg Ehrnroothin säätiöltä vuonna 2012. Vuonna 2006 

työskentelin Suomen Akatemian rahoittamassa Pornoakatemia-

tutkimusprojektissa, jonka johtajana toimi FT Harri Kalha. Väitöskirjatyöni eri 

vaiheissa olen saanut matka-apurahoja sekä kenttätöihin että 

konferenssimatkoihin Seta-säätiöltä, Oulun yliopiston Humanistisen tiedekunnan 

Kulttuurin ja vuorovaikutuksen tutkijakoululta ja ammattiyhdistys Oulun 

yliopiston akateemiset ry:ltä. Kiitän lämpimästi väitöskirjaani tukeneita 

rahoittajia. 

Väitöskirjaani ohjasivat FT Taina Kinnunen Oulun yliopistosta ja FT Antu 

Sorainen Helsingin yliopistosta, heille suuret kiitokset! Kiitos kuuluu myös pro 

gradu -työtäni ja väitöskirjaani alkuvaiheessa ohjanneelle FT Jukka Pennaselle, 

joka toimi tuolloin kulttuuriantropologian professorina Oulun yliopistossa. 

Lämmin kiitos myös FT Vappu Sunnarille, Oulun yliopiston naistutkimuksen 

lehtorille, joka toimi pro gradu -työni toisena ohjaajana, ja jonka kiinnostuneisuus 

ja tuki antoivat arvokkaan alkusysäyksen sukupuolta ja seksuaalisuutta 

käsittelevälle tutkijanuralleni. Erityiset kiitokset kuuluvat esitarkastajilleni FT 

Tuula Juvoselle ja FT Sari Irnille, joiden perinpohjaiset lausunnot ja väitöskirjani 

käsikirjoitukseen tekemät korjausehdotukset paransivat väitöskirjaani 

mittaamattomalla tavalla. Kiitän myös Pornoakatemia-projektin 

kanssatutkijoitani, joita olivat jo mainittujen Harri Kalhan sekä ohjaajani Antu 
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Soraisen lisäksi FT Livia Hekanaho, FM Juulia Jyränki, FT Annamari Vänskä FM 

Merja Lind ja FM Sanna Härmä.  

Arvokasta tietoa Setan toiminnan alkuajoista antoivat Eva Isaksson ja FT Olli 

Stålström, joka myös kopioi aineistoja käyttöni. Lämpimimmät kiitokseni! 

Kiitokset myös Kimmoliisa-nettiradion Marcolle Setan vanhojen radio-ohjelmien 

läpikäymisestä ja biseksuaalisuutta koskevan ohjelman digitoinnista käyttööni. 

Haluan myös kiittää Oulun Seta ry:tä, joka tarjosi lehtiarkistonsa tutkittavakseni 

ja lainasi joitakin Seta-lehden numeroita usean vuoden laina-ajalla.  

Väitöskirjatyöni eri vaiheissa olen saanut apua myös kansainvälisiltä 

yhteistyökumppaneiltani. Haluan kiittää erityisesti PhD Clare Hemmingsiä 

London School of Economicsista, bi-aktivisti Robyn Ochsia Bostonista, Dr Meg 

Barkeria The Open Universitystä ja Senior Research Fellow Murray Couchia 

Australian Center of Research in Sexistä. He ovat kommentoineet työtäni sekä 

tarjonneet korvaamatonta apuaan tutkimuskirjallisuuden hankkimisessa. Lisäksi 

haluan kiittää moninaista joukkoa EuroBiNet-verkostoon kuuluvia bi-aktivisteja, 

joiden kanssa olen voinut keskustella biseksuaalisuudesta, bi-toiminnasta ja niihin 

liittyvistä haasteista eri puolilla Eurooppaa. 

Jatko-opiskelijan arkea ovat kanssani jakaneet kulttuuriantropologian 

tutkijapiirin jäsenet, joista osa on ehtinyt jo väitellä. Kiitokset sparrauksesta siis 

FT Sami Lakomäelle, FT Riitta Leinoselle, FM Seija Sombylle, FM Maaru 

Marttilalle, FT Marjo Taivalantille, FM Johanna Ylipullille ja FT Tiina 

Suopajärvelle, jonka entisessä työpisteessä vakuutin itseni siitä, että näiltä sijoilta 

ja istuimilta on väitöskirjoja valmistunut ennenkin. Kiitos myös 

pitkäaikaisimmalle työhuonetoverilleni FM Tiina Kuokkaselle, jonka 

musiikkimaku ja käsitys yhteisen työhuoneen sisustuksesta olivat onneksi 

samanlaiset kuin minun, sekä FM Niina Timosaarelle, joka auttoi minua Edvard 

Westermarckia koskevissa pulmissa.  

Haluan kiittää myös hengenpelastajaani, kielentarkastaja Johanna Mujusta, 

joka toimi nopeasti ja pätevästi väitöskirjani julkaisuprosessin loppuvaiheessa. 

Olen kuitenkin itse vastuussa tekstiin mahdollisesti jääneistä kielivirheistä ja 

sanavalinnoista. Kiitän myös Heidi Tihveräistä ja Lauri Sallamoa, jotka 

tarkastivat englanninkielisen tiivistelmäni kieliasun sekä Virpi Timosta, joka 

korjasi lähdeluetteloni puolipisteet kauttaviivoiksi ja siirteli sivunumeroiden 

paikkoja tilanteessa, jossa oma aikani ja mielenterveyteni ei siihen riittänyt. 

Lähimmistä ystävistäni haluan erityisesti kiittää Virtu Halttusta, Jaakko 

Meriläistä, Tero Säkkistä, Eeva Starckia, Laura Arolaa, professori Ante Aikiota ja 

Kreetta Askolaa, jotka ovat jakaneet kanssani aikaa, ruokaa ja akateemista 
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ärtymystä sekä kommentoineet työtäni ja ajatuksiani häpeämättömän kriittisesti ja 

tarpeellisen kiittävästi. Kreetalle täyteläiset kiitokset myös väitöskirjani graafin 

tekemisestä ja Jaakolle tiivistelmäni kääntämisestä englanniksi. Kiitokset myös 

FM Hanne Saarikoskelle, joka perusti kanssani opinnäytetyöluostarin 

väitöskirjatyöni viime vaiheessa, mikä menetelmänä osoittautui tehokkaaksi, ja 

HuK Hanna Puolakalle, jonka kanssa vetäydyimme mökille Iijoen varrelle 

kirjoittamaan opinnäytteitä punaviinin voimalla. 

Kaikkein suurin ja nöyrin kiitokseni kuuluu kuitenkin haastateltavilleni, niille 

ihmisille, jotka kertoivat elämästään, vastasivat kärsivällisesti kysymyksiini ja 

pohtivat biseksuaalisuutta kanssani. Osasta heistä tuli pitkän tutkimusprosessin 

kuluessa ystäviäni. He ovat tämän tutkimuksen päähenkilöitä, joiden tarinat eivät 

lakkaa kiehtomasta edes tutkimuksen päätyttyä. 
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1 Johdanto 

Miksi tutkin biseksuaalisuutta? Ensimmäinen vastaukseni on ilmeinen: 

biseksuaalisuus kiehtoo minua. Oman seksuaalisen haluni näkökulmasta on 

itsestäänselvää, että se voi kohdistua eri sukupuoliin. Biseksuaalisuus on 

kuitenkin kulttuurissamme näkymätön, näkyvänäkin vähätelty ja käsittämätön. Se 

pilkahtaa esiin lähinnä fantasioiden kuvailun ja ilmiön ihmettelyn tasolla, 

poikkeamana. Jokin itselleni olennainen ja tuttu asia on kulttuurissamme 

pysyvästi outoa. 

Biseksuaalisuus ei kuitenkaan kiehdo vain minua, vaan se koskettaa 

henkilökohtaisesti muitakin ihmisiä. Biseksuaalisiksi itsensä määrittävien 

ihmisten kokemukset näyttäytyvät julkisessa puheessa erityistapauksina, eivät 

esimerkkeinä jaetuista kokemuksista, joiden kautta voisi ymmärtää 

seksuaalikulttuuria yleisemmin. Biseksuaalisuutta ei Suomessa ole juurikaan 

tutkittu. Tarjoan tutkimuksessani pohjatietoa paitsi biseksuaalisuudesta, myös 

siitä, miten suomalainen seksuaalikulttuuri rakentuu ja miten eri sukupuoliin 

kohdistuva seksuaalinen halu ja kokemukset jäsentyvät osaksi seksuaalikulttuuria. 

Tutkimustieto avaa tilaa tällaisille kokemuksille myös julkisessa puheessa – 

vaikka näitä kokemuksia ei edes suoraan nimettäisi biseksuaalisiksi.  

Biseksuaalisuudesta muodostui Suomessa 1990-luvun aikana termi, jolla voi 

kuvata omaa seksuaalista identiteettiä. Toisin sanoen biseksuaalisen identiteetin 

mahdollisuus tuli julkiseksi. Tämä ilmeni toisaalta biseksuaalisuuteen 

kohdistuneena mediakiinnostuksena, mutta myös siten että biseksuaalisuudesta 

tuli yksi seksuaalisuuden muoto, joka alettiin ottaa huomioon 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa. Kulttuurinen muutos, jossa biseksuaalisuudesta 

on tullut näkyvää, on yksi juonne suomalaisen seksuaalikulttuurin erilaistumisesta 

ja jakaantumisesta seksuaalikulttuureiksi, jotka toteutuvat ja joita toteutetaan eri 

tavoin eri alakulttuureissa, yhteisöissä ja tiloissa. Biseksuaalisuuden tutkiminen 

erillisenä ilmiönään on välttämätöntä, jotta seksuaalikulttuurin muutosta olisi 

kokonaisuudessaan mahdollista ymmärtää.  

Biseksuaalisuuden tutkiminen on merkityksellistä myös seksuaalisuuden 

tutkimuksen ja teorian kannalta sinällään. Seksuaalisuuden tutkimuksessa ja 

teoretisoinnissa biseksuaalisuus on ollut sivujuonne, joka on sijoitettu joko 

historiaan tai utooppiseen tulevaisuuteen, kuten australialainen aate- ja 

oppihistorioitsija Steven Angelides (2001) biseksuaalisuuden käsitteen historiaa 

käsittelevässä tutkimuksessaan kuvaa. Biseksuaalisuutta ei seksuaalisuuden eri 

teoriasuuntauksissa ole nähty elettynä kokemuksena tai erillisenä identiteettinä, 
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vaan välitilana tai vaiheena joko ihmisyksilön, kulttuurin tai jopa ihmislajin 

kehityksessä. Kuten sekä Angelides (2001, 133) että amerikkalainen antropologi 

April S. Callis (2009) toteavat, useimmat seksuaalisuuden modernin teorian 

kehittämisessä keskeiset teoreetikot, kuten Michel Foucault ja Judith Butler, ovat 

sivuuttaneet teksteissään biseksuaalisuuden. Myös queer-teoriassa biseksuaalisuus 

jää useimmiten ulkopuolelle; biseksuaalisuus elettynä kokemuksena sivuutetaan 

usein silloinkin (ja varsinkin silloin), kun biseksuaalisuus esitetään jonkinlaisena 

kategorioita murtavana ihanneidentiteettinä. Biseksuaalisuuden erillinen 

tarkastelu on siis välttämätöntä myös seksuaalisuuden teorian kehittämiseksi, ja 

siihen empiirisiin aineistoihin perustuva tutkimukseni antaa välineitä. 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Biseksuaalisuudella viittaan eri sukupuolia kohtaan tunnettuun seksuaaliseen 

haluun, mutta käsitteen määrittely jäsentyy eri tavoin eri konteksteissa, samoin 

kuin halun käsite. Tutkimukseni kohteena ovat biseksuaalisiksi itsensä 

määrittävien suomalaisten kokemukset biseksuaalisuudesta elettynä identiteettinä, 

julkiset biseksuaalisuuskäsitykset sekä ne neuvottelut, joita biseksuaalit käyvät 

julkisten biseksuaalisuuskäsitysten kanssa. Biseksuaalien kokemuksia tavoittelen 

haastatteluaineiston avulla. Julkisia biseksuaalisuuskäsityksiä jäljitän 

valtavirtalehdistöstä, pornolehdistä ja seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuista 

kerätystä aineistosta. Selvitän, miten biseksuaalisuutta käsittelevä mediapuhe 

niveltyy yhteen biseksuaalien kokemusten kanssa. Ajallisesti tutkimukseni 

sijoittuu samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamisen jälkeiseen aikaan, 

eli vuodesta 1971 nykypäivään, painottuen 1990-luvun loppuun ja 2000-luvulle.  

Suomessa biseksuaalisuutta on tutkittu hyvin vähän ja hajanaisesti. 

Ensimmäiset biseksuaalisuutta erillisenä ilmiönään tarkastelevat tutkimukselliset 

tekstit ilmestyivät 1990-luvun puolivälissä: sosiaalipsykologi Suvi Ronkainen 

(1994; 1997) kirjoitti biseksuaalisuudesta kaksi lyhyttä, seksuaalielämäkertoihin 

perustunutta yleisesitystä kokoomateoksiin. Yleisesityksissä Ronkainen totesi 

biseksuaalisuuden merkitsevän kykyä tuntea seksuaalista halua kumpaankin 

sukupuoleen ja halun mukaisia seksikäytäntöjä, mutta lopputulemanaan hän 

huomautti, että biseksuaalisen identiteetin muodostaminen on vaikeaa, koska 

biseksuaalin sosiaalinen kategoria puuttuu. Tämä puuttuva sosiaalinen kategoria 

muodostui 1990-luvun aikana siinä määrin, että se voi tarjota pohjan 

biseksuaaliselle identiteetille, mutta kategorian ei voi kuitenkaan sanoa 

vakiintuneen sillä tavoin, että biseksuaalisesta identiteetistä olisi tullut 
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suomalaisessa seksuaalikulttuurissa näkyvä ja tunnustettu muuten kuin 

viihteellisellä tasolla. 

Kirjallisuudentutkija Pauliina Haasjoki (2003; 2005; 2012) on tutkinut 

biseksuaalisen lukutavan mahdollisuuksia suomalaisessa kirjallisuudessa, ja 

psykologi Annukka Lahti (2006; 2007) binaisten parisuhteen tuottamisen 

strategioita. Näitä tutkimuksia lukuunottamatta biseksuaalisuutta on tutkittu 

lähinnä muita teemoja käsittelevien tutkimusten sivujuonteina, yhtenä laatikkona 

seksuaalikategorioiden joukossa. Koska biseksuaalisuutta on Suomessa tutkittu 

niin vähän, tutkimukseni on keskeisesti perustutkimusta. Angloamerikkalaisella 

kielialueella ja Ruotsissa aiheesta on ilmestynyt useita artikkelikokoelmia (esim. 

Firestein 1996c; Hall & Pramaggiore 1997; Bi Academic Intervention 1997) ja 

laajoja tutkimuksia, joissa biseksuaalisuutta on käsitelty esimerkiksi 

aatehistoriallisesta (Angelides 2001), paikantumista pohtivasta (Hemmings 2002), 

diskursiivisesta (Bertilsdotter Rosqvist 2007), poliittisten käytäntöjen (Gustavson 

2006) ja rajojen rikkomisen (Callis 2011) näkökulmasta. Käsittelen aiempaa 

biseksuaalisuutta koskevaa tutkimusta tarkemmin seuraavassa luvussa ja kautta 

koko tutkimuksen. Oma tutkimukseni kiinnittyy ja vertautuu erityisesti 

sukupuolentutkija Malena Gustavsonin (2006) ja sosiologi Hanna Bertilsdotter 

Rosqvistin (2007) väitöskirjoihin, joissa ruotsalaisten biseksuaalien haastattelut 

olivat keskeisenä aineistona. 

Biseksuaalisesti identifioituvien ihmisten elämää ja kokemuksia ei myöskään 

ole juurikaan tutkittu pitkittäistutkimuksina. Aiempia pitkittäistutkimuksia ovat 

Martin Weinbergin, Colin Williamsin ja Douglas Pryorin (1995) sosiologinen 

pioneerityö, joka vertaili sanfranciscolaisten biseksuaalien kokemuksia vuosina 

1983–1988 ja amerikkalaispsykologi Lisa Diamondin (2008a) tutkimus nuorten 

naisten samansukupuolisesta halusta vuosien 1995 ja 2005 välillä. Molemmat 

tutkimukset kuitenkin keskittyivät ensisijaisesti informanttien psykologisiin ja 

kognitiivisiin muutoksiin niiden kulttuuristen ja yhteiskunnallisten muutosten 

sijaan, jotka vaikuttavat biseksuaaleihin. Omassa, vuodesta 1999 vuoteen 2010 

ulottuvassa, haastatteluista koostuvassa pitkittäistutkimuksessani painotankin sitä, 

miten muutokset lainsäädännössä ja mediapuheessa vaikuttavat biseksuaaleiksi 

itsensä määrittävien ihmisten elämään ja miten biseksuaalien henkilökohtaiset 

kokemukset ilmaisevat ja luovat seksuaalikulttuuria.  

Suomalainen konteksti on biseksuaalisuuden kannalta mielenkiintoinen sen 

vuoksi, että suomalainen yhteiskunta seurailee pohjoismaista seksuaaliliberaalia 

ajattelua lainsäädännössään, mutta toisaalta suomalaisessa kulttuurissa on vahvoja 

seksuaalikonservatiivisia tendenssejä. Suomalaisessa seksuaalimaisemassa 
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näkyvät sekä pyrkimys seksuaalisen moninaisuuden suvaitsemiseen (sic) että 

perinteiseksi miellettyyn parisuhdeseksuaalisuuteen, jonka normit ovat 

tunnistettavissa myös sateenkaariperheitä koskevassa keskustelussa (vrt. 

Kuosmanen 2007b; Moring 2013). ”Seksuaalinen moninaisuus” tulee siis 

tulkituksi kansallisesti hyväksyttäväksi parisuhteen ja perheen käsitteiden kautta. 

Miten biseksuaalisuus ja biseksuaaliset kokemukset – jotka voivat näyttäytyä 

parisuhdetta ja perhettä uhkaavina – sijoittuvat tähän suomalaiskansalliseen 

perheprojektiin? 

En tutkimuksessani pyri luomaan yhtenäistä kuvaa suomalaisesta 

biseksuaalisuudesta, vaan tuon esille biseksuaaleiksi itsensä määrittävien ihmisten 

kertomuksia ja mediapuhetta biseksuaalisuudesta. Haastateltavieni kokemusten 

heijastuspintana on julkinen puhe biseksuaalisuudesta, jota tutkimuksessani 

edustavat biseksuaalisuutta käsittelevät julkaistut tekstit. Korostan 

haastateltavieni oikeutta määritellä oma identiteettinsä ja sen kannalta merkittävät 

kokemukset. Tästä lähtökohdasta huolimatta haastateltavieni tarinat vertautuvat ja 

rinnastuvat toisiinsa: elämä suomalaisena biseksuaalina tuottaa samantyyppisiä 

kokemuksia ja kohtaamisia. Nämä kokemukset ja kohtaamiset kertovat myös 

yleisemmin suomalaisesta seksuaalikulttuurista.  

1.2 Peruskäsitteet 

1.2.1 Biseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, seksuaalivähemmistö 

En tutkimuksessani lähtökohtaisesti määrittele käsitettä biseksuaalisuus. Tarkan 

käsitteenmäärittelyn sijasta tutkimukseni kuvaa sitä, millaisia määrittelyjä ja 

asemia käsite ja ilmiö ”biseksuaalisuus” suomalaisessa seksuaalikulttuurissa saa. 

Käsite ei kuitenkaan ole vailla konnotaatioita, eikä se saa vapaasti erilaisia 

määrittelyjä eri konteksteissa. Kaikkia biseksuaalisuuden määrittelyitä, asemia ja 

konnotaatioita yhdistää se, että biseksuaalisuus viittaa samaa ja eri sukupuolta, tai 

useampaa kuin yhtä sukupuolta, kohtaan tunnettuun seksuaaliseen kiinnostukseen 

tai haluun. Biseksuaalisuus ei siis paikannu tiettyihin seksuaalisiin tapoihin tai 

ihmissuhdekäytäntöihin. 

Käytän työssäni myös muita bi-alkuisia käsitteitä, kuten biaktivismi, biliike, 

biryhmä, biyhteisö, binainen. Silloin kun kyse on jokseenkin vakiintuneesta 

ilmaisusta, en käytä bi-etuliitteen yhteydessä väliviivaa; väliviiva on käytössä 

silloin, kun kyse on poikkeuksellisesta tai vakiintumattomasta ilmaisusta. Pyrin 
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myös olemaan väliviivan käytössä systemaattinen, eli käytän sitä samalla tavoin 

myös kirjoittaessani esimerkiksi homoliikkeestä, lesboyhteisöstä tai transnaisista. 

Käsitettä homoseksuaalisuus käytän viittaamaan identiteettipositioon, jossa 

samansukupuolisella seksuaalisuudella, itsen homoseksuaaliksi nimeämisellä ja 

homoseksuaaliseksi nimettyyn yhteisöön kuulumisella on olennainen merkitys. 

Lisäksi homoseksuaalisuus on poliittisesti latautunut käsite, jossa kuuluu 

seksologian kaiku. Homoseksuaalisuus on kulttuuri- ja aikasidonnainen käsite, 

eikä käsitettä ole mahdollista käyttää kuin niissä konteksteissa, joissa 

homoseksuaalinen identiteettipositio on tunnistettava ja mahdollinen. 

Homoseksuaalisen identiteettiposition sisältö kuitenkin vaihtelee ajan ja paikan 

mukaan: esimerkiksi vuonna 1990 syntyneen helsinkiläisen homopojan 

identiteettipositio on merkittävällä tavalla toisenlainen kuin vaikkapa vuonna 

1960 syntyneen pudasjärveläisen karhun.1 

Viitatessani omaan sukupuoleen kohdistuvaan haluun ja seksuaalisiin 

käytäntöihin, joita on samaa sukupuolta olevien ihmisten välillä, käytän ilmaisua 

samansukupuolinen seksuaalisuus. Samansukupuolisen seksuaalisuuden käsite 

pyrkii kohti neutraaliutta ja irtaantumista aika- ja kulttuurisidonnaisuudesta 

kuitenkaan saavuttamatta niitä.2 Vastaavasti käytän käsitettä erisukupuolinen 

seksuaalisuus viitatessani haluun ja käytäntöihin, joita on eri sukupuolta olevien 

ihmisten välillä. Käsitteisiin sisältyy mahdollisuus siihen, että yksilö itse 

määrittelee sukupuolensa ja myös halunsa kohteen sukupuolen tilannekohtaisesti. 

Drag kingin naiseen kohdistuva halu voi olla sekä samansukupuolista että 

erisukupuolista;3 brasilialaiseen travestiin kohdistuva halu on puolestaan 

machismo-kulttuurissa eläneen miehen näkökulmasta erisukupuolista, sillä 

peniksestään huolimatta travesti määrittyy ei-mieheksi.4 

                                                        
1Ilmaisulla ”karhu” viitataan isokokoiseen ja karvaiseen homomieheen sekä heidän muodostamaansa 
alakulttuuriin, joka syntyi 1980-luvun lopulla vastalauseena homoyhteisöjen tiukoille 
ulkonäkönormeille. Suomessa karhukulttuuria ylläpitää yhdistys Suomen karhut – FinBears ry. 
paikallisryhmineen. 
2Antropologisen seksuaalisuustutkimuksen terminologian ongelmista ks. Weston 1993. 
3Malena Gustavson (2006, 254–256) kuvaa, kuinka dragin aiheuttama kaksoisvalotus luo tilanteen, 
jossa sukupuolen representaatiot ovat erottamattomia toisistaan, haluttavina samassa ruumiissa. 
4Antropologi Don Kulickin (1998, 97–102, 124–133) tutkimuksessa brasilialaisista 
travestiprostituoiduista käy ilmi myös se, että travestin on sopivaa haluta perinteisellä tavalla 
maskuliinisia miehiä, jotka eivät suostu penetroitaviksi, kun taas penetroitavaksi suostuviin miehiin 
kohdistuva halu näyttäytyy sopimattomana, yhteisöllisen pilkanteon oikeuttajana. Travesti-
alakulttuurissa miehen ja ei-miehen ero määrittyy penetraatioon suostumisen perusteella. Travestin 
halu penetraation kieltävään mieheen määrittyy erisukupuoliseksi, kun taas hänen halunsa 
penetraation sallivaan mieheen määrittyy samansukupuoliseksi. 
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Käytän työssäni ilmaisua seksuaalivähemmistöpolitiikka viittaamaan 

erityisesti Seta ry:n ja Psyke ry:n toimintaan ja yleisemmin seksuaalipolitiikkaan, 

jonka lähtökohtana on ajatus seksuaalienemmistöstä poikkeavista huono-

osaisemmista vähemmistöistä, joiden oloja tulee parantaa ja joiden oikeuksien 

puolesta pitää taistella. Ilmaisu seksuaalivähemmistö kuvaa seksuaalipolitiikkaa, 

jota luonnehtii sitoutuminen nimettyihin seksuaali-identiteetteihin ja myös usein 

ongelmalähtöisyys. Julkisessa puheessa ilmaisulla seksuaalivähemmistö on 

neutraali ja yleistävä sävy, mutta omassa tutkimuksessani ilmaisu ei viittaa ei-

normatiivisiin seksuaalisuuksiin yleensä, vaan politiikkaan, jolla ei-normatiiviset 

seksuaalisuudet rakentuvat etnisluonteisiksi vähemmistöiksi.5  

1.2.2 Heteronormatiivisuus 

Käytän työssäni käsitettä heteronormatiivisuus. Tarkoitan 

heteronormatiivisuudella yhteiskunnallisten instituutioiden, valtavirtaisten 

diskurssien, asenteiden ja ideologioiden järjestelmää, jossa heteroseksuaalisuus, 

vieläpä nimenomaan lisääntymiseen tähtäävässä yksiavioisessa muodossaan, 

näyttäytyy kaikkein luonnollisimpana, itsestäänselvimpänä, tavallisimpana ja 

vähiten selittämistä vaativana, jopa vaihtoehdottomana seksuaalisuuden ja 

ihmissuhteiden järjestämisen muotona. Heteronormatiivisuuden käsite tuo esiin 

sen, että heteroseksuaalisuus ei sinänsä ole sen luonnollisempaa tai 

”normaalimpaa” kuin muutkaan seksuaalisuudet, vaan pelkästään 

yhteiskunnallisten normien mukaista. 

Heteronormatiivisuuden käsite ilmaisee sitä, että normin mukainen 

heteroseksuaalisuus on myös etuoikeutettua. Normin mukainen 

heteroseksuaalisuus näyttäytyy yhteiskuntaa ylläpitävänä ja uusintavana voimana, 

ilmiönä, jossa seksikäytännöt ovat vain lisääntymisen ja yksiavioisen 

parisuhdeinstituution ylläpitämisen välineitä (vrt. Edelman 2004). 

Heteronormatiivisuuden käsitettä käytettäessä on muistettava, että vain 

tietynlainen heteroseksuaalisuus on normatiivista. Esimerkiksi kinky- 

seksuaalisuudet, seksuaalisen halun puuttuminen, useat yhtäaikaiset seksi- ja/tai 

seurustelukumppanit ja kumppaneiden välinen ikäero näyttäytyvät 

                                                        
5Globaalilla tasolla länsimainen seksuaalivähemmistöpolitiikka on myös tehnyt etnisiä ja rodullisia 
eroja näkymättömiksi ja luonut kuvaa yhtenäisestä seksuaalivähemmistöstä, jolla on yhteiset tavoitteet 
ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Tätä valtavirtaista seksuaalivähemmistöpolitiikkaa kritisoi 
muun muassa qpoc- eli queer people of color -liike sekä transnationaalinen queer-tutkimus. (Puar 
2005; Perez 2005; Eng & Halberstam & Muñoz 2005.) 
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epänormatiivisina, vaikka niitä toteuttavat ihmiset mieltäisivätkin itsensä 

heteroseksuaaleiksi (vrt. Rubin 1998 [1984]). Lisäksi heteronormatiivisuuden 

rikkominen on tietyissä yhteisöissä ja tietyille yksilöille sallitumpaa kuin muille. 

Sukupuolentutkija Leena-Maija Rossi (2006, 23) kehottaakin erottamaan 

toisistaan institutionaalisen heterouden, heteroidentiteetin, heteroseksuaaliset 

seksikäytännöt ja sosiaalisen heterouden. Heteronormatiivisuus rakenteistaa 

kulttuuriamme ja yhteiskuntaamme siinä määrin, että heteronormatiivisuuden 

ulkopuolella ei voi elää. Kukaan ei ole heteronormatiivisuudesta vapaa tai sen 

ulkopuolella. 

Vaikka heteronormatiivisuuden käsite kuvaa ensisijaisesti tietynlaisen 

heteroseksuaalisuuden luonnollistamista ja etuoikeuttamista, käsitteeseen sisältyy 

myös sukupuolen normittaminen. Vain tietynlaisilla norminmukaisesti 

maskuliinisilla miehillä ja feminiinisillä naisilla on mahdollisuus tulla nähdyiksi 

luonnollisina ja tavallisina, siis heteronormativisoituina. Esimerkiksi 

haastattelemani Pirkko ja Kepa joutuvat selittämään avioliittoaan sen vuoksi, että 

he ilmentävät omaa sukupuoltaan ei-norminmukaisesti. Meikkaava mies ja 

lihaksikas butch-nainen voivat avioliittonsa vuoksi päästä käsiksi 

heteronormatiivisuuden lupaamiin institutionaalisiin etuoikeuksiin, mutta he 

joutuvat silti kohtaamaan arjessaan heteronormatiivisia asenteita, jotka 

kyseenalaistavat avioliiton. Heteronormatiivisuus ei olekaan pelkästään 

teoreettinen käsite, vaan sen ilmenemismuodot tekevät ei-normatiivisista 

identiteeteistä, elämäntavoista ja seksuaalisista käytännöistä käsittämättömiä ja 

konkreettisesti hankaloittavat elämää (Sorainen 2005, 25). Ehkä tästä syystä myös 

haastateltavilleni nämä käsitteet ovat tuttuja. Esimerkiksi Mikko puhuu hetero-

oletuksesta, ja useat haastateltavat viittaavat heteronormatiivisuuteen. 

Käsite sopii omaan työhöni paremmin kuin amerikkalaisfilosofi Judith 

Butlerin luonnostelemat käsitteet heteroseksuaalinen matriisi (Butler 1990, 151, 

alaviite 6) ja heteroseksuaalinen hegemonia (Butler 1993, 15–16), jotka ovat 

käsitteinä sitoutuneet Butlerin psykoanalyysiin nojaavaan filosofiaan. Muut 

käsitteet, kuten lesbofeministi Adrienne Richin (1999 [1980]) 

pakkoheteroseksuaalisuus ja hetero-olettamus6, ovat merkitykseltään suppeampia 

                                                        
6 Hetero-olettamuksen käsitteellä ei ole selkeää alkuperää. Richin mukaan pakkoheteroseksuaalisuutta 
luonnehtii ”assumption of heterosexuality” ja Teresa de Lauretis (1987) on puolestaan käyttänyt 
ilmaisua ”heterosexual presumption”. On kuitenkin epäselvää, mitä kautta ilmaisu hetero-olettamus 
on vakiintunut suomen kieleen. On mahdollista, että oma roolinsa on Jukka Lehtosen, Jussi Nissisen ja 
Maria Socadan (1997) toimittamalla artikkelikokoelmalla ja oppikirjalla Hetero-olettamuksesta 
moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaina.  
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kuin heteronormatiivisuus. Richin määrittelemä pakkoheteroseksuaalisuuden 

käsite on kuitenkin ollut tärkeä heteroseksuaalisuuden normatiivisuuden 

analyysille. Rich (1999 [1980], 203, 210) toteaa, että heteroseksuaalisuus on 

tunnistettava poliittiseksi instituutioksi ja sitä on myös tutkittava sellaisena sen 

sijaan, että heteroseksuaalisuus nähtäisiin itsestäänselvyytenä tai luonnollisena 

seksuaalisena suuntautumisena. Heteroseksuaalisuutta ylläpidetään, rakennetaan, 

propagoidaan ja siihen myös pakotetaan. Richin ajatus 

pakkoheteroseksuaalisuudesta näyttää heteroseksuaalisuuden instituutiona, jossa 

erilaiset vallan muodot risteävät: heteroseksuaalisuus ei ole vain halua ja 

seksuaalisen suuntautumisen muoto, vaan rakennelma, jonka avulla yksilöitä 

hallitaan. Rich muistuttaa, että historiallisesti heteroseksuaalisuus (erityisesti 

avioliiton muodossa) ei ole ollut naiselle valinta, vaan taloudellinen 

välttämättömyys. Osa heteroseksuaalisuuden ylläpitoa on naisten välisten 

suhteiden, erityisesti seksuaalisten suhteiden, häivyttäminen ja väheksyntä. 

Richille pakkoheteroseksuaalisuuden instituutio on olennainen osa naisten sortoa, 

jolla naiset tehdään miehistä niin emotionaalisesti kuin taloudellisestikin 

riippuvaisiksi. 

Kuten Rossi (2005, 20–21) huomauttaa, heteronormatiivisuuden käsite on 

anonyymi. Se ei selkeästi sitoudu minkään tietyn teoreetikon ajatuksiin tai 

politiikkaan, kuten esimerkiksi heteroseksuaalisen matriisin käsite, joka on 

väistämättä butlerilainen, tai Richin lesbofeministinen pakkoheteroseksuaalisuus. 

Käsite ei kuitenkaan ole syntynyt tyhjästä. Tiettävästi sitä käytti ensi kerran 

amerikkalainen kirjallisuudentutkija Michael Warner (1991, 14–15; 1993, xxi-

xxv) hahmotellessaan queer-teorian tehtäväksi haastaa sosiaalitutkimuksessa 

vallitsevat käsitykset seksuaalisuudesta. Warner ei kuitenkaan määritellyt 

heteronormatiivisuutta tarkasti, mikä antaa mahdollisuuden käyttää sitä 

löysemmin kuin aiemmin mainittuja käsitteitä. Se, että käytän juuri 

heteronormatiivisuuden käsitettä, kuvaa tietoista pyrkimystäni välttää 

sitoutumasta yksittäiseen lähestymistapaan tai tietyn teoreetikon näkökulmaan.  

1.2.3 Queer 

Queer-teoria on tutkimukselleni tärkeä lähtökohta, ja käsittelen sitä tarkemmin 

luvussa 2. On kuitenkin tarpeellista esitellä käsite queer jo tutkimuksen alussa, 

sillä tulen tässä luvussa käyttämään kyseistä termiä. Määrittelen queerin 

kokonaisvaltaiseksi kyseenalaistavaksi tietoisuudeksi sukupuolen ja 
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seksuaalisuuden normatiivisuuksista, ja tämä kyseenalaistava tietoisuus on 

tutkimukseni keskeinen näkökulma. 

Englanninkielinen sana ”queer” tarkoittaa outoa, kummallista, omituista, 

slangissa homoseksuaalia. Queer on alunperin ollut negatiivissävytteinen 

haukkumasana, joka 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa otettiin 

amerikkalaisisten seksuaalivähemmistöaktivistien piirissä haltuun vastalauseena 

ei-heteroseksuaalisiin ihmisiin kohdistuvalle syrjinnälle ja väkivallalle. Queer 

Nation ja ACT UP -liikkeet keskittyivät erityisesti AIDSia sairastaviin liittyvien 

leimojen purkamiseen. Nykyisin ”queer” viittaa sekä aktivistipiireissä että 

akateemisessa tutkimuksessa seksuaalisuuden ja sukupuolen kategorioiden ja 

lukittuneiden seksuaali-identiteettien kritiikkiin.7 Queer-termin käyttöönottoa 

teoreettiseksi seksuaalisuuden ja sukupuolen tarkastelun välineeksi ehdotti 

alkujaan semiootikko Teresa de Lauretis (1991), mutta queer-teoreettisia 

keskusteluja oli käyty jo aiemmin, joskin vailla yhdistävää nimikettä. Esimerkiksi 

amerikkalainen antropologi Gayle Rubin (1998 [1984]) huomautti jo 1980-luvun 

alussa, että seksuaalisuus ja sukupuoli eivät kata toisiaan, vaan seksuaalisuutta on 

analysoitava omana ilmiönään. 

Suomessa termin ”queer” käännöksiksi on tarjottu esimerkiksi sanoja 'pervo' 

(Juvonen 1993, 283) ja 'kyseenalainen' (Sivenius 1993, 41; Kaskisaari 1996). 

Myös sanoja 'kiero' (Kalha 2004, 95, alaviite 36) ja 'kumma' (Rossi 2003, 121) on 

ehdotettu, kuin myös verbimuotoista sanaa ’vikuroida’ (Vänskä 2006, 16).8 

Kirjallisuudentutkija Lasse Kekki (2006) puolustaa 'pervoa' 'queerin' 

suomennoksena sen vuoksi, että sana 'queer' voi jäädä suomalaisessa kontekstissa 

etäiseksi tai jopa tyhjäksi, kun taas tunnistettavaan sanaan pervo sisältyy 

normatiivisuuksia horjuttavaa potentiaalia. Lisäksi sanan ”perverssi” 

johdannaisena ”pervo” muistuttaa seksologian ja psykoanalyysin historiasta. 

Muihin mainittuihin käännösehdotuksiin ei myöskään sisälly yhtä suoraa 

viittausta nimenomaan seksuaalisuuteen. 'Pervo'-sanaa on Suomessa käytetty 

enemmän provosoivana tai poliittisena nimikkeenä, ja sanaa 'queer' käytetään 
                                                        
7 Queer-termiä käytetään seksuaalivähemmistöpolitiikassa myös sateenvarjokäsitteenä, joka kokoaa 
alleen kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Toisinaan queer on synonyymi ei-
heteroseksuaalisuudelle, joskus jopa pelkästään homoseksuaalisuudelle. Erityisesti seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen yhdistyksissä ja toiminnassa queer on useimmiten vain yksi termi muiden 
rinnalla: kirjainlyhenteeseen LGBTQ niputetaan lesbot, homot, biseksuaalit, trans-ihmiset – ja omana 
ryhmänään ”queereiksi itsensä määrittelevät”. Viime vuosina akronyymiin on lisätty myös A, 
aseksuaalit ja I, intersukupuoliset. Se, kuinka kirjainlyhenne pitenee jälkipäästä yhä uusilla seksuaali- 
ja sukupuolivähemmistöillä kuvaa sekä seksuaalipoliittisen toiminnan pyrkimystä inklusiivisuuteen, 
että sitä, kuinka eri vähemmistöillä on erilainen asema seksuaalipolitiikan hierarkioissa. 
8 Queer-termin kääntämisen ja paikallistamisen ongelmista ks. Mizilienska 2006. 
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akateemisena terminä, jolla otsikoidaan niin tieteelliset seurat, julkaisut kuin 

kurssit ja luennotkin.9 

Queerin käsitettä on tarkentanut amerikkalainen queer-teoreetikko Judith 

Halberstram (2005, 6), joka määrittelee queerin seksuaalisen identiteetin, 

yhteisöjen ja ruumiillisuuden ei-normatiivisiksi logiikoiksi ja järjestelmiksi. 

Queerin käsite hämmentää normaaliuden ja epänormaaliuden rajaa, kysyy miten 

normatiivisia diskursseja ja identiteettejä tuotetaan. Queer ei voikaan, sellaisena 

kuin se teoreettisessa mielessä kuvataan, koskaan olla identiteetti itsessään, kuten 

amerikkalainen queer-teoreetikko Lee Edelman (2004, 17, 24) muistuttaa, vaan se 

on seksuaalisten ja sukupuolisten identiteettien vakauden kyseenalaistaja. 

1.2.4 Diskurssi  

Diskurssilla tarkoitan julkista, vakiintunutta puhetapaa, joka ilmaisee kulttuurisen 

tietämisen ja sanomisen mahdollisuuksia. Diskurssit rakentuvat sosiaalisissa 

käytännöissä, yhteiskunnallisissa instituutioissa ja ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Niitä luonnehtii se, että ne ovat laajalti tietyn yhteisön 

tunnistamia, usein todellisuutta kuvaaviksi oletettuja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että diskurssit otettaisiin annettuina, vaan diskurssiin sisältyy aina 

vastadiskurssin mahdollisuus, diskurssin väittämän todellisuudentilan 

kieltäminen. (Jokinen & Juhila & Suoninen 1999, 67, 71; Wood & Kroger 2000, 

19–20; Fairclough 1997, 31, 75–76; Pälli 2003, 22; van Dijk 1997c, 2.) 

Michel Foucaultin (1981 [1970]; 1998 [1976], 75–76) ajattelu on ollut 

keskeistä sille, kuinka diskurssin käsite määritellään. Foucaultille diskurssit ovat 

tietojärjestelmiä, joita käytetään vallan ja valtaa käyttävien instituutioiden ja 

organisaatioiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Diskurssit tulevat näkyviin 

kielenkäytössä, mutta myös materiaalisesti, kuten yhteiskunnallisten 

kurinpitojärjestelmien, vaikkapa koulujen ja vankiloiden, suunnittelussa. 

Diskurssit ovat yhteiskunnallisen vallan siirtäjiä. Ne rajaavat sitä, mistä asioista 

                                                        
9 Esimerkiksi Turun valtakunnallinen lesbo-, homo- ja queer-tutkimusseminaari on ottanut sanan 
'pervo' seminaarin yläotsikoksi: vuonna 2004 pidettiin Pervot pidot, vuonna 2005 Pervot puheet, 2006 
vietettiin Pervoja aikoja ja vuonna 2010 oli Pervo parrasvaloissa. Vuosien 2004 ja 2010 seminaareissa 
julkaistiin myös seminaarien otsikkoa kantavat teokset (Kekki & Ilmonen 2004; Kekki 2010). Toisen 
teoksen alaotsikkona oli ”Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen” (Kekki & 
Ilmonen 2004) ja toisen puolestaan ”Queer-draamaa Teksasista Kokkolaan” (Kekki 2010). Täten 
sanaa 'pervo' käytetään huomion herättäjänä ja sanaa 'queer' luonnehdittaessa teoreettista näkökulmaa. 
Queer-tutkimuksen tieteellinen seura puolestaan on nimeltään Suomen Queer-tutkimuksen Seura 
(SQS). Seura julkaisee myös tieteellistä aikakausjulkaisua. 
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voidaan puhua ja miten; sitä, mitkä merkitykset liittyvät toisiinsa ja mitkä eivät; 

ketkä voivat puhua ja tulla otetuiksi todesta. Diskurssin käsitteeseen sisältyy 

ajatus siitä, että kielenkäyttö itsessään on vallankäyttöä ja että kieli muokkaa 

todellisuutta. Sosiaaliset valtasuhteet ovat olemuksellisesti diskursiivisia. Eri 

diskurssit muodostuvat merkitysten kimppuina, ja tietyt merkitykset sulkevat 

toisia pois. Diskurssi kuvastaa sitä, mikä tietyssä ajassa ja kulttuurissa on 

vallitseva ymmärtämisen tapa. Diskurssit eivät kuitenkaan ole jähmeitä ja 

muuttumattomia, vaan jatkuvassa liikkeessä. Niiden sisällä ja välillä käydään 

kamppailuja, ja välillä diskurssit syrjäyttävät toisiaan. Tietyt diskurssit ovat 

vahvemmin yhteiskunnallisesti tuettuja kuin toiset. Diskursseja myös rakennetaan 

tietoisesti. Esimerkiksi seksuaalivähemmistöjärjestöt ovat tehneet aktiivista työtä 

seksuaalisuutta koskevien diskurssien muuttamiseksi. Diskursseilla on aina 

ideologisia vaikutuksia, sillä ne voivat tuottaa ja vahvistaa epätasa-arvoisia 

valtasuhteita, mutta myös murtaa niitä. Diskurssi voi sekä ylläpitää 

olemassaolevaa tilannetta että järkyttää sitä. (Fairclough & Wodak 1997, 258, 

272–273.) 

Diskurssit myös muokkaavat kohdettaan. Se, miten jostakin ilmiöstä voidaan 

puhua, määrittää sitä, millaiseksi ilmiö kulttuurissa muodostuu. Toisaalta myös 

konteksti määrittää sitä, mitä diskursseja on käytössä ja miten niitä käytetään: 

esimerkiksi biseksuaalisuutta pornoistuneessa diskurssissa käsittelevä puhe 

jäsentyy eri tavoin, jos sen konteksti on seksimessut kuin jos sen konteksti on 

vaikkapa seksuaalivähemmistöpoliittinen tapahtuma. Omat haastateltavani olivat 

hyvin tietoisia siitä, millä tavoin biseksuaalisuudesta puhutaan ja millaisen tilan 

se teksteissä ja puheissa saa. Diskurssien kommentointi oli osa heidän 

identiteettityötään. 

Diskurssit eivät ole ennalta annettuja totuuksia. Niiden vallitsevuudesta 

huolimatta yksittäisillä ihmisilläkin on kielenkäyttövalinnoillaan mahdollisuus 

purkaa hegemonisia diskursseja. Jokainen viestintätilanne on mahdollinen 

diskurssien uusintamis- tai murtamispiste. (Fairclough & Wodak 1997, 273–275; 

Phillips & Jørgensen 2002, 89–91.) 

1.2.5 Identiteetti 

Identiteetti tarkoittaa tutkimuksessani yksilön käsitystä itsestään sellaisena kuin 

hän sen muille kertoo, toisin sanoen tarinaa itsestä. En tarkastele identiteettiä 

psykologisesta näkökulmasta. Kerrottu identiteetti ilmaisee paitsi käsitystä itsestä, 

myös yhteisöön kuulumista. Kuten Leena-Maija Rossi (2008) muistuttaa, yhtenä 
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olennaisena puolena identiteetissä ja sen käsitteessä on suhteisuus, johonkin 

kuuluminen ja liittyminen, jostakin erottautuminen ja irtaantuminen. Identiteetti 

suhteisuutena tarkoittaa paitsi samastumista, koettua yhteenkuuluvuutta johonkin 

ryhmään (kuten identiteetti perinteisessä mielessä voidaan käsittää), myös 

yksittäisiin ihmisiin, tiloihin, diskursseihin ja käytäntöihin.  

Rossi (2008, 36–37) toteaa, että queer-teorian identiteettien selkeärajaisuutta, 

luonnollisuutta ja pysyvyyttä kyseenalaistavasta lähtökohdasta huolimatta on silti 

mahdollista käyttää identiteetin käsitettä moninaisuuden hahmottamiseen ja 

ymmärtämiseen. On tunnustettava se, että ihmisillä on tarve sekä kuulua että 

erottautua, rakentaa identiteettiä suhteisuutena, samalla kun tiedostetaan se, 

kuinka identiteetit myös pönkittävät valtarakennelmia ja kategorioita, ja sisältävät 

väkivaltaisia käytäntöjä. Identiteetti onkin myös politiikan ja vallan väline 

suhteisuutensa kautta. (Vrt. Oksala 1998.)  

Identiteetit rakentuvat paitsi henkilökohtaisista haluista, tunteista ja 

kokemuksista, myös kulttuurisista normeista, uskomuksista, käytännöistä ja 

tyyleistä. Sosiologi Hanna Bertilsdotter Rosqvist (2007, 88) huomauttaa 

tutkimuksessaan ruotsalaisista bimiehistä, että seksuaalisten käytäntöjen ja 

seksuaalisen identiteetin välillä ei kuitenkaan välttämättä ole yhteyttä. 

Bertilsdotter Rosqvist kuvaa, kuinka erään hänen haastateltavansa näkökulmasta 

biseksuaaliset käytännöt eivät rakentaneet hänen minuuttaan, kun taas 

Bertilsdotter Rosqvist itse oli tottunut tarkastelemaan seksuaalisia käytäntöjä 

olennaisesti identiteettiä ja minäkäsitystä rakentavana ilmiönä. 

Biseksuaalisuutta on tutkittu paljon identiteetin muodostamisen näkökulmasta 

(ks. esim. Diamond 2008a; Rust 1996 ja 2001; Bertilsdotter 2000 ja 2002; 

Whisman 1996), ja tällöin identiteetti on yleensä nähty ennen kaikkea 

biaktivismin ja biseksuaalisen politiikan edellyttäjänä. On oletettu, että 

biseksuaalista politiikkaa ei voisi tehdä ilman biseksuaalista identiteettiä, joka 

näyttäytyy yksilöllisenä ja henkilökohtaisena seksuaali-identiteettinä, mutta toimii 

kuitenkin yhteisöllisen ja poliittisen identiteetin tavoin. Biseksuaalien ryhmänä on 

tunnistettava oma erityislaatuisuutensa ja identifioiduttava ryhmäänsä, jotta 

bipolitiikka olisi mahdollista. Omassa tutkimuksessani biseksuaalinen identiteetti 

näyttäytyy toisaalta juuri tällaisena, seksuaalipoliittiseen toimintaan sitoutumista 

edeltävänä ja sitä ilmaisevana kokonaisuutena, ja toisaalta kertomuksena, jonka 

haastateltavat kertovat itsestään biseksuaalisuuden näkökulmasta. Identiteetin 

muodostamisen prosessi ei kuitenkaan ole tutkimuksessani keskeinen, vaan 

keskeisempää on se, miten biseksuaalisesta identiteetistä puhutaan ja miten 
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julkinen puhe biseksuaalisuudesta linkittyy haastateltavien tarinoihin omasta 

biseksuaalisuudestaan. 

1.2.6 Porno 

Pornon määritelmä kirjaimellisesti tuottaa pornoa. Pornon historiaa tutkineen 

Walter Kendrickin (1996 [1987]) mukaan pornoksi on yleensä määritelty sellaiset 

seksuaalisuutta esittävät kuvat ja tekstit, jotka on haluttu salata tai kieltää tietyiltä 

ryhmiltä: lapsilta, naisilta, alemmilta yhteiskuntaluokilta. Määrittelyllä erotetaan 

taide ja korkeakirjallisuus pornosta, vaikka pornoksi määritellyn kuvan tai tekstin 

sisältö olisi sama kuin taiteessa. Mediatutkija Richard Dyer (2002 [1985], 59) 

huomauttaa, että pornon kyky vaikuttaa ihmisen ruumiiseen leimaa sen matalaksi 

kulttuuriksi. Länsimaisessa kulttuurissa henki ja ruumis erotetaan, ja 

korkeakulttuuriksi luokittuu henkeä kohottava aineisto, matalakulttuuriksi 

ruumista liikuttava aineisto. Pornon lisäksi matalakulttuurisiksi määrittyvät 

komediat, nyyhkyleffat ja kauhu. Jonkin asian määrittely pornoksi on mahdollista 

vain sellaisessa kulttuurissa, jossa on olemassa selkeä ero matalan ja korkean 

kulttuurin välillä. Pornon määritelmä kertoo myös siitä, miten seksuaalisuuden 

esittämisen rajoja rakennetaan. (Attwood 2002, 94–95; Attwood 2011.) Pornon 

olemassaolon edellytys on sellainen kulttuurinen tilanne, jossa tietynlainen 

seksuaalisuuden esittäminen on erotettu muista kulttuurituotteista ja 

seksuaalisuuden esittämisen tavoista. Porno tarkoittaa yhtä lailla tuotanto- ja 

levitysjärjestelmää, joka keskittyy pornokuvien ja elokuvien tuottamiseen, kuin 

tapaa, millä seksuaalisuutta ja ihmisruumiita esitetään. Niinpä ei olekaan 

mielekästä välttämättä tarkkaan määritellä, mitä porno on tai mitä sanalla 

tarkoitetaan.  

Pornon ja ei-pornon välillä on kuitenkin harmaa alue, jolle sijoittuvat kuvat 

määritellään pornoksi historiallisen tai kulttuurisen tilanteen mukaan. Yksi 

esimerkki ovat alastomuutta esittävät kuvat. Oman aineistoni 1970-luvulla 

julkaistut lehdet sisältävät pääosin pelkästään naisten alastonkuvia; yhdyntää, 

masturbaatiota tai muita seksuaalisia akteja ei juurikaan näytetä, toisin kuin 1990-

luvun ja 2000-luvun lehdissä. Silti nämä lehdet – ja lehtien kautta myös kuvat – 

luokittuvat omassa ajallisessa kontekstissaan pornoksi. (vrt. Lahtinen 2012.) 

Nykyisessä mediailmastossa yksittäisiä kuvia paljasrintaisist, mutta jalkovälinsä 

peittävistä naisista ei luokitella pornokuviksi. Esimerkiksi iltapäivälehdet, Hymy- 

tai Seitsemän päivää -lehdet eivät näyttäydy pornolehtinä siitä huolimatta, että 

niissä varsin usein julkaistaan milloin minkäkin julkkiksen paljastavia kuvia. 
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Tutkimuksen kannalta onkin mielekkäämpää jättää pornon käsitteen rajaus auki ja 

pohtia miten pornon visuaaliset esitystavat liukuvat muihin kulttuurituotteisiin, 

miten kulttuurimuutokset vaikuttavat pornoon ja miten pornoa kulutetaan. 

Rajauksen jättäminen auki mahdollistaa myös sen, että perinteisen pornon 

ulkopuolelle rajautuvaa materiaalia – kuten vaikkapa mainoskuvastoa – voidaan 

tarkastella pornona. (Nikunen & Paasonen & Saarenmaa 2005, 10.) 

Arkipäivän näkökulmasta pornolla kuitenkin yleensä viitataan ensisijaisesti 

tietynlaisiin valokuviin ja filmeihin ja vasta toissijaisesti teksteihin, mainoksiin, 

piirroksiin tai vaikkapa tietokonepeleihin 10 Lainsäädännöllisesti on tehty sellaisia 

pornon määritelmiä, joilla on tietty seksuaalisia kuvia sääntelevä tarkoitus. 

Valtion elokuvatarkastamo määrittelee pornon seuraavasti: pornografia on 

kuvausta, ”jossa ihmisiä käsitellään vain ja ainoastaan seksuaalisina olentoina. 

’Pornoelokuva on toimintaelokuva, jossa toimivat vain sukuelimet’ ” (Valtion 

elokuvatarkastamo 2007a). Lailliseksi pornografiaksi määritellään kuvat, joissa 

on vapaaehtoisten, puolustuskykyisten aikuisten välisiä yhdyntöjä. Soft coreksi 

määritellään kuvaus, jossa sukupuoliaktit ovat näyteltyjä, himmennettyjä tai siten 

leikattuja tai rajattuja, ettei katsoja tiedä, tapahtuuko todellinen yhdyntä. Hard 

coreksi määritellään kuvaus, jossa näytetään oikeita sukupuoliakteja, myös 

lähikuvissa. (Valtion elokuvatarkastamo 2007a, 2007b.) Tällaista määritelmää 

käyttää myös mediatutkija Linda Williams (1999 [1989] 30), jonka mukaan hard 

core -porno on visuaalinen representaatio todellisten ihmisten harjoittamasta 

seksuaalisesta teosta, joka ei ole lavastettu, eli penetraatiot ovat aitoja ja 

sukuelimet ovat tarkoitushakuisesti esitteillä siten, että kuvilla on ensisijaisesti 

kiihotustarkoitus. Williamsin määritelmässä kirjoitettu ja piirretty pornografinen 

aineisto rajautuu ulkopuolelle. Vaikka Williams määrittelee ensisijaisesti 

elokuvallista pornoa, määritelmä sopii myös valokuvapornoon. 

Tärkeä näkökulma on myös se, että porno on kaupallista. Pornon tuottajilla 

voi toki olla taiteellisia, tietoa välittäviä tai yhteiskuntaa kommentoivia 

tavoitteita, mutta nämä tavoitteet ovat alisteisia kaupallisuudelle. Porno toimii 

paitsi valtioiden lainsäädännön, myös markkinoiden lakien mukaisesti: pornossa 

kuvataan sitä, mikä myy mahdollisimman laajalle yleisölle. Tästä syystä 

erityisesti pornolehdet palvelevat sellaista kuluttajan makua, joka on valmis 

maksamaan pornosta. Siten porno sinänsä ei välttämättä kuvasta yleistä 

kulttuurista käsitystä siitä, mikä on kiihottavaa, vaan sekä pornon tuottajien että 

kuluttajien yhteistä käsitystä siitä, mikä on pornografiana kyllin myyvää. Internet 

                                                        
10 Tietokonepeleistä ja pornosta ks. esim. Kangasvuo & Meriläinen 2009. 
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on tosin mahdollistanut sen, että pornoa tuotetaan yhä eriytyneemmille 

kohderyhmille; kun markkina-alueena on koko internetin kattava maailma, 

marginaalisemmallekin pornolle on markkinoita. Lisäksi trendit muuttuvat: 

Williams (1999 [1989], 271) analysoi vuonna 1989 ejakulaation näyttämisen eli 

niin sanotun money shotin välttämättömyyttä pornossa ja totesi sen olevan 

tarpeellista, koska ejakulaatio tekee nautinnosta näkyvän. Ejakulaation 

näyttämisen konventionaalisuus on kuitenkin luonut 2010-luvulla uuden pornon 

genren, niin sanotun creampie-pornon, jossa esitetään vaginaan tai anukseen 

ejakuloimista. Money shotin vuosikymmeniä kestänyt itsestäänselvä näkyvyys 

pornossa on lopulta muuttunut tylsäksi esitystavaksi ja fetissoinut ejakuloinnin 

ruumiinaukkoihin. 

Mielestäni pornon tarkastelu puolesta tai vastaan -näkökulmalla ei ole 

mielekästä, mutta pidän tärkeänä muistuttaa, että porno on myös ongelmallista.11 

Pornossa ongelmallista ei kuitenkaan ole sen seksuaalinen sisältö, vaan pornon 

kaavamaisuus ja se, että porno toistuvuudessaan tuottaa tiettyjä normeja ja 

vahvistaa tietynlaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämisen tapoja (vrt. Levy 

2005). Porno vahvistaa muiden kulttuurituotteiden tavoin käsityksiä siitä, mikä on 

seksuaalisesti haluttavaa. Keskivertopornossa – kuten 

keskivertomainoskuvastossakin – haluttavaksi ja seksuaalisesti viehättäväksi 

naiseksi koodautuu hoikka, nuori, pitkähiuksinen, sileäihoinen ja suuririntainen 

nainen. Pornomalleilla, sen enempää kuin mainosmalleillakaan, ei ole suuria 

neniä, vinoja hampaita, silmälaseja, pureskeltuja kynsiä, arpia, kaksoisleukoja, 

ylimääräistä läskiä tai karvoja väärissä paikoissa, kuten säärissä – tai jos on, kyse 

on omasta, erityisestä pornon alalajista, joka on tarkoitettu niille kuluttajille, joille 

vaikkapa lihavuus, ikä, silmälasit tai karvaisuus ovat fetissi.  

Porno tuottaa käsityksiä myös ihanteellisesta miesruumiista, jossa 

lihaksikkuus, vahvuus, säännölliset kasvonpiirteet ja erityisesti peniksen pituus ja 

erektion kestävyys ovat normeja. Kulttuuriset käsitykset kauniista ja 

seksuaalisesta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ja pornosta voi lukea samoja 

kauneusihanteita kuin muistakin kulttuurituotteista. Kauneusihanteiden 

muuttuessa pornokin muuttuu. Nykyään ammattimaisesti toimivien 

pornonäyttelijöiden rintoja on lähes poikkeuksetta korjailtu, heidän ihonsa virheet 

tasoitetaan tietokoneella samaan tapaan kuin valtavirtalehtien naismalleilla ja 

ylimääräiset tursottavat karvat ajellaan niin miehiltä kuin naisilta. 
                                                        
11 Jätän tarkoituksella käsittelemättä feministisen tutkimuksen ambivalentin suhtautumisen pornoon, 
koska en pidä anti-porno-pro-pornodebatteja oman tutkimukseni kannalta relevantteina. Näitä 
debatteja on kartoittanut esimerkiksi Williams (1999 [1989], 16–33). 
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Toistuvuudessaan porno tuottaa tiettyjä normeja ja vahvistaa tietynlaisia 

sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämisen tapoja. Samalla tavoin kuin muutkin 

kulttuuriset kuvastot, porno ”kouluttaa halua”, kertoo sen, mikä on yleisesti 

kiihottavana pidettyä, millaista ruumista tulisi haluta ja millaisiin asentoihin tulisi 

asettua, jotta kiihottuisi ja tulisi tyydytetyksi. Kritisoitaessa julkisuuden tai arjen 

pornoistumista ei kritiikin kohteena pitäisi olla niinkään se, että seksuaalisuutta 

käsitellään julkisuudessa avoimesti kuin se, että seksuaalisuutta käsitellään 

kaavamaisesti ja pornon konventioita lainaillen. Esimerkiksi biseksuaalisuutta 

kuvitetaan toistuvasti nuorten naisten välisellä seksuaalisella läheisyydellä, mikä 

vahvistaa sekä käsitystä biseksuaalisuudesta nuorille naisille ominaisena että 

käsitystä biseksuaalisuudesta nautinnollisena tirkistelyn kohteena. Kun tiettyjä 

kuvia ja kuvioita toistetaan tarpeeksi kauan, näistä seksuaalisuuden esittämisen 

tavoista tuleekin normatiivisia. Tämä tietysti koskee paitsi julkisempia kuvia, 

myös pornoa itseään. Porno toistaa tiettyjä asentoja, ilmeitä ja ruumiinmuotoja, 

ikäänkuin katsojaa ei voitaisi kiihottaa toisin. Puhuttaessa pornosta olennaista 

onkin pyrkiä ymmärtämään, miten porno toimii, millaisia kuvia se kierrättää ja 

mitä tarinoita kertoo, millaisia asenteita se välittää ja mitä seksuaalisuuden 

muotoja se kannattaa tai torjuu. (Dyer 2002 [1985], 61; Paasonen & Nikunen & 

Saarenmaa 2007.) On pohdittava pornon konventioita, visuaalisia esittämisen 

tapoja, pornokuvien ja muiden seksualisoituneiden kuvien yhteyttä toisiinsa sekä 

sitä, mitä pornon esitystavoissa tapahtuvat muutokset kertovat seksuaali- ja 

mediakulttuurin muutoksista. Porno ei ole vain kiihottamistarkoitukseen tehtyä 

materiaalia, vaan kiinteä osa kuvallista mediakulttuuria.  

Pornoa, kuten kaikkia kulttuurituotteita, on mahdollista tulkita 

lukemattomilla tavoilla. Sukupuolen performatiivisuutta, ruumiillisuutta ja queer-

tutkimusta painottavat tutkijat ovat huomauttaneet, että sekä sukupuolen että 

seksuaalisuuden häilyvyys aiheuttavat sen, ettei pornoa voi suoraan tulkita 

esimerkiksi miesten väkivaltana naisia kohtaan. Pornon genreen voi myös sisältyä 

vahvoja emansipoivia elementtejä esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen 

kohdalla, ja se voi toimia myös aktivismin muotona. (Rydberg 2013; Attwood 

2002, 93.) Kuten mediatutkija Susanna Paasonen (2009, 597–600) toteaa, pornoa 

ei itsessään voi tutkia, vaan on tutkittava pornon artikulaatioita suhteessa 

politiikoihin, yhteiskunnallisiin arvoihin, kulttuurisiin ilmiöihin ja puhetapoihin. 

Paasonen ehdottaa, että pornon sijasta tulisi puhua pornoista monikossa, jotta 

pornojen tuotannon, levityksen ja kuluttamisen monimuotoisuus ei unohtuisi. 

Omassa tutkimuksessani korostuu pornolehtien kotimaisuus, jossa myös 

ajallinen konteksti on olennainen. Porno noudattelee yhteiskunnan ja 



31 

mediakulttuurin muuta kehitystä. Kiinnostavaa pornossa on se, miten se liikkuu 

kaupallisen ja ei-kaupallisen, korkeakulttuurin ja populaarikulttuurin, 

heteronormatiivisen ja mieskeskeisen halun ja vastakulttuuristen halujen välillä. 

Sen vaikuttavuus syntyy siitä, että se herättää meissä voimakkaita tunteita. Porno, 

siinä missä muukin populaarikulttuuri, osallistuu seksuaalisuutta ja sukupuolta 

koskeviin yhteiskunnallisiin neuvotteluihin. 

1.2.7 Pornoistuminen 

Käytän tutkimuksessani termiä pornoistuminen. Pornoistuminen on aikaan sidottu 

käsite ja kuvaa 1990-luvun jälkeistä kulttuurista ja yhteiskunnallista muutosta, 

jossa pornoteollisuuden kasvulla ja laajenemisella on tärkeä rooli. 

Mediakulttuurintutkija Kaarina Nikunen (2006, 146; ks. myös Nikunen & 

Paasonen & Saarenmaa 2005, 10–14) antaa pornoistumiselle kolme määritelmää. 

Ensinnäkin sillä viitataan pornoteollisuuden globalisoitumiseen kylmän sodan 

jälkeisessä maailmassa. 1990-luvulta lähtien pornoteollisuus on kasvanut, ja 

tekninen kehitys on tehnyt pornosta yhä helpommin kulutettavaa ja tuotettavaa. 

Toisekseen se tarkoittaa kovan pornon saamaa näkvyvyyttä ja helppoa saatavuutta 

länsimaisessa valtakulttuurissa: porno ei ole enää jotain, jota hankitaan salaa 

tiskin alta, vaan viihdettä, joka on myös valtajulkisuudessa. 

Kolmannekseen pornoistuminen on ”pornografisten esitystapojen, tyylien ja 

poseerausten valumista populaarikulttuurin eri alueille” (Nikunen 2006, 146). 

Pornahtava tyyli, asennot ja asenteet näkyvät niin mainonnassa (Rossi 2005), 

musiikkivideoissa (Härmä 2007), suomalaisessa valtavirtaelokuvassa (Pajala 

2005) kuin lehtikuvissakin (Lind 2007). Porno, jo määritelmällisesti ylenkatsottu 

ja piilossa pidetty populaarikulttuurin muoto, on muuttunut trendikkääksi, ja 

(valtavirtaisesta hetero)pornosta tutut asennot, vartalot ja tyylit ovat 

vakiinnuttaneet asemansa populaarikulttuurissa. Ensisijaisesti käytän käsitettä 

Nikusen kolmannen määritelmän mukaisesti. Myös lainsäädännön ja 

mediayhtiöiden käytäntöjen muuttuminen ovat osa pornoistumisen prosessia. 

Lopulta kaikki pornoa ja seksuaalisuutta käsittelevä julkinen puhe on 

pornoistumista – silloinkin kun puhe on pornoa ja seksuaalisuuden julkisuutta 

kritisoivaa ja kauhistelevaa (Jyränki & Kalha 2009, 222).  

Taidehistorioitsija Harri Kalha (2007, 23–24, 32–34, 45) kritisoi 

pornoistumisen käsitettä siihen liittyvien turmelevuuden ja tartuttavuuden 

mielikuvien takia. Pornoistuminen jo käsitteenä sinällään sisältää oletuksen 

ilmiön huolestuttavuudesta. Vaihtoehdoksi Kalha ehdottaa Williamsilta lainattua 
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on/skeneytymisen käsitettä, joka tarkoittaa seksuaalisten representaatioiden 

näkyvyyttä ilman konnotaatiota epäsiveellisyyden käsitteeseen, joka viittaa 

kaikkeen siihen, mikä halutaan pitää poissa näkyvistä. On/skeneytyminen ei siis 

tarkoita pelkästään pornon näkyväksi tulemista kulttuurissa, vaan pornon ja 

Kalhan sanoin ”muiden seksuaalisten representaatioiden” rajan välistä häviämistä. 

Sukupuolentutkija Leena-Maija Rossi (2005, 86) puolestaan on käyttänyt samasta 

prosessista nimitystä ”pornoutuminen”, joka hänen mukaansa viittaa 

audiovisuaalisen kulttuurin ja pornon keskinäiseen puuroutumiseen, kun taas sana 

pornoistuminen luo Rossin mukaan assosiaation raaistumiseen. Katson kuitenkin, 

että pornoistuminen on vakiintuneempi ilmaus.  

Huolimatta pornoistumisen käsitteeseen kohdistuvasta kritiikistä katson, että 

se soveltuu kiteyttämään prosessin, jossa aiemmin vain pornolehdistä ja 

pornoelokuvista tutut asennot, puhetavat, kauneusihanteet ja olettamukset ovat 

liukuneet osaksi kuvallista ja tekstuaalista kulttuuria nimenomaan suhteessa 

biseksuaalisuuden esittämiseen ja kuvaamiseen. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, 

että porno populaarikulttuurin alueena olisi ennen 1990-lukua ollut muusta 

kulttuurista erillinen saareke, vaan sitä, että pornon puhe- ja kuvaustapoja ei ole 

pidetty valtakulttuurissa ja -mediassa soveliaina. En väitä, että ennen 1990-lukua 

julkisuus ja media olisivat olleet vailla seksuaalisia kuvia ja puheita, vaan sitä, 

että pornon seksuaalisuutta koskeva puhetapa on poikennut valtamediassa 

yleisesti hyväksytystä puhetavasta. 

Pornoistumisen käsite on käyttökelpoinen luonnehdittaessa biseksuaalisuuden 

käsittelyn muutosta suomalaisessa mediamaisemassa. Paradoksaalista kyllä, 

1970-luvun pornolehdissä biseksuaalisuutta käsiteltiin – silloin harvoin kun 

käsiteltiin – seksuaalisen vapautumisen, kansanvalistuksen ja itsensä 

hyväksymisen tärkeyden kautta. Samanlaiset puhetavat olivat käytössä 1990-

luvun valtavirtamediassa biseksuaalisuutta käsiteltäessä. 2000-luvun 

pornolehdissä on jälkiä valistuksellisesta ja emansipatorisesta puhetavasta, mutta 

ensisijaisesti biseksuaalisuus esitetään kiihottavana ilmiönä – ei ilmiönä, joka 

pitää hyväksyä ja ymmärtää, ennen kuin siitä voi kiihottua. Samalla 2000-luvun 

viihteessä ja populaarikulttuurissa biseksuaalisuudesta on tullut yleisöjen 

kiinnostuksen ja kiihotuksen herättämiseen käytetty väline, kuten Parviaisen 

(2008) tutkimus Big Brother -tv-ohjelmasta ja biseksuaalisuuden roolista siinä 

osoittaa. Niinpä Big Brotherin ja sen pohjalta lehtijuttuja tekevien medioiden tapa 

käsitellä biseksuaalisuutta on pornoistuneempi kuin 1970-luvun pornolehtien tapa 

käsitellä biseksuaalisuutta. Tämä johtuu osittain pornolehtien roolista 1970- ja 

1980-luvuilla: nautintolähtöinen seksuaalinen puhe oli rajautunut pornolehtiin, ja 
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kunniallisiksi mielletyissä sanoma- ja aikakauslehdissä seksuaalisuutta, 

varsinkaan samansukupuolista seksuaalisuutta, ei juurikaan käsitelty. 

Biseksuaalisuuden pornoistuminen ei tarkoita vain sitä, että tietyssä 

julkaisumuodossa, kuten pornolehdessä tai pornoelokuvassa, biseksuaalisuudesta 

käytetyt puhetavat ja biseksuaalisuuden kuvaamisen tyylit siirtyisivät 

valtamediaan, vaan myös sitä, kuinka koko kulttuurin tasolla biseksuaalisuutta 

käsitellään ensisijaisesti yleisöjä kiihottavana ilmiönä. 

1.3 Tutkimusongelma 

Brittiläinen sukupuolentutkija Clare Hemmings (2002, 30–31) on todennut, että 

tärkeämpi kysymys kuin keitä biseksuaalit ovat ja missä he ovat tai voivat olla, on 

se, miten biseksuaalisuuden kautta tuotetaan merkityksiä ja miten sille annetaan 

merkityksiä tietyissä konteksteissa. Se, keitä ja missä biseksuaalit ovat, on 

kuitenkin merkityksentuotannon kannalta olennaista. Merkitykset eivät synny 

tyhjiössä, ilman niitä tuottavia ja käyttäviä subjekteja. Omassa tutkimuksessani 

biseksuaalisuuden asema merkitystenannon kohteena ja merkitysten tuottajana on 

tärkeä, mutta yhtä tärkeänä pidän myös biseksuaaleja, heitä, jotka kantavat ja 

tuottavat kokemuksissaan, identiteeteissään ja ruumiissaan biseksuaalisuuden 

merkityksiä. Niinpä pidän olennaisena pohtia sitä, mitä biseksuaalisuus tarkoittaa 

ruumiillisesti elettynä haluna ja identiteettinä. Bertilsdotter Rosqvist (2007, 18–

19) puolestaan sanoo haluavansa tuoda esiin erilaisia kertomuksia 

biseksuaalisuudesta ja erilaisia tapoja ilmaista biseksuaalisuutta. Oma 

tutkimukseni kiinnittyykin aiempien bitutkijoiden tavoitteisiin. 

Tutkimusongelmanani on selvittää, millainen paikka biseksuaalisuudella on 

suomalaisessa seksuaalikulttuurissa. Pohdin, millaisia mielikuvia 

biseksuaalisuuteen liittyy ja mitkä kokemukset, tilanteet ja halut nimetään 

biseksuaalisiksi ja mitkä ovat niitä tilanteita ja kohtia, jotka jäävät nimeämättä 

biseksuaalisiksi, vaikka seksuaalinen halu eri sukupuoliin on niissä läsnä. 

Varsinkin julkisissa teksteissä biseksuaalisuus määrittyy usein 

yliseksuaalistamisen ja pornoistumisen kautta. Pornoistuminen tekee toisaalta 

biseksuaalisuuden kategoriasta näkyvämmän ja siten mahdollistaa kategorian ja 

toisaalta määrittää biseksuaalisuutta aina yliseksuaalisuuden läpi. Tämä ristiriita 

on tunnistettavissa myös biseksuaalien arkielämässä. 

Analysoin biseksuaalisuuden käsitettä tulkitsemalla biseksuaalisesti 

identifioituvien ihmisten haastatteluja, mediatekstejä ja populaarikulttuuria, joissa 

biseksuaalisuutta on käsitelty. Kuinka biseksuaalisuutta esitetään mediassa, 
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populaarikulttuurissa ja seksuaalivähemmistöpolitiikassa, miten sitä käytetään ja 

mihin? Käytän haastatteluja ja media-aineistoa yhdessä ja analysoin 

biseksuaalisten haastateltavien käsityksiä vertaamalla niitä julkisiin teksteihin ja 

kuviin biseksuaalisuudesta. Pohdin haastattelujen ja mediatekstien avulla sitä, 

millaisia biseksuaalisuuden kuvia ja diskursseja suomalainen julkisuus, media ja 

viihde tuottavat ja miten nämä kuvat ja diskurssit vertautuvat suomalaisten 

biseksuaalien kertomuksiin omista kokemuksistaan ja elämästään. 

Tämän yleisen tutkimusongelman pohjalta esitän aineistoilleni erilaisia 

kysymyksiä. Valtavirran lehtiteksteiltä kysyn, mitä asioita painotetaan, kun 

biseksuaalisuutta käsitellään. Miten valtavirran lehtitekstit kuvaavat 

biseksuaalisuutta? Pornolehtiaineistosta nousevia kysymyksiä ovat, millaisia 

fantasioita biseksuaalisuuteen liitetään ja onko biseksuaalisuus pornossa aina vain 

fantasian väline, vai voiko pornoistunut biseksuaalisuus olla myös 

seksuaalipoliittista? Kysyn myös, kuinka valtavirran lehdistön ja pornolehtien 

tavat kuvata biseksuaalisuutta lomittuvat. Seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

julkaisujen avulla selvitän, kuinka biseksuaalisuuden käsitettä on käytetty 

seksuaalipoliittisena välineenä ja millaisen pohjan tämä on luonut toisaalta 

biseksuaalisen identiteetin muodostamiselle ja toisaalta julkiselle puheelle 

biseksuaalisuudesta. Haastattelujen analyysissä olennaisia kysymyksiä ovat, 

millaiset kokemukset määrittyvät olennaisiksi biseksuaalisen itsemäärittelyn 

kannalta, millainen yhteys on seksuaalivähemmistöpoliittisella toiminnalla ja 

biseksuaalisella itsemäärittelyllä, sekä millaisia tiloja ja asemia biseksuaaleilla voi 

olla lesbo- ja homoyhteisöissä. 

Oletukseni on, että biseksuaalisuuden muotoutuminen erilliseksi 

seksuaalisuuden kategoriakseen on osa suomalaisen seksuaalikulttuurin muutosta, 

johon vaikuttaa arkipäivän joukkoviestintäkeskeisyys ja seksuaalisuuden 

tärkeyden korostaminen yksilöllisissä identiteeteissä. Seksuaalikulttuuri, jossa on 

selkeät miehen ja naisen, homo- ja heteroseksuaalisuuden kategoriat, on 

sekalaistunut. Rajojen murtaminen ja erilaisten totuuksien ja halujen olemassaolo 

on sallittua. Toisaalta jatkuvasti syntyy uusia seksuaalisuuden normeja. Oletan, 

että biseksuaalisuuden käsitteen muotoutuminen identiteettiä kuvaavaksi termiksi 

ja biseksuaalisuuden tuleminen näkyvämmäksi julkisessa puheessa on yksi 

merkki tästä kulttuurimuutoksesta. 

Eve Kosofsky Sedgwick (1991, 27) kirjoittaa, että kulttuurintutkijan on 

jatkuvasti kysyttävä, miten tietyt kategoriat toimivat, millaisia esityksiä ne 

tuottavat ja mitä suhteita ne luovat, sen sijaan että pohdittaisiin, mitä kyseiset 

kategoriat tarkoittavat. Sedgwickin lähtökohta on oman tutkimukseni kannalta 
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olennainen. Vaikka tutkimuskysymykseni onkin, mikä asema biseksuaalisuudella 

on suomalaisessa kulttuurissa, sille tärkeitä jatkokysymyksiä ovat, miten 

biseksuaalisuuden kategoria toimii ja mitä se tuottaa. Miten se liittyy osaksi muita 

suomalaisen seksuaalisuuden kategorioita? Amerikkalainen sukupuolen- ja 

politiikantutkija Stacey Young (1997, 71–72) kehottaa biseksuaalisuuden tutkijaa 

kysymään, mitä tehtäviä biseksuaalisuudella on seksuaalisuuden diskursseissa; 

milloin ja miksi biseksuaalisuus häipyy näkyvistä ja millaisin seurauksin; mitä 

muita kysymyksiä biseksuaalisuuteen liittyy; millaisia ristiriitoja syntyy 

biseksuaalisuutta teoretisoitaessa ja miten nämä ristiriidat häipyvät ja hämärtyvät 

heteroseksuaalisuutta, miesten homoseksuaalisuutta ja lesboutta käsiteltäessä. 

Young kehottaa käyttämään biseksuaalisuutta ja biseksuaalisia kokemuksia 

teorianmuodostuksen lähtökohtana, mutta myös teoretisoimaan muita 

seksuaalisuuksia biseksuaalisuuden kautta. Näitä Sedgwickin ja Youngin 

pohdintoja pyrin omassa tutkimuksessani kehittämään edelleen. 

Väitöskirjani jakaantuu kymmeneen lukuun, joista tämä johdanto on 

ensimmäinen. Luvussa 2 kuvaan käyttämäni tutkimusaineistot. Luku 3 käsittelee 

suomalaista seksuaalikulttuuria ja seksuaalisuuden juridista sääntelyä Suomessa. 

Luvussa 4 luotaan biseksuaalisuutta käsittelevän tutkimuksen historiaa ja 

nykyisyyttä. Luku 5 käsittelee biseksuaalisuuden käsitteen roolia ja käyttöä 

suomalaisessa seksuaalivähemmistöpolitiikassa. Luku 6 keskittyy 

biseksuaalisuuden käsitteen vakiintumiseen ja biseksuaalisuuden käsittelytavan 

muutokseen pornolehdissä 1970-luvulta 2000-luvulle. Luvussa 7 selvitän, 

millaisin diskurssein suomalaisessa valtavirtajulkisuudessa biseksuaalisuudesta 

puhutaan. Luku 8 keskittyy haastateltavieni tapaan puhua biseksuaalisesta 

identiteetistä ja siihen, kuinka identiteettipuhe linkittyy käsitykseen sukupuolesta 

ja ihmissuhdekäytännöistä. Luvussa 9 käsittelen niiden biseksuaalisten naisten 

kokemuksia, jotka toimivat lesboyhteisöissä. Luku 10 kokoaa tutkimukseni 

johtopäätökset. 

Kuvaan väitöskirjassani biseksuaalisuuden asettumista suomalaisen 

seksuaalikulttuurin maisemaan ja analysoin kulttuurin muutosta, joka tämän on 

mahdollistanut. Kertomus julkisen biseksuaalisen identiteetin mahdollistumisesta 

on myös kertomus suomalaisesta seksuaalivähemmistöpolitiikasta ja suomalaisten 

seksuaalisista fantasioista. 
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2 Tutkimusaineistojen lumo 

Tutkimusprosessissani antoisinta on ollut mahdollisuus kerätä ja analysoida laaja 

ja monipuolinen biseksuaalisuuden kulttuurista paikkaa kuvastava aineisto. 

Aineiston laajuuden ja myös ainutlaatuisuuden vuoksi kuvaan sitä 

yksityiskohtaisesti kautta koko tutkimuksen. Tutkimukseni onkin vahvasti 

aineistolähtöinen. 

Tutkimusaineistoni koostuu kahdesta osasta: 1) tekemistäni biseksuaalisesti 

identifioituvien ihmisten haastatteluista ja 2) mediasta keräämästäni aineistosta. 

Media-aineistoni koostuu kolmesta osasta: a) yksittäisistä, biseksuaalisuutta 

käsittelevistä artikkeleista, jotka ovat ilmestyneet sanomalehdissä ja 

yleisaikakauslehdissä 1990–2000-luvuilla, b) suomalaisten pornolehtien 

vuosikerroista ja saatavilla olleista hajanumeroista 1970-luvulta 2000-luvulle ja c) 

suomalaisten seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehtien vuosikerroista 1970–1990-

luvuilta. Lisäksi käytössäni on joitakin biseksuaalisuutta käsitteleviä 

mediatallenteita, kuten Setan julkaisemia radio-ohjelmia ja Yleisradiossa 

julkaistuja tv- ja radio-ohjelmia. Tekemäni haastattelut tuovat tutkimukseen 

biseksuaalien näkökulman suomalaisesta biseksuaalisuudesta ja 

seksuaalikulttuurista. Mediasta kerätty materiaali kertoo yleisestä ja julkisesta 

biseksuaalisuuden määrittelystä ja siitä, millaisia merkityksiä biseksuaalisuuteen 

liitetään. 

Olen kerännyt biseksuaalisuutta koskevaa esiymmärrystä ja tietämystä myös 

osallistuvan havainnoinnin kautta osallistumalla bikeskusteluryhmiin ja 

bitapaamisiin sekä Suomessa että ulkomailla. Vuonna 2001 osallistuin 

Rotterdamissa pidettyyn kolmipäiväiseen EBC1: European Bisexual 

Conferenceen, joka oli osa laajempaa Rotterdam Roze -

seksuaalivähemmistötapahtumaa, sekä Stockholm Priden yhteydessä järjestettyyn 

BiForumiin. Vuonna 2007 olin mukana Lontoon BiFestissä, Lontoossa asuville 

biseksuaaleille suunnatussa yksipäiväisessä tapahtumassa. Kesällä 2010 palasin 

Lontooseen viisipäiväiseen BiCon -tapahtumaan, joka keräsi 500 osallistujaa 28 

maasta. Suomessa olen osallistunut biseksuaalien keskusteluryhmiin sekä Pride-

tapahtumien yhteydessä järjestettäviin bitapaamisiin. Ennen tutkimukseni 

aloittamista toimin myös jonkin aikaa Oulun Setan biryhmän vetäjänä. Näiden 

bitapahtumien ansiosta olen päässyt osalliseksi aktivistipiirien biseksuaalisuutta 

käsitteleviin keskusteluihin. Monilla biseksuaalisuuden tutkijoilla on kaksoisrooli 

sekä aktivisteina että tutkijoina. Esimerkiksi BiCon-tapahtuman yhteydessä 

järjestettiin myös BiReCon-tutkimuskonferenssi, ja monet sen työryhmissä 
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tutkimuksiaan esitelleet tutkijat paikansivat itsensä tietoisesti biliikkeen 

toimijoiksi. Itse en kuitenkaan miellä tai määritä itseäni biaktivistiksi, vaikka 

olenkin osallistunut biseksuaalisuutta koskeviin keskusteluihin varsinkin 

EuroBiNet-verkostossa ja myös Oulun Setan paikalliseen biryhmätoimintaan. 

Tutkimusaineistojeni lisäksi kerron tässä luvussa tutkimusmenetelmistäni ja 

tutkimusprosessistani. 

2.1 Lehtiaineisto 

Lehtiaineistoa kerätessäni aineistonhakukriteerinäni oli sana "biseksuaalisuus" eri 

variaatioineen (bi, bisse, bi-sexuaali, bi-henkinen ja niin edelleen). Etsin lehdistä 

mainintoja biseksuaalisuudesta, mutta myös kuvauksia halusta eri sukupuoliin.  

Aineiston keruu- ja analyysiprosessi oli kolmivaiheinen. Aluksi kävin läpi 

kaikki lehtien vuosikerrat ja tallensin biseksuaalisuusmaininnat valokopioina, 

kännykkäkameralla otettuina valokuvina ja/tai käsin kirjoitettuina 

muistiinpanoina, joiden kirjoittamisen yhteydessä tein alustavaa analyysiä. Sitten 

luokittelin aineiston ja kirjoitin puhtaaksi olennaiset osat varsin runsaista käsin 

kirjoitetuista muistiinpanoista ja valitsin valokuvista ja kopioista 

merkityksellisinä pitämiäni otteita tarkemmin analysoitaviksi. Luokittelin 

aineiston sen perusteella, missä konteksteissa ja millä tavoin biseksuaalisuutta 

käsiteltiin, ja jaoin aineiston luokittelun mukaisesti kontekstin mukaista analyysiä 

varten. Kävin aineiston läpi vielä kertaalleen analyysivaiheen jälkeen 

tarkistaakseni, olinko jättänyt joitakin asioita huomiotta ja täydensin analyysiäni. 

Kuvaan seuraavassa lehtiaineistoni eli seksuaalivähemmistöpoliittiset 

järjestölehdet, pornolehdet ja valtavirran lehdissä julkaistut tekstit. 

2.1.1 Seksuaalivähemmistöpoliittiset järjestölehdet 

Keräsin biseksuaalisuutta koskevaa aineistoa kahden valtakunnallisen 

seksuaalivähemmistöpoliittisen järjestön lehdistä.12 Aineistonhakukriteerinäni oli 

sana biseksuaalisuus ja sen variaatiot. Jäljitän biseksuaalisen identiteettipoliittisen 

                                                        
12 Aineistonkeruun aikana kävin läpi myös pienempien ja paikallisempien 
seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehtien vuosikertoja. Näitä lehtiä olivat Akanat-lesboryhmän 1980-
luvulla julkaisema Torajyvä-lehti, Psyke ry:n Tampereen paikallisjärjestö Vagabondi ry:n 1980-
luvulla julkaisema Bondi-lehti ja Tampereen Seta ry:n 2000-luvulla julkaisema Sesam-jäsenlehtinen, 
sekä 1990-luvun alussa lyhyen aikaa pääkaupunkiseudulla ilmestynyt, mainosrahoitteinen Queer Biz -
ilmaisjakelulehti. Näissä lehdissä biseksuaalisuusmainintoja oli kuitenkin niin vähän ja hajanaisesti, 
että päätin jättää nämä lehdet aineistoni ulkopuolelle. 
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toiminnan alkamista Suomessa sekä analysoin tapaa, jolla biseksuaalisuudesta 

kirjoitettiin seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisemissa lehdissä. Kysyn, missä 

yhteyksissä sanaa biseksuaalisuus käytettiin ja mitä biseksuaalisuus-käsitteen 

käytön kontekstit kertovat toisaalta suomalaisesta 

seksuaalivähemmistöpolitiikasta ja toisaalta tavasta, jolla biseksuaalisesta 

identiteetistä tuli mahdollinen vähemmistöidentiteetti. 

Ensimmäinen aineistoni lehdistä on Seksuaalinen Tasavertaisuus ry:n 

järjestölehti, joka ilmestyi vuosina 1974–1994 nimellä Seta ja vuosina 1994–2007 

nimellä Z. Vuonna 2007 Seta luopui lehden julkaisemisesta taloudellisista syistä 

ja Z siirtyi Voltti-nimisenä kaupallisen kustantamon julkaistavaksi. Voltti ilmestyi 

vuoteen 2009 asti. Setan ilmestymistiheys vaihteli: aluksi se ilmestyi kuusi kertaa 

vuodessa, 1980-luvulla useimpina vuosina neljä kertaa vuodessa, mutta välillä 

viidesti vuodessa, kunnes 90-luvulla se alkoi jälleen ilmestyä kuusi kertaa 

vuodessa. Perustettaessa lehdellä oli ensisijaisesti tiedottava ja asiallinen luonne, 

ja niin yhdistys kuin lehtikin pyrkivät vastustamaan homoseksuaalisuuden 

kaupallistamista (Pirttijärvi 2010, 43). Seta-nimellä ilmestyessään lehti oli 

avoimesti poliittinen ja yhteiskunnallinen, mutta muotoutui enemmän 

ajanvietelehtimäiseen suuntaan vaihdettuaan nimekseen Z. Kävin läpi Seta-lehden 

kaikki vuosikerrat, mutta jätin Z-lehden ja Voltin tarkasteluni ulkopuolelle.13 

Toinen aineistooni sisältyvä lehti on seksuaalivähemmistöpoliittisen järjestö 

Psyke ry:n julkaisema 96-lehti. Viittaan jatkossa lehteen myös nimityksellä 

Ysikutonen, jota käytettiin yleisesti lehden omilla sivuilla. Käytössäni olivat sekä 

Oulun yliopistossa että Kansalliskirjastossa säilytettävät Ysikutosen vuosikerrat, 

joista täydellisiä olivat vuodet 1970–1977.14 96 ilmestyi vuosina 1969–1986 

säännöllisesti 12 kertaa vuodessa. 96 oli Seta-lehteä vähemmän poliittinen ja 

yhteiskunnallinen, ja siinä julkaistut novellit ja miehiä esittävät pin up -kuvat 

muistuttavat jossain määrin saman aikakauden pornolehdissä julkaistuja tekstejä 

ja kuvia. 96-lehden kautta seksuaalivähemmistöjärjestölehtiaineistoni ja 

pornolehtiaineistoni lomittuvat sisällöllisesti, sillä alastonkuvia ja eroottisia 

tarinoita julkaisevana lehtenä 96 on rinnakkainen samaan aikaan julkaistuille 

pornolehdille, kuten Kallelle, joka alkoi jo 1970-luvun lopulla julkaista ”gay-

sivuja”. 96:ssa julkaistut kuvat alastomista miehistä ja pojista olivat niin 

itsestäänselvä osa lehden linjaa, että lukijakirjeissä esitettiin erityistoiveita tai 

                                                        
13 Oulun yliopistossa säilytettävät Seta-lehden 1970- ja 1980-luvuilla ilmestyneet vuosikerrat eivät ole 
täydellisiä, ja täydensin aineistohankintaani Oulun Setan lehtiarkiston ja Kansalliskirjaston avulla. 
14 1980-luvun vuosikerroista on Kansalliskirjastossakin säilynyt vain yksittäisiä lehtiä, joista osasta on 
leikattu tai revitty sivuja pois. 
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valitettiin julkaistujen kuvien laatua: ”Miksi 96:ssa on vain iljettäviä tuppi-kullin 

kuvia vaikka nimenomaan homot kaipaavat paljaita päitä?” (96 11/1973, 36), 

purnasi eräs lukija. 96 onkin kiinnostava sekoitus yhteiskuntapoliittista ja 

seksuaalivähemmistöidentiteettiä rakentavaa lehteä ja seksilehteä. Lehden linjasta 

kertovat myös lehteä kohtaan nostetut useat painokanteet, jotka kaatuivat 

tuloksettomina (96 9/1975, 10); 96 joutui siis tasapainottelemaan 

kuvienjulkaisupolitiikassaan sopivuuden rajoilla samalla tavalla kuin samaan 

aikaan julkaistut pornolehdet. Kehotuskieltolain perusteella lehti ei kuitenkaan 

joutunut syytteeseen. Omassa tutkimuksessani asetan 

seksuaalivähemmistöpoliittisten järjestöjen lehdet ja pornolehdet rinnakkain ja 

vertaan niiden tapaa käsitellä biseksuaalisuutta.  

96 profiloitui ajanvietelehdeksi, kun taas Seta-lehden tavoitteena oli levittää 

oikeaa tietoa homoseksuaalisuudesta. Lehden asiallinen linja – kuin myös Seta 

ry:n tavoitteet – olivat kuitenkin jäsenistön piirissä kiistanalaisia, eivätkä järjestön 

sisäiset ristiriidat välttämättä heijastuneet lehden sivuille. Anssi Pirttijärvi (2010, 

4, 44–47) on Setan alkuaikoja koskevassa politiikan tutkimuksen 

opinnäytteessään huomauttanut, että kaikki Seta-lehtien sivuilla julkaistut 

kirjoitukset eivät välttämättä kuvastaneet yhdistyksen virallista kantaa, vaan usein 

kirjoittajien mielipiteet olivat yhdistyksen johdon mielipiteistä eriäviä. En oleta 

Seta-lehtiä käsitellessäni, että lehti olisi yksiääninen julkaisijayhdistyksensä 

äänenkannattaja, vaan olen tietoinen Seta-lehdessä julkaistujen tekstien ja 

näkökulmien moninaisuudesta. Olen myös tehnyt sen ratkaisun, etten 

pääsääntöisesti mainitse analysoimieni artikkelien kirjoittajien nimiä, ellei se ole 

artikkelin sisällön kannalta olennaista, sillä tarkoitukseni ei ole selvittää, miten 

yksittäiset kirjoittajat ovat biseksuaalisuudesta kirjoittaneet. En ole niinkään 

kiinnostunut Seta-nimisen yhdistyksen tai yksittäisten kirjoittajien 

suhtautumisesta biseksuaalisuuteen kuin suomalaisista 

seksuaalivähemmistöpoliittisista näkökulmista biseksuaalisuuteen yleisemmin. 

2.1.2 Pornolehdet 

Keräsin aineistoa suomalaisista pornolehdistä 1970-luvulta 2000-luvulle. Nimitän 

tietoisesti aineistoni lehtiä pornolehdiksi, enkä käytä eufemistisia termejä kuten 

miestenlehti tai aikuisviihdelehti. Termi ”miestenlehti” jo sinällään sulkee pornon 

miehille yleensä suunnatuksi viihteen alueeksi ja siten myös rakentaa kaavamaista 
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mieskuvaa.15 Termi ”aikuisviihde” puolestaan sievistelee pornoa 

teollisuudenalana. Nimitys pornolehti on selkein ja ymmärrettävin termi 

luonnehtimaan aineistoani. Pornolehti on myös sana, jolla tutkimiani lehtiä 

yleisessä kielenkäytössä nimitetään.  

Aineistoni pornolehdet ovat aikakauslehtiä, eli säännöllisesti, ainakin neljä 

kertaa vuodessa ilmestyviä, tilattavissa olevia tai olleita julkaisuja (Kivikuru & 

Sassi 1994, 61). Ajallisesti aineistoni jakautuu kahtia. Varhaisempi aineistoni 

koostuu vuosina 1972–1989 julkaistuista suomalaisista miestenlehdistä. Lehdistä 

keskeisimmät ovat Jallu, Kalle, Ratto, Urkki ja Seksi – asiatietoa aikuisille, mutta 

aineistoon kuuluu myös hajanumeroita muista lehdistä.16 Tämän aineiston lehtien 

vuosikerrat eivät ole täydellisiä. Myöhäisempi aineistoni koostuu kolmen 

suomalaisen pornolehden vuosina 1995–2005 ilmestyneistä vuosikerroista 

(Haloo!, Exit ja Tabu) ja kahden pornolehden vuosina 2000–2005 ilmestyneistä 

vuosikerroista (Kalle ja Hustler).17  

Ajallinen jaottelu heijastaa biseksuaalisuuden käsitteen käytön muutosta 

suomalaisissa pornolehdissä. Varhaisemmassa aineistossani viittaukset 

biseksuaalisuuteen ovat hyvin satunnaisia. Myöhäisemmässä aineistossani 

biseksuaalisuusmaininnat ovat jo yleisiä, tietyissä lehdissä ja 2000-luvulle 

tultaessa jopa tavanomaisia. 2000-luvun puoliväliin mennessä biseksuaalisuuden 

kuvaustapa on pornolehdissä jo varsin vakiintunut ja kaavamainen. Varhaisempi 

                                                        
15 Lisäksi aineistoni lehdistä kaksi, Haloo! ja Exit, markkinoivat itseään nimenomaan naisille ja 
pariskunnille sopivina lehtinä. 
16 Jallu on aineiston lehdistä pisimpään ilmestynyt: se alkoi ilmestyä vuonna 1958 miesten 
ajanvietelehtenä, mutta muuntui kustantajavaihdoksen myötä 1960–1970-luvun vaihteessa 
pornolehdeksi (af Enehjelm 2008, 79). Pornolehti Kallella puolestaan ei nimestään huolimatta ole 
yhteyttä vuosina 1950–1956 ilmestyneeseen, miehille suunnattuun ajanvietelehti Kalleen: pornolehti 
Kalle alkoi ilmestyä vuonna 1972 (Rautonen 1983, 42). Ratto ilmestyi vuosina 1973–1987, mutta 
herätettiin henkiin uudelleen vuonna 2006. Presidentti Urho Kaleva Kekkoselta nimensä lainannut 
Urkki ilmestyi vuosina 1974–1983, ja siinä julkaistiin lähinnä ruotsalaisessa Lektyr-lehdessä 
ilmestyneiden juttujen käännöksiä. Urkin ulkoasu mukaili esikuvaansa lehden otsikon kirjasintyyppiä 
myöten. (Korppi 2002, 52) Sekä Ratto että Urkki julkaisivat pornokuvien ja -tarinoiden sekä seksiä 
käsittelevien artikkeleiden lisäksi myös esimerkiksi sotajuttuja ja niin sanotun miesintiimin (vrt. 
Saarenmaa 2010) alueelle sijoittuvia henkilöjuttuja. Seksi – asiatietoa aikuisille ilmestyi 1970–1982, 
ja sillä oli nimensä mukaan asiallinen fokus: se julkaisi kyllä pornokuvia ja -tarinoita, mutta 
asialliseen sävyyn. Se julkaisi käännöksiä vastaavissa amerikkalaisissa, valistavissa seksuaalisuutta 
käsittelevissä lehdissä julkaistuista artikkeleista. (Korppi 2002, 44.) 
17 Urkki, Seksi – asiatietoa aikuisille, Haloo!, Tabu, Exit ja Hustler ovat kaikki olleet saman 
päätoimittajan, Timo Korpin, toimittamia (Korppi 2002). Se, että suomalaisen pornolehdistön historia 
on vain muutamien päätoimittajien ja kustantajien käsissä on kiinnostava ilmiö sinänsä, mutta sen 
pohdinta on oman tutkimukseni fokuksen ulkopuolella. 
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aineistoni kuvaa siis biseksuaalisuuden diskurssin muotoutumisen aikaa, 

myöhäisempi aineisto puolestaan jo selkeytynyttä diskurssia.  

Varhaisempaa aineistoa kerätessäni kävin läpi Oulun yliopiston kirjastossa 

säilytettävät pornolehdet, jotka ovat ilmestyneet ennen vuotta 1990. Tämä 

aineisto on kuitenkin aukkoinen: mitä vanhemmista vuosikerroista on kyse, sitä 

todennäköisemmin ne eivät ole täydellisiä. Joidenkin lehtien joistakin 

vuosikerroista oli saatavilla vain yksittäisnumeroita.18 Lisäksi käytössäni on 

aineisto, joka koostuu perintönä saamistani ennen vuotta 1990 ilmestyneistä 

pornolehdistä. Katson, että Oulun yliopistossa säilytettävät lehdet yhdessä 

perintöaineistoni kanssa muodostavat kattavan otoksen suomalaisista 

pornolehdistä. 

Myöhäisemmän aineiston keruuta varten kävin systemaattisesti läpi viiden 

suomalaisen pornolehden 1990- ja 2000-luvuilla ilmestyneet vuosikerrat. 

Saadakseni mahdollisimman kattavan kuvan vuosituhannen vaihteen 

suomalaisesta pornolehtikentästä valitsin viisi lehteä, joiden historia ja tyyli 

eroavat toisistaan. Exit- ja Haloo-lehtien kohdalla kävin läpi kaikki vuoteen 2005 

mennessä ilmestyneet vuosikerrat: Exit-lehti ilmestyi vuosina 1996–2006 ja 

Haloo-lehti vuosina 1995–2009. Vuosina 1988–2008 ilmestyneestä Tabu-lehdestä 

kävin läpi vuosikerrat 1995–2005. Hustler-lehti on alkanut ilmestyä vuonna 1997, 

mutta rajasin aineistokseni vain vuosikerrat 2000–2005 sen vuoksi, että 

Hustlerissa biseksuaalisuuteen viitattiin hyvin harvoin enkä pitänyt tarpeellisena 

käydä läpi kaikkia ilmestyneitä vuosikertoja. Myös Kalle-lehden kohdalla 

aineistorajauksena ovat vuodet 2000–2005. Tähän rajaukseen syynä on se, että 

Kalle ilmestyy muita aineistoni pornolehtiä useammin, yhdeksän kertaa vuodessa, 

siinä missä Hustler, Exit ja Haloo! ilmestyivät kuudesti ja Tabu neljästi vuodessa. 

Kalle-lehdessä oli myös määrällisesti paljon viittauksia biseksuaalisuuteen, enkä 

halunnut kyseisen lehden dominoivan aineistoani.19 

Aineistoni lehdillä on jossain määrin erilaiset fokukset ja profiilit. Exit-

lehden, eroottisen naistenlehden, esikuvana on Cosmopolitan, mutta tyyliltään se 

oli kuitenkin lähempänä pornolehteä. (Korppi 2002, 295–300) Mainoksensa 

mukaan Exitin kohdeyleisönä ovat ”rohkeat naiset ja eroottiset miehet”. Myös 

                                                        
18 Edes Kansalliskirjastosta ei ole saatavilla täydellisiä pornolehtien vuosikertoja; tämä 
lehtiaineistotyyppi on ilmeisesti ollut altis hävikille. 
19 Kalle-lehden kohdalla toinen aineiston rajaustapa olisi voinut olla ottaa viiden numeron otokset 
kustakin vuosikerrasta vuosilta 1995–2005 täydellisten vuosikertojen 2000–2005 analysoinnin sijaan. 
Päätin kuitenkin, että mielekkäämpää on luoda kokonaiskuva 2000-luvun vuosikerroista kuin 
tavoitella juuri tämän lehden avulla pitempää ajanjaksoa. 
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Haloo! esittäytyy naisystävällisenä pornolehtenä, joka palvelee seksiin 

myönteisesti suhtautuvia pareja, joiden oletetaan koostuvan miehestä ja naisesta. 

Haloo! on suunnattu pareille jopa siinä määrin, että lehden kustantaja on 

elämäkerrassaan nimennyt Haloota käsittelevän luvun otsikolla ”Lehti 

parisuhteen peruspilariksi”. Lehden haluttiin tarjoavan naislukijalle kiinnostavaa 

luettavaa ja mieslukijalle kiinnostavia kuvia, jotka eivät kuitenkaan karkottaisi 

naislukijaa. Malleiksi pyrittiin etsimään suomalaisia naisia, jotka myös esiintyivät 

omalla nimellään. (Korppi 2002, 219–240) Lehdessä myös todettiin 40 % 

julkaistuista jutuista olevan ”naisten käsialaa, ja ne on pyritty valitsemaan 

aiheeltaan ja toteuttamaan käsittelytavaltaan myös naisen näkökulmaan 

sopivaksi” (Haloo 6/2000, 93). Lehden suuntaaminen heteropareille ei kuitenkaan 

estä Haloota suosittelemasta biseksuaalisia kokeiluja ainakin naisille. Haloo! ja 

Exit pyrkivät molemmat tekemään eroa perinteisiin suomalaisiin pornolehtiin 

julkaisemalla pornokuvien ja -tarinoiden lisäksi myös seksuaalisuutta ja 

seksiteollisuutta käsitteleviä artikkeleita. Tabu keskittyy fetissi- ja SM-pornoon, ja 

esittelee myös suomalaista kinkykulttuuria, sen toimintaa ja sen piirissä toimivia 

ihmisiä, joten sitä voi jossain määrin pitää myös alakulttuurilehtenä. Hustler 

puolestaan on suomalaisversio samannimisestä amerikkalaislehdestä, joka on 

tunnettu poliittisesta epäkorrektiudestaan ja pyrkimyksestään ärsyttää varsinkin 

konservatiivisia piirejä. Suomessa lehti ei ole saanut samanlaista roolia ja 

näkyvyyttä. Kalle, joka on vanhin ja klassisin myöhemmän aineistoni 

pornolehdistä, on ainoa vakituisesti ilmestyvä pornolehti, joka julkaisee 

homopornoa.  

Biseksuaalisuusmainintojen frekvenssi vaihtelee julkaisuittain. Viidestä 

tutkimastani lehdestä Kallessa oli biseksuaalisuusmainintoja eniten sekä lehden 

tarinoissa ja kuvasarjoissa että neuvonta- ja lukijapalstoilla. Myös Exit- ja Haloo!-

lehdissä käsiteltiin biseksuaalisuutta runsaasti. Biseksuaalisuutta käsiteltiin paitsi 

muiden aiheiden ohella, myös erityisenä ilmiönään.20 2000-luvulla ilmestyneistä 

aineistoni lehdistä Hustlerissa oli biseksuaalisuusmainintoja kaikkein vähiten.  

2.1.3 Valtavirran lehdissä julkaistut artikkelit 

Aineistonani on 10 vuosien 1993 ja 2011 välillä ilmestynyttä lehtiartikkelia. Olen 

valinnut artikkelit analysoitavaksi sillä perusteella, että niissä biseksuaalisuus on 
                                                        
20 Exit-lehti julkaisi biseksuaalisuutta esittelevät erikoisjutut vuosina 1996, 1999, 2001 ja 2004 (Exit 
1/1996; Exit 3–4/1999; Exit 3/2001; 4/2004); Haloossa julkaistiin vuonna 2000 biseksuaalisuuteen 
keskittyvä erikoisnumero (Haloo 2/2000). 
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artikkelin varsinainen teema. Biseksuaalisuutta ei siis käsitellä esimerkiksi 

henkilö- tai kulttuurijutun sivujuonteena tai yhtenä ilmiönä monien joukossa. Se, 

että biseksuaalisuus on artikkelin keskiössä, näkyy myös otsikkotasolla, ja usein 

biseksuaalisuutta käsittelevää juttua on mainostettu myös ilmestymisnumeron 

kannessa. Olen lähilukenut näitä yksittäisiä biseksuaalisuutta käsitteleviä 

artikkeleita yksityiskohtaisesti jäljittääkseni niitä diskursseja, joita käyttäen 

biseksuaalisuudesta valtavirtalehdistössä kirjoitetaan. 

2000-luvulle tultaessa aikakauslehtiartikkeliaineistoni analyysiä on alkanut 

vaikeuttaa se, että olen itse esiintynyt toistuvasti asiantuntijana biseksuaalisuutta 

käsittelevissä yleisaikakauslehtiartikkeleissa. Esimerkiksi Me Naiset -

aikakauslehdessä on 2000-luvulla ilmestynyt kaksi artikkelia, jotka käsittelevät 

biseksuaalisuutta, joihin molempiin annoin lyhyen asiantuntijahaastattelun (Me 

Naiset 2003; Me Naiset 2009). Sellaisissakin biseksuaalisuutta käsittelevissä 

artikkeleissa, joihin minua ei suoraan ole haastateltu, voi olla viitattu 

tutkimukseeni. Esimerkiksi Kallessa 5/2005 julkaistussa jutussa otsikolla 

Biseksuaalille on tärkeintä persoona, ei sukupuoli viitataan lähteenä kotisivuihini, 

ja tekstissä on joitakin kohtia, joiden sanamuodot ovat lähes yksi yhteen samat 

kuin kotisivuillani julkaisemissani biseksuaalisuutta käsittelevissä teksteissä.  

Tilanteessa, jossa suomalaista biseksuaalisuutta on tutkittu varsin vähän, 

minulle on langennut eräänlainen auktoriteetin rooli. Tämä rooli on tutkimukseni 

kannalta sekä antoisa että ongelmallinen: toisaalta siteeraukset vahvistavat 

käsitystäni siitä, että biseksuaalisuutta kannattaa tutkia ja siitä kannattaa puhua, 

toisaalta taas auktoriteetin asemassa on vaarana kehämäisen ja itseään 

vahvistavan media-analyysin tuottaminen. Joka tapauksessa olen tutkimukseni 

loppuvaiheessa tilanteessa, jossa minun on mahdotonta enää hallita tai jäljittää 

sitä, miten oma aiempi biseksuaalisuutta koskeva tutkimukseni on vaikuttanut 

suomalaiseen biseksuaalisuusdiskurssiin. 

On kuitenkin selvää, että suoria lainauksia lukuunottamatta minulla on 

monissa tilanteissa ollut varsin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa niiden 

lehtitekstien tyyliin ja sisältöön, joihin minulta on pyydetty kommenttia tai joihin 

minua on haastateltu. Esimerkiksi joulukuussa 2010 ilmestyneessä City-lehdessä 

ilmestyi juttu otsikolla Biseksuaalit – kummanki kaa (City-lehti 2010). Jutussa 

haastateltiin kahta nuorta biseksuaaliksi itsensä määrittävää ihmistä. Minua 

pyydettiin jutun ”oikolukijaksi”. City-lehden juttuformaatissa tiettyä teemaa 

käsittelevien henkilöhaastattelujen lisäksi juttu nimittäin luetutetaan niin sanotulla 

asiantuntijalla, joka antaa lyhyen juttua koskevan kommentin.  



45 

Annoin puhelimitse kommenttini ja huomautin, että haastattelukysymykset 

heijastavat varsin yksinkertaista ja heteronormatiivista parisuhdemallia. 

Haastattelussa käsiteltiin esimerkiksi iskemistä, ekoja ja toisia treffejä ja sitä kuka 

niillä maksaa, yhdessä asumista ja lapsia. Totesin, että tällainen suoraviivainen 

parisuhteen kaari ensitreffeistä yhteisiin lapsiin soveltuu huonosti kuvaamaan 

biseksuaalien ihmissuhteita ja niiden moninaisia mahdollisuuksia. Toimittaja 

kertoi, että myös molemmat haastateltavat olivat kommentoineet ja kritisoineet 

samaa. Toimittaja kuitenkin totesi, että City-lehteä tehdään tavallisille heteroille, 

joille biseksuaalisuus ja erilaiset parisuhdemallit ovat vieraita, ja siksi jutun 

sisällön pitää olla helposti ymmärrettävä. ”Helposti ymmärrettävyys” tarkoitti 

esimerkiksi sitä, että jutussa kerrottiin kuinka treffit naisen ja miehen kanssa 

eroavat toisistaan. 

Tiettyjen diskurssien toistuvuus on äärimmäisen vahvaa, ja subjektiivinen 

kokemukseni on, että lehtiteksteissä biseksuaalisuudesta on mahdollista puhua 

vain tietyistä lähtökohdista, joita asiantuntijapositio ei riitä rikkomaan. Tutkijan 

rooliksi jää kertoa ”faktoja” biseksuaalisuuden yleisyydestä ja määristä 

Suomessa, toistaa se, että biseksuaalien kokemukset ovat moninaiset, ja korostaa, 

että samansukupuolinen halu on kulttuurit ja historian ajat ylittävä ilmiö.  

Olenkin valinnut tulkittavaksi myös kolme sellaista lehtiartikkelia, joissa olen 

itse ollut haastateltavana. Kaikissa niistä oma osuuteni on ollut henkilökohtaisten 

haastattelujen rinnalla omana lyhyenä kainalojuttunaan. Jutut ovat jo mainitut 

kaksi Me Naisissa vuosina 2003 ja 2009 ilmestynyttä juttua sekä kuvailemani 

City-lehden juttu vuodelta 2010. Jääviyssyistä en luonnollisestikaan analysoi 

omaa osuuttani tekstissä. 

Esittelen seuraavassa artikkelit kronologisessa järjestyksessä ja luonnehdin 

lyhyesti lehtiä, joissa artikkelit ovat ilmestyneet. Aineiston ensimmäinen artikkeli 

on julkaistu Kunto Plus -lehden vuoden 1993 kesänumerossa. Artikkelin otsikko 

on Kaikilla on omaan sukupuoleen liittyviä fantasioita: Seksiä puolin toisin. 

Biseksuaaliset fantasiat ja todellisuus (Kunto Plus 1993, 32). Kunto Plus on 

terveys- ja urheilulehti, jossa on myös psykologiaa, seksiä ja ihmissuhteita 

käsitteleviä artikkeleita. Lehteä julkaisee Bonniers Publishing, ja se ilmestyy 

Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. On varsin mahdollista, että 

sama artikkeli on julkaistu kaikissa Skandinavian maissa yhtä aikaa. Artikkelin 

kirjoittajaa ei ole mainittu lehden yhteydessä, mutta kirjoittaja ei liene 

suomalainen. Artikkelin yleisöksi oletetaan urheilusta ja terveydestä 

kiinnostuneet, heteroseksuaalit, aikuiset lukijat, jotka pitävät seksuaalisia 
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vähemmistöjä kiehtovina syystä tai toisesta. Artikkeli on nelisivuinen, ja siinä on 

kaksi mustavalkoista kuvaa alastomasta naisparista ja nais-miesparista. 

Toisen artikkelin on julkaissut Helsingin Sanomien Kuukausiliite otsikolla 

Sekä että tammikuussa 1997 (Kuukausiliite 1997). Otsikon sanoista toinen on 

painettu punaisella ja toinen sinisellä. Artikkelissa on kolmen biseksuaaliksi 

identifioituvan ihmisen haastattelut sekä joitakin asiantuntijahaastatteluita. 

Haastattelujen ohella artikkeli pohtii biseksuaalisuutta ja sen määritelmää. Se 

pyrkii selittämään biseksuaalisuutta suurelle yleisölle neutraaliin ja opastavaan 

sävyyn. Yleisöksi oletetaan tavallinen Helsingin Sanomien lukija: koulutettu, 

suvaitseva ja kaupunkilainen, mutta kuitenkin ei-biseksuaali. Kuukausiliitteen 

artikkeli on kuusisivuinen, ja siinä on kolme koko sivun värikuvaa haastatelluista 

biseksuaaleista.  

Kolmas aineistoni teksti on julkaistu Turun ylioppilaslehden toukokuussa 

1999 ilmestyneen numeron vakiokolumnina otsikolla Wanna be bi? (Turun 

ylioppilaslehti 1999). Vakiokolumnin nimi on Trendistä toiseen, ja se käsittelee 

nimensä mukaisesti erilaisia trendejä. Keväällä 1999 käsiteltävänä trendinä oli 

biseksuaalisuus ja yleisemmin kiinnostus seksuaalisiin vähemmistöihin. 

Kolumnin kohdeyleisönä ovat ensisijaisesti Turun yliopiston opiskelijat, joita 

puhutellaan suoraan. Kolumnin lukijoiden oletetaan olevan heteroseksuaalisia, 

mutta pääasiassa suvaitsevia tai jopa wanna be bi -heteroseksuaaleja. Artikkelin 

mitta on yksi sivu, ja siinä on yksi piirretty pilakuva toisiaan suutelevista naisista. 

Tutkimusaineistoni neljäs artikkeli on julkaistu vuoden 2000 alussa Ilta-

Sanomien Meno-Helsinki-palstalla, joka listaa pääkaupungin yö- ja klubielämän 

tapahtumia ja trendejä. Artikkelin otsikko on Sama maa, sama valuutta? Nuoret 

tytöt kokeilevat rajojaan ja esittävät vaikkapa biseksuaalia. (Ilta-Sanomat 2000). 

Ilta-Sanomien kirjoitustyyli on räväkkää, ja se korostaa viihteellisyyttä. 

Lukijakunta on taustoiltaan vaihtelevaa, joten Ilta-Sanomien artikkelit ovat usein 

suoraviivaisia, kepeitä ja skandaalinomaisia. Tässä artikkelissa lukijakunta 

oletetaan heteroseksuaaliseksi, mutta muita selkeitä lukijakuntaoletuksia ei ole. 

Artikkeli on vajaan aukeaman mittainen, ja kuvituksena on piirretty värikuva 

toisiaan suutelevista naisista baariympäristössä. 

Viides artikkeli on Trendi-lehdessä vuoden 2003 lopulla ilmestynyt artikkeli 

Poikaystäväni pitääkin miehistä (Trendi 2003). Kannessa juttua mainostetaan 

otsikolla ”Mieheni on bi-seksuaali”. Artikkeli kertoo naisesta, jonka poikaystävä 

paljastuu biseksuaaliksi parin vuoden suhteen jälkeen. Artikkelin kainalojuttuna 

on lyhyt Setan sosiaalityöntekijän haastattelu. Trendi on nuorille naisille 

suunnattu muoti- ja viihdelehti, jossa meikkausohjeet ja muotikuvat vuorottelevat 
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henkilöhaastattelujen ja asia-artikkeleiden välillä. Artikkeli on kahden aukeaman 

kokoinen, ja siinä on yksi piirroskuva toisiaan syleilevistä miehistä ja heidät 

yllättävästä naisesta. 

Kuudes artikkeli on Me Naiset -lehdessä tammikuussa 2003 ilmestynyt juttu 

Ei lintu eikä kala (Me Naiset 2003). Kannessa jutun mainoksena on otsikko 

Biseksuaalina heteroliitossa. Artikkelissa on kaksi henkilöhaastattelua, joista 

toiseen on haastateltu naisen kanssa seurustelevaa biseksuaalista naista ja toiseen 

Setassa aktiivista biseksuaalista naista, sekä kainalojuttuun kulttuuriantropologi 

Jenny Kangasvuota.21 Me Naiset on oman esittelynsä mukaan ”Suomen suurin 

naisten viikkolehti”, joka sisältää henkilöjuttujen lisäksi muotia, kauneutta ja 

ihmissuhteita käsitteleviä artikkeleita. Artikkeli ulottuu kolmelle aukeamalle, ja 

siinä on kaksi valokuvaa, toinen haastatelluista binaisista ja toinen haastatellusta 

asiantuntijasta. 

Seitsemäs artikkeli on Metropoli-kaupunkilehdessä alkuvuodesta 2008 

ilmestynyt artikkeli Biseksuaalisuus: välivaihe, trendi-ilmiö vai aito identiteetti? 

(Metropoli 2008). Kannessa juttua mainostetaan supistetulla otsikolla 

Biseksuaalisuus, trendi-ilmiö vai aito identiteetti? Artikkeli käsittelee 

biseksuaalisuutta ilmiönä käyttäen tärkeimpänä lähteenään Setaa. Metropoli-

kaupunkilehti on mainosrahoitteinen ilmaisjakelulehti ja lehden oman esittelyn 

mukaan ”nuorekas media, joka tavoittaa 18–35 vuotiaat ostokykyiset nuoret ja 

nuoret aikuiset”. Lehti on jaossa eri kaupungeissa jakelutelineissä, jotka 

sijaitsevat esimerkiksi kirjastoissa, kouluissa, markettien tuulikaapeissa, 

videovuokraamoissa, kahviloissa ja baareissa. Jokaisessa Metropoli-lehdessä 

julkaistaan myös Paljasta – älä paljastu -vakiopalsta, jossa joku nimetön lehden 

lukija vastaa lähes kahteensataan lyhyeen haastattelukysymykseen. Yksi 

kysymyksistä käsittelee bi-henkisyyttä. Artikkeli on yhden sivun mittainen ja 

kuvitettu kuvapankista otetulla kuvalla, jossa on iloisia nuoria ihmisiä.  

Myös kahdeksas artikkeli ilmestyi Me Naiset -lehdessä, marraskuussa 2009 

otsikolla Salla rakastui ihmiseen (Me Naiset 2009). Kannessa juttua mainostetaan 

otsikolla Puolisona biseksuaali: miten sujuu suhde? Jutussa haastatellaan 

biseksuaaliseksi itsensä määrittävää Sallaa ja hänen poikaystäväänsä Karia. Jutun 

näkökulmana on biseksuaalisuuden merkitys heterosuhteessa. Tähänkin juttuun 

haastateltiin kulttuuriantropologi Jenny Kangasvuota kainalojuttua varten. 

                                                        
21 Kirjoitan tässä kulttuuriantropologi Jenny Kangasvuosta kolmannessa enkä ensimmäisessä 
persoonassa sen vuoksi, että lehtijutuissa haastateltu kulttuuriantropologin hahmo on rakennettu 
asiantuntijuuden kautta tekstin sisältöä palvelemaan. Tekstin puhujana en ole minä, vaan toimittajan 
tekemä konstruktio haastatteluvastauksistani. 
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Artikkeli on kahden aukeaman mittainen, ja siinä on kaksi valokuvaa 

haastatellusta pariskunnasta. 

Yhdeksäs artikkeli ilmestyi Cityssä loppuvuodesta 2010 otsikolla Kummanki 

kaa. Aikuiset biseksuaalit kertovat rakkaudestaan sukupuoleen. Kannessa jutun 

täkynä on otsikko Biseksuaalit. Onko heillä kaksin verroin hauskempaa? Jutussa 

haastatellaan mies- ja naispuolista biseksuaalia siitä, miten suhteet miehiin ja 

naisiin eroavat toisistaan. Kainalojuttuna on tutkija Kangasvuon kommentti 

haastattelusta. City oli ilmaiseksi jaettava, mainosrahoitteinen lehti, joka ilmestyi 

vuosina 1986–2012. Sitä oli saatavilla julkisilla paikoilla olevista jakelutelineistä 

samaan tapaan kuin Metropolia. Mainoslauseensa mukaan lehti oli ”Kasvavan 

aikuisen asialla” ja ”Vapaa-ajan äänenkannattaja”, ja sen yleisöksi oletettiin 

nuoret kaupunkilaiset kuluttajat. Lehdestä ilmestyi useita kaupunkikohtaisia 

versioita, joista Helsingin versio ilmestyi 24 kertaa vuodessa ja maakuntien 

versiot 12 kertaa vuodessa. Lehdessä oli paljon kuluttamiseen, baareissa 

käymiseen ja vapaa-ajanviettoon liittyviä juttuja, henkilöhaastatteluja sekä 

ihmissuhteisiin ja seksiin liittyviä juttuja. Artikkeli on aukeaman mittainen, ja 

siinä on toisen haastateltavan valokuvan lisäksi kaikkiaan yhdeksän 

kuvapankkikuvaa, joita kuvailen tarkemmin artikkelien kuvitusta käsittelevässä 

alaluvussa. 

Kymmenes artikkeli ilmestyi toukokuussa 2011 Helsingin Sanomien Nyt-

liitteessä, joka julkaistaan perjantaisin sanomalehden viikonloppuliitteenä. Miltä 

tuntuu olla biseksuaali? -juttu ilmestyi lehden Henk.koht.-palstalla, ja siinä mies- 

ja naispuoliset haastateltavat vastaavat otsikossa esitettyyn kysymykseen. 

Kansitäkynä on kysymyksen muunnelma: Miltä tuntuu haluta tyttöjä ja poikia? 

Palstalla julkaistaan lyhyitä, nimettömiä minämuotoisia juttuja ihmisten 

kokemuksista eri asioista kondomin rikkoutumisesta Helsingin muistorikkaisiin 

paikkoihin. Palstalla julkaistut jutut perustuvat lukijoiden toimitukselle 

lähettämiin kirjoituksiin, jotka ovat vastauksia tiettyä aihetta käsitteleviin 

kirjoituskutsuihin. Nyt-liite on ensisijaisesti helsinkiläisille, nuorille ja 

nuorehkoille, kaupunkikulttuurista kiinnostuneille lukijoille suunnattu lehti, jossa 

keskeisimpiä aiheita ovat Helsingin vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja 

kiinnostavat henkilöt. Artikkeli on vähän alle sivun mittainen, ja siinä on 

piirroskuva lattialle heitetyistä vaatteista. 

Olen valinnut analysoitavaksi artikkeleita, joiden keskeinen teema on 

biseksuaalisuus itsessään. Analyysini ulkopuolelle ovat jääneet ne artikkelit, 

joissa biseksuaalisuutta teemana sivutaan ilman, että se olisi jutun keskiössä. 

Esimerkiksi henkilöhaastattelut, joissa päähenkilön mainitaan olevan biseksuaali, 
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mutta biseksuaalisuutta ei lähemmin käsitellä. Siten aineistoni on jossain määrin 

vinoutunut. Tarkastelemieni artikkeleiden lisäksi olen kuitenkin 

tutkimusprosessini aikana muodostanut esiymmärryksen suomalaisesta 

biseksuaalisuutta koskevasta kirjoittelusta. Niinpä vaikka olenkin jäljittänyt 

biseksuaalisuuden diskursseja tutkimusaineistooni valitsemieni yksittäisten 

artikkelien perusteella, uskallan väittää esiymmärrykseni perusteella, että nämä 

diskurssit ovat myös laajemmin käytössä biseksuaalisuudesta kirjoitettaessa. Olen 

havainnut samoja kirjoittamisen tapoja ja diskursseja myös muissa kuin 

suomalaisissa medioissa julkaistuissa biseksuaalisuutta käsittelevissä teksteissä. 

Viittaan artikkeleihin lehden nimellä, numerolla ja julkaisuvuosiluvulla (esim. 

Trendi 1/2003), en kirjoittajan nimellä. Tällä käytännöllä korostan tarkastelevani 

aineistooni kuuluvia artikkeleita osana biseksuaalisuudesta käytyä julkista 

keskustelua, joka osallistuu biseksuaalisuuden diskurssien muodostamiseen, en 

niinkään yksittäisten toimittajien kirjoittamina ainutlaatuisina teksteinä, jollaisia 

artikkelit toki myös ovat. Käytän samaa viittaustapaa myös viitatessani 

pornolehtiaineistooni sekä seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdistä keräämääni 

aineistoon. 

2.2 Haastatteluaineisto 

Kuvaan tässä alaluvussa haastatteluaineistoani ja sen keräämisprosessia sekä 

informanttieni uskonnollista, koulutuksellista ja paikallista taustaa. Lopuksi 

pohdin mahdollisia syitä sille, miksi aineistoni on painottunut naisiin, ja mitä 

seurauksia aineiston painottumisella voi olla. 

2.2.1 Haastattelut 

Haastattelut muodostavat väitöskirjani keskeisen aineiston. Vuonna 1999 

haastattelin 40 suomalaista biseksuaalisesti identifioituvaa ihmistä. Näistä 9 oli 

miehiä ja 31 naisia. Joukossa ei ollut trans-identifioituneita ihmisiä, joskin varsin 

moni haastateltavista pohti sukupuolen ylittämisen merkitystä 

biseksuaalisuudelleen. Suurimman osan haastatteluista toteutin 

henkilöhaastatteluina haastateltavien kotona, joissakin tapauksissa minun 

kotonani tai julkisissa tiloissa, kuten kahviloissa, ravintoloissa, yliopiston 

seminaarihuoneissa ja aulatiloissa sekä puistossa. Tein henkilöhaastattelujen 

lisäksi neljä parihaastattelua, joissa pariskunnan kumpikin osapuoli mielsi itsensä 

biseksuaaliksi. Näistä pariskunnista kaksi oli naispareja ja kaksi mies-nais-pareja. 
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Vuonna 2005 tein uusintahaastattelun kolmelle sekä biseksuaaliksi että lesboksi 

identifioituvalle haastateltavalle.22 Joulukuussa 2009 ja vuoden 2010 aikana 

haastattelin yhdeksää haastateltavaani uudelleen. Näistä uusintahaastatteluista 

yhden tein toiselle mies-nais-pariskunnista. Muita pariskuntia joko en onnistunut 

tavoittamaan tai parisuhteet olivat päättyneet, eivätkä haastateltavat suostuneet 

uuteen parihaastatteluun. Yhteensä uusintahaastatteluja oli kaksitoista. (Taulukko 

1.) 

On ilmeistä, että haastattelupyyntööni vastasivat todennäköisimmin ne 

informantit, jotka mielsivät akateemisen tutkimuksen sinänsä olevan tärkeä 

tiedontuotannon muoto ja jotka olivat myös sitä mieltä, että akateemisella tiedolla 

on jonkinlaista emansipatorista merkitystä. Tämä korostui erityisesti toisella 

haastattelukierroksella: uudelleen haastattelemani informantit ovat kaikki 

korkeasti koulutettuja. He myös ymmärsivät sen, että uusintahaastattelu tarjoaa 

mahdollisuuden vertailevaan tutkimusotteeseen. Kukaan heistä ei ollut sitä mieltä, 

että olisi jo ensimmäisellä haastattelukerralla sanonut kaiken olennaisen, mitä 

biseksuaalisuudesta ylipäänsä on sanottavissa.  

                                                        
22 Kirjoitin haastattelujen pohjalta artikkelin ”Joustolesbot identiteettihississä”. Artikkeli ilmestyi 
Taina Kinnusen ja Anne Puurosen toimittamassa artikkelikokoelmassa Seksuaalinen ruumis – 
kulttuuritieteelliset lähestymistavat (Kangasvuo 2006). 
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Kuvio 1. Haastateltavat haastatteluvuoden, syntymävuosikymmenen ja sukupuolen 

mukaan jaoteltuna. 

Etsin haastateltavia lehti-ilmoituksella, joka julkaistiin keväällä 1999 neljässä 

sanomalehdessä ja Setan julkaisemassa Z-lehdessä.23 (Liite 1.) Ilmoitin myös 

kymmenkunnassa Usenetin sfnet-uutisryhmässä24 ja neljällä Setan 

postituslistalla.25 Lisäksi pyysin joitakin biseksuaaleiksi tietämiäni ystäviäni ja 

tuttaviani informanteiksi. Aineistonrajaukseni oli avoin, ja haastattelin lähes 

kaikkia, jotka ottivat yhteyttä, ellei se ollut maantieteellisistä etäisyyksistä tai 

aikataulujen yhteensopimattomuuksista johtuen mahdotonta. Yli puolet 

                                                        
23 Sanomalehdet, joissa ilmoitukseni julkaistiin olivat Pohjolan Sanomat, Ilkka, Keskisuomalainen ja 
Savon Sanomat. Lähetin ilmoituksen kahteentoista levikiltään suurimpaan sanomalehteen, joista nämä 
neljä julkaisivat ilmoitukseni maksutta. Maksettuja ilmoituksia en käyttänyt. 
24 1990-luvun lopulla sfnetin uutisryhmät olivat tärkeitä viestintäkanavia, joissa myös itse osallistuin 
seksuaalisuutta ja sukupuolta käsitteleviin keskusteluihin. 
25 Muotoilin ilmoitukseni niin, että myös ei-biseksuaalien olisi mahdollista vastata ilmoitukseeni ja 
kertoa käsityksiään biseksuaaleista ja biseksuaalisuudesta, sillä tutkimuksen alkuvaiheessa pidin 
mahdollisena, että biseksuaaleja olisi hankala löytää haastateltaviksi. Olin valmis haastattelemaan 
esimerkiksi biseksuaalien läheisiä. Sain kuitenkin vain kolme vastausta ei-biseksuaalisilta henkilöiltä. 
Rajasin nämä vastaukset aineistoni ulkopuolelle, sillä tutkimukseni aiheeksi täsmentyi biseksuaalisiksi 
itsensä määrittävien ihmisten kokemukset. Sain kirjoituskutsuuni vastaukseksi myös joitakin 
pornotarinoita, jotka jätin pois aineistostani tutkimuksen alkuvaiheessa, enkä myöhemmin enää 
palannut niiden pariin. 
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haastateltavista oli saanut haastattelupyynnön Setan kautta, joko postituslistoilta 

tai Setan julkaisemasta Z-lehdestä. Sanomalehti-ilmoitusten perusteella sain vain 

muutamia informantteja. 

Vuoden 1999 haastatteluista kuusi toteutettiin sähköpostihaastatteluina ja 

kaksi kirjehaastatteluina joko sen vuoksi, että haastateltavat halusivat osallistua 

tutkimukseen, mutta eivät halunneet tai voineet tulla henkilöhaastatteluun, tai sen 

vuoksi, että en itse voinut tehdä kenttätyömatkaa haastateltavan 

kotipaikkakunnalle. Sähköposti- ja kirjehaastattelujen pituus vaihteli kuudesta 

A4-sivusta 18 sivuun. Kirjehaastattelut kirjoitin puhtaaksi. Vuonna 2005 

haastattelin yhtä sähköpostitse haastattelemaani informanttia uudelleen, jälleen 

sähköpostitse. Kirje- ja sähköpostihaastatteluita kertyi yhteensä 71 sivua, 21 792 

sanaa. Lisäksi käytössäni on haastateltavien kirjoittamia kirjoitelmia. Nämä 

kirjoitelmat ovat useimmiten haastattelupyyntööni tulleita vastauksia, joissa 

haastateltavat kertovat biseksuaalisuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja 

ajatuksistaan. Jotkut henkilöhaastatellut informantit kirjoittivat täsmentäviä 

kirjoitelmia haastattelun jälkeen tilanteissa, joissa he kokivat, etteivät olleet 

ilmaisseet itseään tarpeeksi selkeästi haastattelun aikana tai olivat mielestään 

unohtaneet jotain. Kirjoitelmat ovat siis informanttien aloitteesta syntynyttä 

aineistoa. Vuonna 1999 sain luettavakseni yhteensä 7 haastateltavien kirjoittamaa 

kirjoitelmaa, joiden pituus vaihteli 1–10 A4-sivun välillä, ja talven 2009–2010 

haastattelujen aikana yksi haastateltava kirjoitti kirjoitelman haastattelun lisäksi.  

Nauhoitin kaikki henkilö- ja parihaastattelut ja litteroin ne tekstiksi. Kukaan 

haastateltavista ei kieltäytynyt haastattelujen nauhoittamisesta. Joidenkin 

haastateltavien kohdalla oli kuitenkin ilmeistä, että nauhoitustilanne vaikutti 

haastattelun sisältöön sekä varovaisuuden että jännittämisen vuoksi. Tällöin 

mielenkiintoisimmat keskustelut käytiin usein vasta nauhurin sammuttamisen 

jälkeen haastattelun virallisesti jo päätyttyä. Näissä tilanteissa saatoin 

haastateltavasta erottuani referoida nauhalle haastattelujen jälkeen käytyjä 

keskusteluja lyhyesti, jos katsoin keskustelussa tulleen ilmi jotakin erityisen 

kiinnostavaa. En kuitenkaan tehnyt näistä keskusteluista tarkkoja muistiinpanoja 

sen vuoksi, että halusin kunnioittaa haastateltavieni valintaa puhua kanssani 

luottamuksellisesti. Haastateltavat kokivat selvästi nämä keskustelut 

henkilökohtaisemmiksi kuin nauhalle päätyneen keskustelun. Siten nämä 

haastattelun jälkeen ja ohessa käydyt keskustelut muodostavat osan suomalaista 

biseksuaalisuutta koskevasta esiymmärryksestäni, vaikka ne eivät olekaan osa 

aineistoani. 
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Parihaastattelut kestivät yleensä pitempään kuin henkilöhaastattelut, ja toisen 

haastattelukierroksen haastattelut olivat yleensä pidempiä kuin ensimmäisen. 

Haastattelut kestivät yleisimmin noin tunnin: lyhimmän henkilöhaastattelun mitta 

oli 20 minuuttia ja pisimmän, toisen haastattelukierroksen parihaastattelun noin 

kaksi ja puoli tuntia. Yhteensä haastatteluaineistoa on 41,5 tuntia nauhoitteena ja 

tekstiksi muutettuna 297760 sanaa.26 Ykkösrivivälillä printattuna 

haastatteluaineistoa olisi kaikkiaan yli 660 A4-liuskaa. 

Suurin osa haastatteluista on nauhoitettu C-kaseteille sanelukoneella.27 Vain 

neljä vuonna 2009 tehtyä haastattelua on nauhoitettu digitaalisella nauhurilla, 

jonka tallettaman äänen laatu on merkittävästi parempi kuin C-kasettitallenteissa. 

Kaikissa haastatteluissa taustahäly, häiriötekijät, päällepuhuminen ja äänen 

vaihteleva taso muodostavat äänikudoksen, joka on pelkistettävä litteraatiksi. 

Laadullisen tutkimuksen metodeista kirjoittava kanadalainen Blake D. Poland 

(2001, 636) huomauttaa, että tutkijan ei pidä olettaa litteraattia ja haastattelua 

suoraan toisiaan vastaavaksi, vaan on kysyttävä, millaiseksi tekstiksi litteraatti 

mielletään. Onko se nauhoitettu keskustelu, dialogi, narratiivi, lingvististä dataa 

vai peräti fenomenologinen kokemus? Vaikka litteroinnin luotettavuus riippuu 

siitä, miten uskollisesti se jäljentää puhutun haastattelunauhan, tutkijan on 

Polandin mukaan huomioitava mahdollisuus erilaisiin tulkintoihin saman 

litteraatin pohjalta. 

Litteraatti ei koskaan olekaan tarkka ja autenttinen tekstuaalinen esitys 

tutkimushaastattelusta, vaan tulos litterointiprosessin kuluessa tehdyistä 

valinnoista ja sattuneista vahingoista. Väsymys, kyllästyminen ja kiire voivat 

johtaa paitsi virheisiin, myös siihen, että pienempiä virheitä jätetään korjaamatta 

sekä siihen, että epäselviltä kuulostavat kohdat merkitään epäselviksi sen sijaan, 

että niitä kuunneltaisiin uudelleen. Pitemmällä litterointirupeamalla tulee kuuroksi 

toistoille ja täytesanoille. Olen välillä jättänyt litteroimatta täytesanoja ja 

korjaamatta sanajärjestysvirheitä. Pääsääntöisesti olen kuitenkin pyrkinyt 

litteroimaan mahdollisimman tarkasti täytesanat, tauot, toistot, päällepuhumiset ja 

epäjohdonmukaisuudet säilyttäen. 

                                                        
26 Vuonna 1999 nauhoitetuista 28 henkilöhaastattelusta kertyi kaikkiaan 28 ja puoli tuntia 
haastattelunauhoituksia, litteroituna 168896 sanaa; vuoden 2005 kahdesta henkilöhaastattelusta sain 
kaksi ja puoli tuntia nauhoituksia, litteroituna 23 787 sanaa; vuosien 2009–2010 kahdeksan 
henkilöhaastattelua kestivät yhteensä 10 ja puoli tuntia, litteroituna 83 285 sanaa. 
27 Nauhoitteita säilytetään omassa arkistossani, koska haastateltavien kanssa sovittiin, että haastattelut 
tulevat vain minun tutkimukseni käyttöön. 
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Haastatteluja analysoidessani olen käyttänyt rinnakkain sekä litteraattia että 

haastattelunauhoja, mutta lopullisessa tutkimuksessa nähtävillä ovat vain 

litteraatista valitsemani sitaatit. On myös selvää, että litteraatti ei voi välittää 

asioita, joita ei nauhalle tallennu: eleitä, ilmeitä, tilankäyttöä. Olen 

muistinvaraisesti pyrkinyt merkitsemään litteraattiin myös tällaisia asioita. 

Parihaastattelussa voi pelkästä litteraatista olla vaikea selvittää, puhuuko 

haastateltava haastattelijalle vai toiselle haastateltavalle. Ilman tällaista 

kontekstia, pelkkänä tekstinä, litteroidut tekstit voivat vaikuttaa vakavilta, jopa 

raaoilta, vaikka joukkoon olisikin siroteltu naurahduksia hakasulkeissa. Vaikka 

olenkin litteroidessani merkinnyt äänenpainoja, taukoja ja päällepuhumisia, ne 

eivät kuitenkaan ole tutkimuksessani kovin olennaisia, sillä en tee 

yksityiskohtaista keskustelututkimusta. 

Haastattelujen pohjana käytin teemahaastattelurunkoa, johon olin muotoillut 

selkeitä kysymyksiä haastattelun tueksi. Täydensin ja täsmensin vuonna 1999 

käyttämääni haastattelurunkoa (Liite 2) vuosien 2005, 2009 ja 2010 haastatteluja 

varten (Liite 3). Vuosien 2005, 2009 ja 2010 haastattelut tehtiin olennaisesti 

samalla haastattelurungolla, jonka sanamuotoja oli vuoden 2010 runkoa varten 

korjattu (Liite 4).  

Tutkimuksessa käyttämiini haastatteluotteisiin olen merkinnyt haastateltavan 

peitenimen28, syntymävuoden ja haastatteluvuoden muodossa (Nimi 1970:2010). 

Olen perannut haastatteluotteet poistamalla toistoja ja tilkesanoja kuten ”niinku”, 

”tota” ja ”sillai”. Muutamia sanoja pitemmät poistot olen merkinnyt hakasulkeilla 

ja kolmella pisteellä […]. Tällaiset poistot johtuvat yleensä haastattelun 

rönsyilystä käsiteltävän teeman ulkopuolelle. Olen kuitenkin pyrkinyt 

säilyttämään haastatteluotteen luonteen, eli jos toistot ja tilkesanat kuvaavat 

esimerkiksi haastateltavan tunnetilaa tai tapaa kertoa käsillä olevasta asiasta, olen 

säilyttänyt niistä osan. Olen myös pilkkonut puheen erillisiksi virkkeiksi isoilla 

alkukirjaimilla ja pisteillä lukemisen helpottamiseksi. 

Haastateltavieni yksityisyyden säilyttämiseksi olen joissakin kohdissa 

muuttanut tiettyjä yksityiskohtia, joiden perusteella haastateltavat voisi tunnistaa. 

Joissakin tilanteissa olen valinnut olla viittaamatta suoraan tiettyyn 

haastateltavaan, vaan kirjoittanut esimerkiksi ”eräästä haastateltavasta” tai 

jättänyt haastatteluotteen yhteydessä haastateltavan peitenimen, sukupuolen ja 

syntymävuoden mainitsematta. Tämän viittaustavan olen valinnut silloin, kun 

                                                        
28 Osa peitenimistä on haastateltavien itse valitsemia, osan valitsin itse, sillä en jokaisen haastattelun 
yhteydessä muistanut kysyä, mitä peitenimeä haastateltava haluaa käyttää. 
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haastateltava olisi mahdollista tunnistaa kertomansa tiedon ja muiden hänen 

haastattelustaan otettujen lainausten perusteella. Silloin, kun kirjoitan yleisesti 

”haastateltavista” viittaamatta haastateltavien nimiin, kyseessä on aihe, teema tai 

asia, jonka seitsemän tai useampi haastateltava on maininnut tai josta on puhuttu 

samaan tapaan. Tällöin katson aiheen tai puhetavan olevan yleistettävissä 

koskemaan haastateltavien näkemyksiä ryhmänä. 

Informanttilistassa on mainittu ainoastaan haastateltavien syntymävuosi, 

haastattelutapa ja haastattelun ajankohta. Seuraavassa luvussa esitän yhteenvedon 

haastateltavien taustoista eli heidän asuinpaikoistaan, ammattialoistaan ja 

uskonnollisuudestaan, mutta haastateltavien anonymiteetin säilyttämiseksi en ole 

yhdistänyt taustatietoja yksittäisiin haastateltaviin. 

2.2.2 Informanttien taustatiedot 

Haastateltavien asuinpaikat sijoittuvat eri puolille Suomea, joskin 

pääkaupunkiseutu painottuu: pääkaupunkiseudulla asui noin puolet 

haastateltavista. Vain harva oli kuitenkin alkujaan pääkaupunkiseudulta kotoisin. 

Sinne oli muutettu joko työn tai opiskelujen perässä eri puolilta Suomea kuten 

esimerkiksi Viitasaarelta, Lappeenrannasta ja Joensuusta. Muuton varsinaiseksi 

syyksi kukaan ei maininnut seksuaalisuutensa toteuttamisen vaikeutta 

pienemmällä paikkakunnalla, mutta sitä voitaneen pitää yhtenä mahdollisena 

taustatekijänä pääkaupunkiseudun painottumiselle aineistossa, kuten eräs 

haastateltava kuvaa: ”Oikeesti, me ollaan muutettu Lapista ensin Vantaalle, ja 

Vantaalta Helsinkiin, se on klassinen seksuaalipakolaisen reitti.” Tälle 

haastateltavalle seksuaalisuus ei alun perin ollut syynä muuttoon 

pääkaupunkiseudulle, mutta haastateltava huomasi, että jälkikäteen oman 

asumishistorian voisi kertoa myös seksuaalipakolaisuuden tarinana. 

Pääkaupunkiseudun jälkeen eniten haastateltavia oli Tampereelta ja Oulusta, 

joista Oulun painotus selittyy omalla oululaisuudellani. Muita kaupunkeja, joista 

sain haastateltavia, olivat Jyväskylä, Lahti, Kuopio ja Vaasa. Haastattelukertojen 

välillä vain kaksi haastateltavaa oli muuttanut asuinpaikkaansa: yksi haastateltava 

oli muuttanut ulkomaille ja toinen Tampereelta Ouluun.  

Haastateltavien koulutustaso on varsin korkea. Ensimmäisen 

haastattelukerran aikaan haastateltavista seitsemäntoista oli suorittanut tai suoritti 

parhaillaan tutkintoa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Yleisimpiä 

ammattialoja olivat tekninen tai tietotekninen ala, sosiaali- ja terveydenhuoltoala 

sekä humanistiset tieteenalat. Kahdeksalla haastateltavalla oli alempi teknisen, 
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kaupallisen, graafisen tai sosiaali- ja terveydenhoitoalan tutkinto. Nuorimmista 

viidestä haastateltavasta neljä kävi lukiota tai oli juuri suorittanut 

ylioppilastutkinnon, ja vanhemmista haastateltavista yksi ilmoitti 

koulutuksekseen ylioppilas ja toinen opiskelevansa iltalukiossa. Ensimmäisellä 

haastattelukerralla neljästäkymmenestä haastateltavasta 21 ilmoitti parhaillaan 

opiskelevansa, 18 ilmoitti olevansa työssä. Jotkut haastateltavista opiskelivat ja 

työskentelivät samaan aikaan. Viisi haastateltavista ei kertonut työ- tai 

opiskelutilanteestaan tarkemmin, vaan ilmoitti pelkästään tutkintonsa, esimerkiksi 

”ylioppilas” tai ”filosofian maisteri”. Kukaan ei sanonut olevansa työtön, 

eläkkeellä, sairauslomalla, äitiyslomalla tai vanhempainvapaalla, joskin on 

mahdollista, että sekä opiskelijoiden että työ- ja opiskelustatustaan 

ilmoittamattomien joukossa oli sairauslomalla olevia tai työttömiä. Toisella 

haastattelukerralla yhdestätoista haastateltavasta kaksi ilmoitti opiskelevansa – 

kumpikin oli vaihtanut alaa. Muut yhdeksän ilmoittivat olevansa työelämässä. 

Tuloluokkaa en haastateltavilta kysynyt. 

Haastateltavien koulutustaso oli siis korkeampi kuin väestöllä keskimäärin 

(vrt. Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne 2009). Tämä 

johtuu osittain siitä, että vuonna 1999 internet oli olennainen keino etsiessäni 

informantteja. Tuolloin korkeastikoulutetuilla ja kouluttautuvilla oli selvästi 

paremmat mahdollisuudet ja taidot käyttää internetiä kuin 

kouluttamattomammilla. Osittain syynä on myös se, että korkeakoulutetut ovat 

sisäistäneet käsityksen tutkimuksesta olennaisena tiedontuottamisen muotona, 

joten tutkimushaastatteluun osallistuminen nähdään relevanttina ja mielekkäänä 

tekona. Toisaalta muissa biseksuaalisuutta koskevissa tutkimuksissa (esim. 

Hartman 2011; Rust 2001, 36; Bower & Gurevich & Mathieson 2002, 29) on 

havaittu, että informanteiksi on helpointa tavoittaa nuoria koulutettuja naisia. 

Tällöin nuorilla koulutetuilla naisilla on keskeinen rooli siinä, miten 

biseksuaalisuus määrittyy tutkimuksellisesti. Biseksuaalisuus myös näyttäytyy 

nuorille, koulutetuille naisille ominaisena identiteettinä.  

Haastateltavista yli puolet kuului joko Suomen evankelis-luterilaiseen 

kirkkoon (22) tai Suomen ortodoksiseen kirkkoon (3). Suurin osa evankelis-

luterilaiseen kirkkoon kuuluvista kuitenkin määritteli itsensä tapakristityiksi. 

Kirkkoon kuuluminen ei liittynyt niinkään uskontoon kuin suomalaiseen 

kulttuuriin tai oman perheen perinteisiin, eikä uskonnolla tai kirkkoon 

kuulumisella ollut haastateltaville kovinkaan suurta merkitystä. Ortodokseille 

uskonto merkitsi pääosin oman etnisen ja kulttuurisen taustan kunnioittamista. 

Uskonnottomiksi itsensä määritteli 17 haastateltavaa, joista kaksi nimesi itsensä 
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ateistiksi. Toiselle näistä ateismi oli niin tärkeä vakaumus, että hän oli liittynyt 

Vapaa-ajattelijoihin. Uskonnottomuus tarkoitti haastateltaville yleensä kirkkoon 

kuulumattomuutta, joskin kirkkoon kuuluvista haastateltavistakin kaksi ilmoitti 

olevansa uskonnottomia. Verrattuna suomalaisiin yleensä haastateltavien joukossa 

oli merkityksellisen paljon ihmisiä, jotka eivät kuuluneet kirkkoon ja jotka 

ilmoittivat olevansa uskonnottomia (vrt. Suomen virallinen tilasto (SVT): 

Vuosikatsaus 2010). Tälle ei ole selkeää selitystä, joskin kirkon kielteinen 

suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on voinut olla yksi tekijä, joka on 

vaikuttanut siihen, että moni haastateltavista oli eronnut kirkosta. 

Haastateltavien joukossa oli muutamia, joiden lapsuudenkoti oli ollut 

uskonnollinen, mutta uskonnollisista perheistä olevat eivät kuitenkaan 

ilmoittaneet olevansa itse uskonnollisia. He myös kielsivät lapsuudenkodin 

uskonnollisuuden vaikuttaneen heidän seksuaaliseen identiteettiinsä tai 

suhtautumiseen seksuaalisuuteen yleensä. 

Vain kolme haastateltavaa määritteli itsensä uskonnollisiksi, tarkemmin 

sanottuna vakaumuksellisiksi kristityiksi. Kaikki kolme painottivat, että 

kristillisen uskon ja biseksuaalisuuden välillä ei ole ristiriitaa, ja kritisoivat 

haastattelussa kirkon suhtautumista seksuaalisuuteen yleensä ja 

samansukupuoliseen seksuaalisuuteen erityisesti. Heistä kaksi oli aktiivisia myös 

omissa seurakunnissaan, ja heille oli tärkeää pyrkiä vaikuttamaan kirkon ja 

seurakuntien suhtautumiseen seksuaalisiin vähemmistöihin kristillisen yhteisön 

sisältä käsin. Esimerkiksi toiselle heistä kristillisyys ja käsitys omasta 

seksuaalisuudesta nivoutuivat tiukasti toisiinsa. Hän sanoi, että kristinuskossa 

ihminen nähdään kokonaisuutena ja Jumala ehdottomasti ihmistä rakastavana, 

jolloin oma seksuaalisuus ei ole irrallinen itsestä tai Jumala-suhteesta. Myös eräs 

1990-luvulla uskoon tullut haastateltava korosti henkilökohtaisen Jumala-suhteen 

merkitystä. Hän totesi, että ”mullei o mitään suhdetta kirkkoon, mullon suhde 

Jumalaan” ja että kirkossa on ”omituisia ja kummallisia ihmisiä”, joiden 

asenteista ei tarvitse välittää. 

Niistä haastateltavista, joita haastattelin uudelleen, suurimmalla osalla ei ollut 

tapahtunut muutoksia suhteessaan uskontoon tai uskonnollisuuteen. Eräs 

haastateltava kuitenkin käsittelee vuoden 2010 haastattelussa omaa suhdettaan 

uskontoon paljon laajemmin kuin vuoden 1999 haastattelukerralla. Hän kertoi 

olleensa alle 20-vuotiaana aktiivisesti mukana seurakuntatoiminnassa ja olleensa 

hyvin uskonnollinen. Ensimmäisen haastattelun aikaan hän oli kuitenkin 

etääntynyt uskonnosta ja eronnut kirkosta, minkä vuoksi hän ei myöskään 

haastattelussa halunnut puhua aiheesta. Sittemmin kristillisestä uskosta oli tullut 
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hänelle tärkeämpää, ja vaikkei hän ollutkaan liittynyt uudelleen mihinkään 

kristilliseen yhteisöön, hän oli erilaisten kristillisten yhteisöjen kanssa paljon 

tekemisissä. Seksuaalivähemmistöjen kristillisistä järjestöistä ja ryhmistä oli tullut 

hänelle tärkeitä vertaisryhmiä, joissa hänellä oli mahdollisuus käsitellä 

valtavirtakristillisyyden kielteistä suhtautumista samansukupuoliseen 

seksuaalisuuteen.  

Haastateltavien joukossa ei ollut yhtään haastateltavaa, joka olisi nimennyt 

uskonnokseen jonkin uususkonnon kuten uuspakanuuden tai wiccalaisuuden. 

Tämä johtunee osin siitä, että Suomessa nämä uskonnolliset yhteisöt ovat varsin 

pieniä ja hajanaisia, ja osin siitä, etten Setaa lukuunottamatta kohdistanut 

haastateltavieni etsintää mihinkään tiettyyn alakulttuuriin tai yhteisöön, jossa 

biseksuaalisuuteen suhtauduttaisiin erityisen myönteisesti ja joissa 

uususkonnollisuus voisi olla yleisempää. On kuitenkin huomautettava, että 

ainakin yhdysvaltalaisissa uuspakanayhteisöissä biseksuaalisuus (varsinkin naisen 

biseksuaalisuus) on ihannoitua ja jopa normatiivista (Harper 2010). Iso-

Britanniassa uuspakana- ja biseksuaaliryhmät linkittyvät jossain määrin, minkä 

havaitsin osallistuessani sekä vuoden 2007 BiFest-tapahtumaan että vuoden 2010 

BiCon-tapahtumaan. Linkittyneisyydestä kertoivat pakanatapahtumien 

mainostaminen bitapahtumien yhteydessä sekä brittiläisten osallistujien kanssa 

käymäni keskustelut. BiConissa erilaiset New Age -hengellisyydet otettiin 

huomioon myös tapahtuman ohjelmassa, johon kuului niin aamumeditaatiota, 

naurujoogaa kuin tantran alkeitakin. Kristinusko sen sijaan ei ollut näkyvää 

tapahtumassa. Myös brittiläisiä biseksuaaleja käsittelevässä raportissa (Barker et 

al. 2012, 31) mainitaan, että erilaiset uuspakanuuden ja ateismin muodot 

vaikuttavat olevan brittiläisessä biyhteisöissä yleisempiä kuin valtaväestössä. 

Yksi jatkotutkimukselle otollinen aihe olisikin tutkia biseksuaalisuuden 

merkitystä suomalaisissa uuspakanayhteisöissä. 

Haastateltavieni asuinpaikasta, koulutuksellisesta tai uskonnollisesta taustasta 

ei kuitenkaan voi tehdä biseksuaaleja koskevia laajempia yleistyksiä. 

Informanttien tausta kertoo ensisijassa siitä, millaisia ihmisiä on mahdollista 

saada haastateltaviksi kvalitatiiviseen, biseksuaalisuutta koskevaan tutkimukseen. 

Avoimeen haastattelukutsuun vastaavat todennäköisimmin korkeasti koulutetut, 

kaupungeissa asuvat, nuorehkot, seksuaalivähemmistöpolitiikasta tietoiset naiset, 

joiden elämässä uskonnolla on vähäinen merkitys. Tälle ryhmälle biseksuaalisuus 

on myös käsitteenä tunnistettava, ja siten haastateltavaksi valikoitui ihmisiä, joille 

biseksuaalisuus on tärkeä itseä määrittävä käsite. Niinpä tutkimuksessani varjoon 

jäävät niiden ihmisten kokemukset eri sukupuoliin kohdistuvasta seksuaalisesta 
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halusta, jotka eivät määritä itseään ja kokemuksiaan biseksuaalisuuden käsitettä 

käyttäen. 

2.2.3 Sukupuolikuilu 

Haastatteluaineistoni on selvästi sukupuolen kannalta painottunut: kolme 

neljäsosaa haastateltavistani on naisia, vain yksi neljäsosa on miehiä. 

Sukupuolipainotuksen yhtenä selityksenä voi olla oma sukupuoleni, sillä 

miespuoliset biseksuaalit eivät välttämättä ole kokeneet voivansa puhua omasta 

seksuaalisuudestaan nuorelle naispuoliselle haastattelijalle. Toisaalta vinouman 

selityksenä voi olla se, että suomalaisessa sukupuolijärjestelmässä miehen 

biseksuaalisuus samastuu homoseksuaalisuuteen ja näyttäytyy siten miehisyyttä 

rapauttavana. On mahdollista, että monet miehet, joilla on sekä saman- että 

erisukupolisia seksikäytäntöjä, eivät identifioidu biseksuaaleiksi, eivätkä siten 

myöskään vastaa haastattelukutsuun, jossa vastaajiksi etsitään biseksuaaleja. 

Suomalaisessa mediailmastossa biseksuaalisuudesta myös kirjoitetaan ja puhutaan 

nuoriin naisiin liittyvänä ilmiönä, jolloin biseksuaalisen identifikaation 

mahdollisuus etääntyy miehistä.  

Osallistuva havainnointini suomalaisen bitoiminnan parissa osoittaa, että 

miehiä osallistuu toimintaan naisia vähemmän. Näppituntumalla miesten ja 

naisten lukumääräinen suhde vaikuttaisi olevan suunnilleen sama kuin miesten ja 

naisten lukumääräsuhde aineistossani. Hain haastateltaviani ensisijaisesti Setan, 

seksuaalivähemmistöille suunnattujen postituslistojen ja lumipallomenetelmän 

avulla. Tästä syystä biseksuaalisuuteen identiteettipoliittisesti suhtautuvien 

haastateltavien määrä aineistossani korostuu – ja biseksuaalisuutta 

identiteettipoliittisesti tärkeänä pitävistä ja bitoimintaan osallistuvista ihmisistä 

suuri osa on nuoria naisia. 

Amerikkalaissosiologi Julie Hartman (2011) kohtasi vastaavan 

sukupuolijakauman etsiessään informantteja biseksuaalisuutta koskevaan 

tutkimukseensa. Huolimatta tietoisista pyrkimyksistään saada joukko 

haastateltavia, joiden ikä, rotu ja luokkatausta olisi moninainen, valtaosa hänen 

tutkimukseensa soveltuvista haastateltavista, jotka hän onnistui saavuttamaan, oli 

valkoisia, keskiluokkaisia, korkeakoulutettuja tai korkeakoulussa opiskelevia 

naisia, joista suurin osa oli iältään 25–35-vuotiaita. Hartman keskittyi hakemaan 

haastateltavia alueilta, jotka eivät ole leimallisesti yliopistopaikkakuntia ja joissa 

mustien osuus väestöstä on suurempi kuin Yhdysvalloissa keskimäärin, mutta 

hänen aineistonsa vinoutui silti. Vaikka Hartmanin tutkimuskohde 
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(heteroseksuaalisessa monogaamisessa suhteessa olevat, itsensä biseksuaalisiksi 

identifioivat naiset) eroaakin omastani, on merkillepantavaa, että nuorten, 

koulutettujen naisten osuus vaikuttaa painottuvan biseksuaalisuutta käsittelevissä 

tutkimuksissa.29  

Toisaalta tilastolliset tutkimukset ovat osoittaneet, että Yhdysvalloissa 

nuorilla naisilla on yhä enemmän samansukupuolisia seksuaalisia kokemuksia. 

Vuonna 2002 toteutettu National Survey of Family Growth (Mosher et al. 2005) 

osoitti, että alle 25-vuotiailla naisilla oli elämänsä aikana ollut enemmän 

samansukupuolisia seksikokemuksia kuin yli 25-vuotiailla.30 Seksuaalisuuden 

tilastollisen tutkimuksen näkökulmasta ero on merkittävä, sillä on tavanomaista, 

että vanhemmissa ikäryhmissä kaikenlaisten seksuaalisten kokemusten määrä 

elämän aikana on korkeampi. Miesten kohdalla näin onkin.31 Ero on kuitenkin 

molemmilla sukupuolilla huomattava aiempaan tutkimukseen verrattaessa: 

vuoden 1992 tutkimuksessa harvemmilla tutkittavilla oli ollut samansukupuolisia 

seksipartnereita ylipäätään.32 Miesten kohdalla ei ollut myöskään ikäryhmiin 

liittyviä eroja kysyttäessä eri sukupuoliin kohdistuvasta seksuaalisesta 

kiinnostuksesta. Naisten kohdalla erot ovat huomattavat. Alle 25-vuotiaista 

suurempi osa ilmoitti olevansa seksuaalisesti kiinnostunut sekä miehistä että 

naisista kuin yli 25-vuotiaista.33 Lisäksi nuorten naisten keskuudessa oli 

yleisempää määritellä itsensä biseksuaaliksi kuin nuorten miesten keskuudessa.34 

Kahdessakymmenessä vuodessa biseksuaalisuudesta on kuitenkin tullut yleisempi 

itsemäärittely sekä miesten että naisten keskuudessa.35 Seksuaalisten kokemusten 

ja itsemäärittelyn välillä oli vuoden 2002 tutkimuksessa myös sukupuoleen 

perustuva ero. Naisten kohdalla oli yleisempää, että ne, joilla oli 

samansukupuolisia kokemuksia, määrittivät itsensä biseksuaaleiksi kuin 

                                                        
29 Myös Martin Weinbergin, Colin Williamsin ja Douglas Pryorin (1994, 25) San Franciscossa 1980-
luvulla toteutetussa biseksuaalisuutta käsittelevässä pitkittäistutkimuksessa suurin osa saavutetuista 
informanteista oli melko nuoria, koulutettuja ja valkoisia. Sukupuolipainotusta ei tutkimuksessa 
kuitenkaan ollut, koska sitä oli tietoisesti pyritty välttämään. 
30 20–24-vuotiaista naisvastaajista 14,2 %:lla oli ollut samansukupuolisia seksikokemuksia elämänsä 
aikana, kun vanhemmassa ikäkohortissa 25–44-vuotiaat näitä kokemuksia oli ollut 10,7 %:lla. 
31 20–24-vuotiaista miehistä 5,5 %:lla oli ollut samansukupuolisia seksikokemuksia, kun taas 25–44-
vuotiailla näitä kokemuksia oli 6,5 %:lla. 
32 Tarkkaan sanottuna 4,1%:lla naisista ja 4,9 %:lla miehistä. 
33 20–24-vuotiaiden naisten ikäryhmässä 15,9 % ilmoitti olevansa seksuaalisesti kiinnostunut sekä 
miehistä että naisista, kun taas vanhimmassa ikäryhmässä 35–44-vuotiaat 9,2 % ilmoitti olevansa 
kiinnostunut molemmista. 
34 7,4 % 18–19-vuotiaista ja 3,5 % 20–24-vuotiaista naisista määritteli itsensä biseksuaaliksi, kun taas 
saman ikäisistä miehistä biseksuaaliksi itsensä määritti alle kaksi prosenttia. 
35 Vuoden 1992 tutkimuksessa 0,8 % miehistä ja 0,5 % naisista määritteli itsensä biseksuaaliksi. 
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homoseksuaaleiksi, miehillä päinvastoin.36 Valtaosa sekä miehistä että naisista, 

joilla oli ollut samansukupuolisia kokemuksia, määritteli itsensä kuitenkin 

heteroiksi.37  

Amerikkalaisen sosiaalipsykologi Elisabeth Morgan Thompsonin (2006, 53–

58, 61) mukaan nuorten naisten altistuminen populaarikulttuurin kuville 

biseksuaalisuudesta ja se, että nuorten tyttöjen väliset ystävyyssuhteet ovat usein 

intensiivisiä, vaikuttavat siihen, että nuoret naiset voivat nykyään kokea 

seksuaalisuutensa joustavaksi. Thompsonin mielestä 2000-luvun alkupuolelta 

lähtien naisten välisen seksuaalisen halun ilmaisut ovat yhdysvaltalaisessa 

valtavirran televisiossa tulleet niin tavanomaisiksi, etteivät ne herätä enää julkista 

keskustelua tai kohua. Yhdysvaltalaisia valtavirtatelevision ohjelmia kierrättävät 

Suomessa varsinkin kaupalliset tv-kanavat, joten Thompsonin pohtimat naisten 

välisen seksuaalisen halun kuvat ovat myös suomalaiskatsojien kulutettavissa. 

Nämä kuvat ovat kaupallisia ja epäpolitisoivia, ne toimivat heteroseksuaalisen 

miehen fantasioiden ehdoilla, mutta Thompsonin mukaan ne sallivat nuorille 

naisille samansukupuolisen seksuaalisuuden kokeilemisen mahdollisuuden. 

Nuoret naiset kohtaavat valtavirtamediassa naisten välisen halun kuvia enemmän 

kuin aiemmin, joskin näiden kuvien naiset ovat useimmiten kaavamaisen 

feminiinisiä ja nuoria. Thompson pitää mahdollisena, että nämä tekijät ovat 

vaikuttaneet siihen, että yhdysvaltalaistutkimusten mukaan suurempi osa nuorista 

naisista identifioi itsensä biseksuaaliksi kuin ennen.  

Kiinnostavaa kyllä, ennen 1990-lukua ilmestyneissä biseksuaaleja koskevissa 

englanninkielisissä teksteissä biseksuaalisuus näyttäytyi usein miehille 

ominaisena ilmiönä (ks. esim. Douglas 1997 [1967], 93; Fast & Wells 1975, 230–

240). Brittiläinen biseksuaalien kokemuksia kokoava teos Bisexual Lives (Off 

Pink Collective 1988, 5) jopa vakuuttelee lukijoitaan siitä, etteivät naiset ole 

yhtään vähemmän biseksuaalisia kuin miehet. En ole tehnyt systemaattista 

yhteenvetoa englanninkielisestä 1970- ja 1980-lukujen biseksuaalisuutta 

käsittelevästä kirjallisuudesta, mutta kursorinenkin lukeminen osoittaa, että tuon 

                                                        
36 Niistä naisista, joilla oli ollut samansukupuolisia seksuaalisia kokemuksia, 20,2 % määritteli itsensä 
biseksuaaleiksi ja 7,3 % homoseksuaalisiksi. Miesten kohdalla luvut ovat erilaiset: 16,1 % määritteli 
itsensä biseksuaaleiksi ja 26,9% homoseksuaaleiksi. 
37 On myös huomattava, että tutkimukseen vastanneet mustat ja latinot jättivät todennäköisemmin 
vastaamatta itsemäärittelyä koskevaan kysymykseen kuin valkoiset. Vaikuttaakin siltä, että 
yhdysvaltalaisissa mustien ja latinojen yhteisöissä seksuaalisen identiteettimäärittelyn termit, kuten 
homo, lesbo, biseksuaali ja hetero eivät ole merkityksellisiä tai välttämättä edes ymmärrettäviä. (vrt. 
Pitt 2006). 
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ajan teksteissä ilmiö ”biseksuaalisuus” koskee lähinnä miehiä.38 Voidaan todeta, 

että 1990-luvun kuluessa ja varsinkin 2000-luvulle tultaessa biseksuaalisuudesta 

on tullut englanninkielisessä maailmassa leimallisesti nuorten naisten 

seksuaalisuutta kuvaava nimike, siinä missä 1970–1980-luvuilla nimike liitettiin 

ensisijaisesti miehiin, joilla oli avioliiton ulkopuolisia miessuhteita. 

Yhdysvaltalaisia, yliopistojoukkueissa jalkapalloa pelaavia miehiä tutkineet 

sosiologit Eric Anderson ja Adi Adams (2011) kuitenkin arvelevat, että 

biseksuaalisuuden legitimiteetti myös miehelle sopivana seksuaalisena 

identiteettinä saattaa olla vahvistumassa. Anderson ja Adams valitsivat 

jalkapallojoukkueet tutkimuskohteekseen sen vuoksi, että joukkuelajeissa 

homovastaisuus on perinteisesti ollut vahvaa. Kuitenkin homofobia näyttäisi 

olevan vähenemässä ainakin Andersonin ja Adamsin tutkimien miesten parissa. 

Näiden miesten ryhmässä biseksuaalisuuden olemassaolo tunnustettiin, ja moni 

jopa ilmaisi itsessään olevan hiukan biseksuaalisuutta. Amerikkalaiseen 

heteromieheyteen liittyvistä mielikuvista kertoo se, että syyksi ei-

sataprosenttiselle heteroudelleen haastateltavat antoivat sen, että heistä fyysinen 

kontakti toisiin miehiin ei ole epämiellyttävää, ja että he ilmaisevat kiintymystä 

joukkuetovereitaan kohtaan. Haastateltavien puheissa amerikkalainen 

heteromieheys määrittyi siis sellaiseksi, että kaikki kontaktit toisiin miehiin 

oletettiin epämiellyttäviksi. Haastatellut miehet sanoivat kuitenkin, että he eivät 

tunne yhtään miestä, joka julkisesti nimeäisi itsensä biseksuaaliksi, eikä kukaan 

haastateltavista määritellyt itseään biseksuaaliksi, vaikka joukossa oli joitakin 

haastateltavia, joilla oli samansukupuolisia seksuaalisia kokemuksia. 

Yhdysvaltalaistutkimuksista ei tietenkään ole oman tutkimukseni 

sukupuolipainotuksen selittäjäksi, mutta niiden antamat suuntalinjat ovat 

kiinnostavia. Myös Suomessa nuorilla naisilla vaikuttaisi olevan enemmän 

samansukupuolisia haluja ja kokemuksia kuin edellisillä ikäkohorteilla. 

Uusimmassa suomalaista seksuaalisuutta lomakekyselyaineiston avulla 

kartoittavassa FINSEX-tutkimuksessa (Kontula 2008, 160–164) todetaan, että 

kyselyyn vastanneista alle 35-vuotiaista naisista lähes 25 % ilmaisi olevansa 

ainakin jonkin verran seksuaalisesti kiinnostunut samasta sukupuolestaan, siinä 

                                                        
38 Esimerkiksi Julius Fastin ja Hal Wellsin (1975, 230–240) amerikkalaisten biseksuaalien 
kokemuksiin perustuvassa teoksessa Bisexual Living biseksuaalisuuden todetaan yksiselitteisesti 
olevan yleisempää miesten kuin naisten keskuudessa. Teoksessa käsitellään sekä miesten että naisten 
kokemuksia, mutta loppuyhteenvedossa sana ”bisexual” viittaa kautta linjan lähinnä miespuolisiin, 
naisen kanssa naimisissa oleviin biseksuaaleihin. Ajatus siitä, että biseksuaalisuus olisi yleisempää 
miesten kuin naisten keskuudessa, palautunee Kinseyn (1948; 1954 [1953]) tutkimukseen, jonka 
mukaan miehillä oli enemmän samansukupuolisia seksuaalisia kokemuksia kuin naisilla. 
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missä aiemmissa tutkimuksissa alle 10 % naisista oli ilmaissut kiinnostusta 

samaan sukupuoleen (vrt. Kontula & Haavio-Mannila 1993). Lisäksi 14 %:lla oli 

ollut myös samansukupuolisia seksuaalisia kokemuksia, siinä missä kaikkien 

ikäkohorttien naisten keskiarvo oli 8 %.  

Nämä suomalaistutkimuksen luvut ovat kuitenkin lähinnä suuntaa antavia, 

sillä samansukupuolisen seksuaalisuuden todentamisen kannalta FINSEX-

kyselyaineistojen luotettavuutta on vahvasti kritisoitu. Stålström (1997, 151–155; 

2001) huomauttaa, että tutkimusten otantamenetelmänä käytetty satunnaisotanta 

on omiaan jättämään vähemmistöt näkymättömiin. Juvonen (2002b) puolestaan 

on analysoinut aiemmissa FINSEX-tutkimuksissa käytettyjä kyselylomakkeita.39 

Juvosen mukaan samansukupuolinen seksuaalisuus määrittyy jo 

lomakearkkitehtuurin kautta poikkeavaksi, heteronormatiivisesta 

parisuhdeseksuaalisuudesta erilliseksi ilmiöksi, sillä homoseksuaalisuutta 

käsittelevät kysymykset on sijoitettu lomakkeiden loppuosaan, samaan osioon 

esimerkiksi pornografiaa, itsetyydytystä ja seksipalvelujen kuluttamista 

käsittelevien kysymysten kanssa. Lisäksi kyselyissä eri sukupuolia olevien välistä 

seksuaalisuutta kartoitettiin yksityiskohtaisemmin kuin samansukupuolista 

seksuaalisuutta. Juvonen muistuttaa, että jo kysymyslomakkeet itsessään luovat 

käsitystä siitä, millainen seksuaalisuus on yleistä ja hyväksyttävää ja millainen 

poikkeavaa ja ongelmallista.40 FINSEX-kyselylomakkeet vahvistavatkin 

sanavalinnoillaan ja lomakearkkitehtuurillaan heteroseksuaalisuuden normaaliutta 

ja ensisijaisuutta. Niinpä FINSEX-aineistoihin perustuvien tutkimusten ei voi 

olettaa kuvaavan sen enempää eri- kuin samansukupuolista seksuaalisuuttakaan 

luotettavasti.  

FINSEX-tutkimukset kuvaavatkin lähinnä tendenssiä, jossa nuoret naiset ovat 

valmiimpia samansukupuolisiin seksikokemuksiin sekä tunnustamaan 

samansukupuolisen seksuaalisen kiinnostuksensa avoimesti. Mediassa ja 

                                                        
39 Juvonen on analysoinut vuosina 1972, 1993 ja 2001 ilmestyneitä tutkimuksia. Ainakin osa vuoden 
2008 tutkimuksessa käytetyn kysymyslomakkeen homoseksuaalisuutta käsittelevistä kysymyksistä on 
täysin samoja kuin Juvosen kritisoimissa tutkimuksissa. 
40 Juvonen toteaa myös, että lomakkeessa käytetyt käsitteet jäävät epäselviksi: kyselyissä määritellään 
esimerkiksi ”yhdyntä” emättimeen tapahtuvaksi sukupuoliyhteydeksi, jolloin taustaoletuksena on 
kyseisen sukupuoliyhteyden tapahtuminen nimenomaan peniksellä, mutta sitä ei kyselyssä erikseen 
mainita. Niinpä toisen naisen kanssa ”emättimeen tapahtuvan sukupuoliyhteyden” suorittaneen naisen 
vastaus tulee väärin tulkituksi. Juvosen mukaan muutkin lomakkeen kysymykset on muotoiltu 
sukupuolineutraalisti, jolloin niihin voi vastata myös homoseksuaalisista kokemuksista käsin, vaikka 
kyselyn tekijät ovat olettaneet niiden kartoittavan vain heteroseksuaalisia kokemuksia. Juvonen 
toteaakin: ”[T]utkijat eivät voi tietää, koskevatko annetut vastaukset hetero- vai homoseksiä” (2002b, 
318). 
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julkisuudessa naisten välisen seksuaalisuuden ilmaisut ovat hyväksyttävämpiä 

kuin ennen, ja sekä medianäkyvyys että yleistyneet samansukupuoliset 

seksikokemukset voivat tehdä myös biseksuaalisuuden identiteettinimikkeestä 

saavutettavamman ja ymmärrettävämmän. Vahvistusta tendenssin olemassaololle 

voi saada myös sosiologien Jukka Lehtosen ja Kati Mustolan (2004) tekemästä 

laaja-alaisesta tutkimuksesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista 

työpaikoilla. Lehtosen ja Mustolan otos koostui 723 ihmisestä, jotka ilmoittivat 

kuuluvansa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. 12 % vastaajista määritti 

itsensä biseksuaaleiksi, mutta suurin osa vastaajista määritti itsensä homoiksi tai 

lesboiksi. Tutkimuksessa nuoret naiset määrittivät itsensä useammin 

biseksuaaleiksi kuin muut vastaajaryhmät (Lehtonen 2004, 128). Ruotsalainen 

nettikyselyaineistoihin perustuva tilastollinen tutkimus (Ross & Daneback & 

Månsson 2012) viittaa samanlaisten tendenssien läsnäoloon myös Ruotsissa. 

Biseksuaalisuuden tarkastelu ensisijaisesti nuoria naisia koskevana ilmiönä 

voi peittää alleen miesten kokemuksia, varsinkin jos saman- ja erisukupuolisen 

seksuaalisen halun ja seksikäytäntöjen oletetaan olevan avoimesti tunnustettuja ja 

johtavan seksuaalivähemmistöpoliittiseen identiteettiin. Bertilsdotter Rosqvist 

(2007) on omassa väitöskirjassaan keskittynyt ruotsalaisten bimiesten 

kokemuksiin. Bertilsdotter oli tutkinut aiemmin (1999; 2000) binaisia sekä 

biseksuaaleja, jotka osallistuvat seksuaalivähemmistötoimintaan ja havainnut, että 

tämä tutkimusnäkökulma jättää ison osan bimiesten kokemuksista 

näkymättömiin. Bertilsdotter (2007; 2004) haastatteli miehiä, jotka eivät olleet 

julkisesti biseksuaaleja ja joilla ei ollut juurikaan yhteyttä homokulttuuriin. 

Bertilsdotter etsi haastateltavansa nettiyhteisöstä, jota käytettiin yleisesti 

seksikumppaneiden hakemiseen. Monille bimiehille nettiyhteisö oli ainoa 

konteksti, jossa miesten välinen seksuaalinen halu oli sallitusti näkyvillä. 

Bertilsdotterin haastateltaville yksityisyys/luottamus (diskret) oli tärkeää, ja 

monet pitivät tietoista etäisyyttä homokulttuuriin ja homouteen – homomiehet 

nähtiin mahdollisina yksityisyyden rikkojina, jotka vaativat kaapista ulos 

tulemista. Monille oli tärkeää, että miespuolisella seksikumppanilla oli vaimo tai 

tyttöystävä, jotta kummallekin olisi selvää, että kyse on pelkästään seksistä, ei 

ihmissuhteesta (affär). Joillekin biseksuaalisuuden määritelmä sisälsi jo itsessään 

paitsi halun miehiin ja naisiin, myös tarpeen pitää halu yksityisenä. (Bertilsdotter 

2004, 10, 13.)  

Omassa tutkimuksessani en käyttänyt haastateltavien etsintään vastaavia 

kanavia kuin Bertilsdotter, joskin kursorinen otos suomalaisten pornolehtien 

kontaktipalstoilta ja seksiseuran etsimiseen tarkoitetuilta nettisivuilta osoittaa, että 
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myös Suomessa ”bi-ukkomies” haluaa ”kyrpää suuhun ja perseeseen” (Haloo 

1/2002), ”bi,ukm” etsii seuraa arkisin päiväsaikaan ja ”ukkomies etsii oppipoikaa 

imutuksen ihanaan maailmaan”.41 Monissa ilmoituksissa, joissa ei mainita 

biseksuaalisuutta tai viitata ilmoittajan avioliittoon naisen kanssa, luvataan ”100 

% luottamus”, tai toivotaan seuraa ”salaisesti”, mikä viittaa siihen, että 

suomalaisilla nettipalstoilla toisista miehistä seksiseuraa etsivät miehet 

muodostavat samantyyppisen ryhmän kuin Bertilsdotterin ruotsalaistutkimuksen 

miehet. (Vrt. Muikku-Werner 2009, 191–200.) Tämän miesryhmän kokemukset 

jäävätkin tutkimuksessani käsittelemättä. Miespuolisista haastateltavistani vain 

yksi, vuonna 1957 syntynyt haastateltava kertoi etsivänsä seksiseuraa toisista 

miehistä naispuolisen puolison tietämättä – naispuolinen puoliso ei myöskään 

tiennyt haastateltavan määrittelevän itsensä biseksuaaliksi.  

Kuten Bertilsdotterkin huomauttaa (2004, 14), ne miehet, joilla on 

biseksuaalisia seksikäytäntöjä mutta jotka pitävät ne salassa tuoden vain 

naissuhteensa julkiseen sfääriin, voivat näyttäytyä biseksuaalisessa 

identiteettipoliittisessa keskustelussa problemaattisina Toisina – niinä ihmisinä, 

jotka todistavat biseksuaalisuuteen liitetyt ennakkoluulot oikeiksi. Joissakin 

tapauksissa tällaisten kaksoiselämää viettävien biseksuaaliset seksikäytäntönsä 

salassa pitävien miesten olemassaolo voidaan jopa kiistää. Eräs miespuolisista 

haastateltavistani kysyi minulta haastattelun jo päätyttyä syytä miespuolisten 

haastateltavieni pieneen määrään. Kerroin, että tämä johtuu ehkä siitä, mitä 

kanavia käyttäen olen informanttini löytänyt ja mainitsin, etten ole etsinyt 

informantteja esimerkiksi kontaktipalstoilta, joissa vakituisesti naissuhteissa 

olevat bimiehet etsivät seksiseuraa. Haastateltava vastasi tähän ärtyneesti, että 

kaksoiselämää viettävät bimiehet ovat raivostuttava biseksuaalisen miehen 

stereotyyppi eikä tätä valheellista stereotyyppiä tulisi vahvistaa.  

Lopputulemana on kuitenkin se, että tutkimukseni kertoo parhaiten 

nuorehkojen, koulutettujen ja seksuaalivähemmistöpoliittisesti aktiivisten naisten 

ja samanlaisen taustan omaavien miesten kokemuksista, ja tutkimukseltani 

piiloon ovat jääneet eritoten niiden miesten kokemukset, joilla on sekä saman- 

että erisukupuolisia seksikäytäntöjä, nimettiin nämä käytännöt sitten 

biseksuaalisiksi tai ei. Näiden miesten kokemukset täytyy jättää mahdollisen 

jatkotutkimuksen aiheeksi.  

                                                        
41 Siteeratut ilmoitukset olivat saatavilla www.seksitreffit.net-nettisivustolla 24.3.2011. Ilmoitukset on 
talletettu arkistooni. 
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2.3 Tutkimusmenetelmät 

Diskurssianalyysi ja haastattelu ovat olennaisimmat tutkimusmenetelmäni. 

Tärkein metodini on kuitenkin kirjoittaminen. Kirjoittaminen metodina sisältää 

aineiston kuvailun perinteisessä etnografisessa hengessä geertziläistä tiheän 

kuvauksen ihannetta (Geertz 1993 [1973], 24–30) noudattaen, mutta myös sen, 

että kirjoittaminen itsessään on analyysityökalu. Tutkimuskirjoittamiseen 

perehtyneet amerikkalaiset sosiologi Laurel Richardson ja kasvatustieteilijä 

Elisabeth Adams St.Pierre (2005) kuvaavat kirjoittamista tutkimusmetodiksi jo 

sinällään. Koska laadullisen tutkimuksen laatu muodostuu tekstin kantamista 

merkityksistä, kirjoittamisen tärkeys tutkimusprosessissa on tunnustettava. Ei 

voida olettaa tutkijan vain tallentavan suoraan elettyjä kokemuksia ja välittävän 

niitä tekstinä. Tallentamisen sijaan tutkija luo tutkimansa ilmiön uudelleen 

kirjoittamalla siitä, muuttamalla sen tekstiksi. Laadullisen tutkimuksen tuloksia ei 

voida myöskään aukottomasti todistaa oikeiksi, sen tuloksia ei voida yleistää eikä 

luotettavuutta varmistaa toistamalla tutkimus samalla aineistolla. (Denzin & 

Lincoln 2005, 19.) Kirjoittaminen on tietämisen muoto. Richardsonia ja St.Pierreä 

mukaillen kirjoittaminen on ajattelemista: en voi tietää, mitä ajattelen, ennen kuin 

olen kirjoittanut sen. Kirjoittaminen toimii analyysimetodina useissa 

tutkimusprosessin vaiheissa ja samalla hämärtää vaiheiden välistä eroa. 

Kirjoittamisella kerätään aineistoa, mutta se liu'uttaa analyysin ja aineistonkeruun 

toisiinsa. Omassa tutkimuksessani tämä korostuu varsinkin pornolehtiaineistoni 

kohdalla, jota läpikäydessäni tein jatkuvasti lyhyitä muistiinpanoja 

biseksuaalisuuden käsitteen käytön konteksteista. Kirjoittaminen ei ole valmiiden 

päätelmien ja ajatusten kirjaamista, vaan päättelyn ja ajattelun väline, joka 

etnografisessa ja laadullisessa tutkimuksessa nousee olennaiseksi. 

Tutkimusmenetelmien kuvailun lisäksi pohdin tutkijan ja tutkittavien välisen 

suhteen etiikkaa, jonka merkitys on olennainen haastattelututkimusta tehtäessä. 

2.3.1 Media-aineiston analyysi 

Analyysityöni taustalla ovat kriittisen diskurssianalyysin kehittäjän Norman 

Fairclough’n (1997 [1995]) ajatukset tekstien ideologioista ja valtasuhteista. Valta 

on yhteiskunnassa epätasaisesti jakautunut, ja diskurssit uusintavat tätä valtaa. Ne 

eivät välttämättä ole tietoisesti tuotettuja ja tulkittuja, mutta olennaista on, että ne 

ovat yhteisön jäsenten tunnistettavissa. Niihin viittaamalla ja niitä käyttämällä 

yksilöt ja tekstit paikantuvat sosiokulttuurisessa kentässä. Esimerkiksi sanomalla 
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olevansa biseksuaali ihminen paikantuu hetero- ja homoseksuaalisuuden 

ulkopuolelle, ja viestintätilanteen mukaan puheen kohteena oleva biseksuaalisuus 

voi määrittyä trendiksi, synkäksi salaisuudeksi, geneettiseksi faktaksi tai vaikkapa 

vitsiksi. 

Kriittisen diskurssianalyysin avulla ei pelkästään tehdä neutraalia tulkintaa, 

vaan myös aktiivisesti pyritään kommentoimaan, kuinka erilaiset valtasuhteet 

rakentuvat kielellisissä ja sosiaalisissa käytännöissä ja kuinka näitä valtasuhteita 

ylläpidetään ja oikeutetaan. Kriittinen diskurssianalyysi ei noudata objektiivisen 

tiedon tuottamisen ihannetta, vaan kommentoi suoraan tutkimuksensa kohteena 

olevaa vallan väärinkäyttöä ja epätasa-arvoa, joita tutkitut diskurssit tuottavat. 

Kriittinen diskurssianalyysi ei väitä olevansa puolueetonta, vaan sen pohjana on 

vaikuttaminen epätasa-arvoisiin valtasuhteisiin tutkimuksen avulla. Se ottaa 

kantaa sosiaalisiin ongelmiin ja pyrkii sosiaaliseen ja poliittiseen muutokseen. 

Kriittinen diskurssianalyysi myöntää avoimesti emansipatorisen lähtökohtansa. 

(van Dijk 1997, 22–23; Fairclough & Wodak 1997, 258–259; Jokinen & Juhila & 

Suoninen 1999, 85–87; Valtonen 2003, 99, 104–105; Pietikäinen 2000, 193.) 

Valtasuhteita kritisoiva lähtökohta on tärkeä omalle tutkimukselleni. Tuon 

näkyville, kuinka biseksuaalisuutta kuvataan, ja kuinka biseksuaalisuuden 

kuvaamisen tapa joko vahvistaa tai murtaa heteronormatiivisuutta. 

Biseksuaalisuutta koskevilla diskursseilla on konkreettisia vaikutuksia 

biseksuaalien elämään, kuten haastateltavieni kokemukset osoittavat, mutta ne 

vaikuttavat myös siihen, millaisia tulkintoja eri sukupuoliin kohdistuvasta 

seksuaalisesta halusta voi tehdä kulttuurisella tasolla ylipäänsä. Tutkimukseni 

näkökulmasta mediatekstit ja niissä käytetyt diskurssit voivat toimia sekä 

heteronormatiivisuuden purkajina että sen vahvistajina. 

Diskurssianalyyttisellä metodilla pyritään selvittämään kielenkäytön, 

sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tiedon välisiä suhteita. Kuinka diskurssit tulevat 

todeksi erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä ja millä tavoin niitä käytetään? 

Diskurssianalyysille olennainen kysymys on se, mitä kirjoittaja tai puhuja tekee ja 

tuottaa lausunnoillaan. Merkitysjärjestelmissä toiset diskurssit saavat enemmän 

luotettavuutta kuin toiset ja muovautuvat kyseenalaistamattomiksi tosiasioiksi. 

Kuinka joistakin diskursseista tulee totuuksia ja millaisia valta-asetelmia 

diskursseilla tuotetaan? (Jokinen & Juhila & Suoninen 2000 [1993], 28–29, 75, 

89; Jokinen & Juhila & Suoninen, 1999, 23–25; Pietikäinen 2000, 199.) 

Pelkästään tekstin analysointi ei kuitenkaan sinällään riitä, vaan analyysissä 

tulee pohtia myös sitä, mitä tekstistä puuttuu. (Fairclough 1997, 139–140, 78–86.) 

Varsinkin ideologisesti vahvasti ladatuissa teksteissä tekstin vastaanottaja 
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johdatellaan omaksumaan tietty tekstin lukutapa. Usein kyseessä on arkijärkeen 

vetoava ideologinen malli, jota tekstissä vahvistetaan. Esimerkiksi seksuaalisuutta 

ja parisuhdetta käsittelevissä mediateksteissä on tyypillistä, että seksuaalisuus ja 

parisuhde määrittyvät alkuoletuksena yhden miehen ja yhden naisen välisiksi, 

eikä sitä tarvitse erikseen mainita. Ei-heteroseksuaalisuus määrittyy 

poissaolevaksi ja epätyypillinen maskuliinisuus ja feminiinisyys (kuten 

vammaisten tai etnisten vähemmistöjen maskuliinisuus ja feminiinisyys) 

toissijaisiksi. Toistuvasti käytettyinä nämä mallit vaikuttavat yhteiskunnallisiin ja 

kulttuurisiin arvoihin, tietoihin ja uskomuksiin. Mediatekstit eivät siten pelkästään 

heijasta todellisuutta, vaan luovat siitä muunnelmia, jotka vaihtelevat tekstin 

tuottajan lähtökohtien mukaan. (Fairclough 1997, 162–163, 136.) 

Tiedotusvälineiden diskurssit ovat tärkeitä tutkittaessa yhteiskunnallisia ja 

kulttuurisia muutoksia ja valtasuhteita. Nykyisessä mediakielessä on selvä jännite 

toisaalta informaation ja viihteen, ja toisaalta julkisen ja yksityisen välillä. 

Julkisia asioita käsittelevä media muuttuu viihteellisemmäksi ja kaupallistuu. 

Yleisöjä pidetään yhä enenevässä määrin vain mediatuotteiden kuluttajina. 

(Fairclough 1997, 20–21; Herkman 2002, 208–211, 218.) Mediatekstejä 

tulkittaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisia kulttuurisia arvoja 

tiedotusvälineet painottavat ja millaisia ideologioita ne välittävät. Mediatekstien 

tarjoama tieto toimii ideologisesti erityisesti silloin, kun niissä esiintyvät kuvat 

vahvistavat ja uusintavat yhteiskunnan valtasuhteita. Ideologiat ovat tekstin 

alkuoletuksia, itsestäänselvyyksiksi oletettuja väittämiä, jotka käyvät tekstistä 

ilmi epäsuorasti. Ideologioita ei tuoda esiin suorasanaisesti, vaan ne vaikuttavat 

tekstin taustalla. (Fairclough 1997, 25–30, 63–64, 264.) Biseksuaalisuutta 

käsittelevissä teksteissä keskeisiksi ideologioiksi asettuvat olettamus siitä, että 

ihmiset ovat jaettavissa kahtiajakoisiin seksuaalisen käyttäytymisen kategorioihin 

siten, että biseksuaalisuus rakentuu toistuvasti käsittämättömäksi, selittämistä 

vaativaksi poikkeamaksi. Vallitsevana alkuoletuksena on heteroseksuaalisuuden 

ja mies–nainen-jaon luonnollisuus, jolloin homoseksuaalisuus on poikkeama, 

mutta kuitenkin kahtiajakoisuuden logiikassa ymmärrettävä ja 

heteroseksuaalisuudelle vastakkainen. Biseksuaalisuus asetetaan lehtiteksteissä 

toistuvasti kahtiajakoisuuden logiikkaa vastaan, ja tämä asema tekee 

biseksuaalisuudesta pysyvästi oudon. 

Diskurssianalyysi ei ole suoraviivainen prosessi, vaan vahvasti riippuvainen 

siitä, millaisia tulkintoja tutkija tekee. Tulkinnat ovat aina yksinkertaistuksia, 

jotka voivat jättää huomiotta mahdollisia merkityksiä. Tutkimustulokset eivät ole 

lopullinen totuus tai täydellinen todellisuuden kuvaus, vaan yksi puheenvuoro, 
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yksi tulkinta. (Jokinen & Juhila & Suoninen 2000 [1993], 106, 231; Jokinen & 

Juhila & Suoninen, 1999, 41, 85–87; Valtonen 2003, 99.)   

Queer-teoriaa luonnehtii kiinnostus teksteihin ja siihen, miten ne muokkaavat 

seksuaalisuutta. Yksi queer-metodi onkin tekstien uudelleenlukeminen, olivat 

nämä tekstit sitten televisiomainoksia tai kirjallisuuden klassikoita. Media-

aineiston analyysiäni taustoittaakin queer-teoreettinen, diskurssien muotoa 

tarkasteleva ja kyseenalaistava tavoite.  

2.3.2 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

Laadullinen haastattelututkimus rakentuu aina ihmisten tarinoille. Sen 

pyrkimyksenä ei ole niinkään kuvata todellisuutta ”sellaisena kuin se on” vaan 

antaa mahdollisuuksia tulkita erilaisia todellisuuksia haastateltavien tarinoiden 

avulla. Laadullisessa haastattelututkimuksessa sekä haastattelija että haastateltava 

nähdään merkitysten tuottajina ja muokkaajina sen sijaan, että haastatteluprosessi 

nähtäisiin tiedon siirtona informantilta tutkijalle. Haastattelututkimuksen 

tavoitteena on löytää tulkintoja todellisuudesta, ei faktoja tai lainalaisuuksia. 

Haastattelun avulla pyritään ymmärtämään, miten eri ihmiset ja ryhmät tuottavat 

merkityksiä. (Warren 2001.) Yksittäisen haastateltavan kokemuksille ja 

näkemyksille annetaan erityinen arvo. Näen laadullisen haastattelun pikemminkin 

ohjattuna keskusteluna kuin tarkasti rajatuista kysymyksistä ja vastauksista 

koostuvana vuoropuheluna. Haastattelu onkin luonteeltaan joustava 

aineistonkeruumenetelmä; ennalta määrätystä kysymyslistasta huolimatta 

seurailin haastateltavan ajatuskulkuja pyrkimättä pakottamaan haastattelua 

tiettyyn muottiin. Haastattelut ovat olleet yhteisiä yrityksiä ymmärtää, mitä 

biseksuaalisuus tarkoittaa toisaalta henkilökohtaisesti ja elämänkokemuksissa ja 

toisaalta mikä asema sillä on yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Haastattelujen kautta 

on myös aktiivisesti tuotettu selkeää käsitystä biseksuaalisuudesta. Jotkut 

haastateltavat ovat haastattelun päätteeksi sanoneet ajatustensa 

biseksuaalisuudesta selkeytyneen – joillekin haastatteluun osallistumisella oli 

terapeuttinen luonne. Siten haastattelut ovat konkreettisesti luoneet 

biseksuaalisuutta ja tuottaneet biseksuaalisuuteen liitettyjä merkityksiä. 

Haastattelu on aina sosiaalinen tilanne, sosiologi Andrea Fontanan (2001) 

sanoin jo itsessään tiedon tuottamisen paikka tietyssä hetkessä ja kontekstissa – ei 

niinkään neutraali tila, jossa jo valmis kokemuspohjainen tieto siirtyy 

haastateltavalta haastattelijalle. Haastattelussa on otettava huomioon henkilö- ja 

tilannekohtaiset seikat ja historialliset ja institutionaaliset elementit, jotka 
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vaikuttavat haastattelutilanteeseen. Omassa tutkimuksessani tällainen 

lähestymistapa on tärkeä. Varsinkin ensimmäisellä haastattelukierroksella 

haastattelut olivat biseksuaalisen identiteetin rakentamisen tila paitsi minulle, 

myös monille haastateltavilleni. Haastattelutilanteet olivat joiltakin osin hapuilua 

sekä omalta kohdaltani että haastateltavien näkökulmasta, pyrkimystä pohtia 

yhdessä, miten ja millä käsitteillä biseksuaalisuudesta voi puhua, mitkä ovat 

yhteisesti (ja sanattomasti) sovittuja puheenaiheita ja mitkä teemat ovat sellaisia, 

jotka tarjoavat molemmille, sekä haastattelijalle että haastateltavalle, 

kiinnittymispintaa. 

Käyttäessäni haastattelumetodia pyrin pitämään mielessäni feministiset ja 

queer-teoreettiset ihanteet. Feministisessä tutkimusotteessa korostuu se, että 

haastattelumetodi edellyttää refleksiivisyyttä ja tasa-arvoisuutta: tutkijan tulee 

olla tietoinen omista henkilökohtaisista vaikuttimistaan ja tunteistaan ja tehdä 

haastattelutilanteesta sellainen, että tutkija ei asetu tutkittavan yläpuolelle. 

Feministinen tutkimusote muistuttaa myös, että kaikki tutkimus tehdään jonkin 

tietyn ihmisryhmän näkökulmasta, sen intressien mukaisesti, eikä täysin 

objektiivista tutkimusta ole. Haastattelijan ja haastateltavan välinen roolijako 

hämärtyy. Sekä haastattelija että haastateltava nähdään haastattelutilanteessa 

aktiivisina toimijoina, jotka pyrkivät dialogiin. Haastattelija-tutkijan auktoriteetti 

kyseenalaistuu, ja valtasuhdetta tutkijan ja tutkittavan välillä on reflektoitava ja 

kiinnitettävä huomiota siihen, miten tutkimuskohteiden tarina kerrotaan ja mitä 

tarkoitusta tutkimus palvelee. (Skeggs 2007 [2001], 429; Oinas 2004.) 

Haastatteluaineistoja analysoitaessa pohdittavaksi tulee myös se, mistä 

roolista käsin haastateltava puhuu ja millaisia positioita hän haastattelutilanteessa 

ottaa. Haastatteluissani on havaittavissa selkeä ero sen välillä, puhuuko 

haastateltava ensisijaisesti itsestään ja omasta elämäntarinastaan vai kokeeko hän 

puhuvansa yleisemmin, muiden biseksuaalien edustajana. Erityisesti 

identiteettipoliittisesti aktiiviset, Setassa toimineet haastateltavat puhuivat selvästi 

kahdessa rekisterissä ja myös huomioivat tämän eron toteamalla esimerkiksi 

”eihän näin saisi sanoa, mutta...”  

Artikkelissaan Queering the Interview sosiologit Travis S. K. Kong, Dan 

Mahoney ja Ken Plummer (2001) pohtivat haastattelua metodina 

samansukupuolisen seksuaalisuuden tutkimuksessa ja sen vaikutusta 

tutkimustuloksiin. 1960-luvulta alkaen haastattelusta metodina tuli myös 

identiteettityön ja politiikan väline. Lukuisat homoseksuaalisuutta käsittelevät 

tutkimukset kiertyivät lineaarisen ja koherentin ulostulotarinan ympärille. Samaan 

aikaan yhä suurempi osa homoseksuaalisuutta käsittelevistä tutkimuksista alkoi 
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olla itsensä homoseksuaaleiksi määrittävien tutkijoiden tekemiä. Jako tutkijan ja 

tutkittavan välillä alkoi hämärtyä, ja oletukseksi tuli, että vain lesboiksi ja 

homoiksi itsensä määrittävät ihmiset voivat tehdä luotettavia ja uskottavia 

homojen ja lesbojen haastatteluja, sillä heillä on yhteiset tietämisen tavat ja jaetut 

merkitykset tutkittaviensa kanssa. 

Kuten Kong, Mahoney ja Plummer (2001) toteavat, queer-näkökulman anti 

haastattelulle metodina on muistuttaa, että seksuaalisuus, kuten muutkin 

identiteetit, on epävakaasti kiinnittynyt siihen diskursiiviseen tapahtumaan, jota 

kutsutaan haastatteluksi. Kaikki sosiaaliset todellisuudet eivät ole tavoitettavissa 

haastattelumetodin avulla, ja nekin jotka ovat muovautuvat haastatteluprosessissa 

ja sen ehdoilla. On kysyttävä, keitä ovat he, jotka päätyvät haastateltaviksi, 

millainen on heidän äänensä ja ketkä tulevat poissuljetuiksi. Voiko haastattelu 

todellakin paljastaa haastateltavien kokemukset, vai onko se aina tapa toiseuttaa 

riippumatta siitä, mikä on tutkijan suhde tutkimuskohteeseensa? Sisältäähän 

tutkijan positio aina jonkinlaisen vallan tutkittavien kohteiden ja tulkittavan 

aineiston yli. Haastattelu on aina moraalinen ja poliittinen väliintulo, ja 

tutkimustulokset tulisi myös esittää sellaisina piiloutumatta akateemisten ja 

intellektuaalisten konventioiden taakse – konventioiden, jotka pahimmassa 

tapauksessa hämärtävät, eivät edesauta ymmärtämistä. Tavoitteena ei pitäisikään 

olla yhtenäisen käsityksen luominen tutkittavasta teemasta haastattelujen avulla, 

vaan monenlaisten ja ristiriitaisten seksuaalisten ja sukupuolittuneiden 

kokemusten kuvaaminen. Queer-haastattelun tavoitteena voi olla diskurssin 

kyseenalaistaminen ja toisin toistaminen varsinkin tilanteessa, jossa diskurssin 

toisin toistamisen kautta on mahdollista saavuttaa kokemuksia, jotka muuten 

olisivat saavuttamattomissa. (Kong et al. 2001, 244–248; Plummer 2005, 366–

369.) 

Queer-näkökulma haastatteluun tutkimusmetodina edellyttää myös vahvaa 

itserefleksiivisyyttä. Tutkijan täytyy pohtia sitä, millaisissa sosiaalisissa, 

henkilökohtaisissa, kulttuurisissa ja akateemisissa tiloissa ja paikoissa 

tutkimustieto tuotetaan ja miten tutkija näissä tiloissa toimii. Se, mitä 

haastatteluaineistosta nousee tai nostetaan esiin, riippuu siitä, millaisena 

haastattelun historiallinen ja kulttuurinen muoto nähdään. Analyysi muokkaa 

haastattelusta lopulta toisenlaisen kulttuurisen tekstin eli ”tutkimustuloksen”, 

jossa kysymykset ja vastaukset alkavat vahvistaa toisiaan. (Kong et al. 2001, 249–

251, 254.) 

Kuten amerikkalainen sosiaalitieteilijä Paul C. Rosenblatt (2001) kirjoittaa, 

nykyisessä haastattelututkimuksessa myönnetään, että ehdottoman totuuden 
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jäljittäminen haastattelujen avulla on mahdotonta ja tavoitteena mieletön. Tästä 

huolimatta haastateltavat usein kuitenkin olettavat tutkijan etsivät Totuutta ja 

kokevat, että heidän velvollisuutensa on välittää tutkijalle tuo Totuus. Tämä kävi 

ilmi myös omissa haastatteluissani, joissa toistuvasti haastateltavat epäröivät 

puhua biseksuaalisuudesta pelätessään tekevänsä liikaa yleistyksiä. Epäröinti ei 

kuitenkaan estänyt heitä puhumasta omista kokemuksistaan ja tekemästä 

yleistyksiä omien kokemustensa yhteydessä. Mutta jos tutkija ei varsinaisesti etsi 

totuutta, kuinka kunnioittaa haastateltavien tarvetta totuuteen? 

Vaikka totuutta on mahdotonta löytää ja todellisuutta mahdotonta kuvata 

autenttisesti, tutkimukseni pyrkimyksenä on silti tarjota erilaisia empiirisesti 

perusteltuja näkökulmia biseksuaalisuuden ilmiön ja laajemmin myös 

suomalaisen seksuaalikulttuurin ymmärtämiseen. Tiettyä ihmisryhmää koskevan 

tutkimuksen totuudenmukaisuus tarkoittaakin ensi sijassa sitä, jakavatko 

tutkimukseen osallistuneen ryhmän jäsenet sen todellisuuden, jota tutkimus 

koettaa välittää. Osallistuva havainnointini biaktivismitapahtumissa ja 

keskusteluni niiden biseksuaalien kanssa, jotka eivät ole osallistuneet 

tutkimukseeni, näyttävät vahvistavan oman tutkimuksellisen näkemykseni 

biseksuaalisuudesta. 

2.3.3 Tutkijan ja tutkittavien välisen suhteen etiikasta 

Etnografinen tutkimus käyttää aineistonaan ihmisten kokemuksia, eikä se ole 

koskaan vaikutuksiltaan neutraalia. Etnografisen tutkimuksen tekijän pitää sekä 

kunnioittaa tutkittavien oikeuksia että varmistaa, ettei tutkimuksesta ole haittaa. 

Ei kuitenkaan riitä, että tutkimus pelkästään välttää tutkittavien vahingoittamista 

tai haitan tuottamista, vaan ihmisten osallistumisesta riippuvan tutkimuksen 

pitäisi olla myös hyödyllistä tutkittaville tai tutkittavalle ryhmälle sen sijaan, että 

tutkimusta tehtäisiin vain tutkimuksen itsensä vuoksi. Tutkimukseen osallistuvien 

arvoja ja päätöksiä on kunnioitettava, ja heille on taattava oikeus päättää siitä, 

millä tasolla he osallistuvat tutkimukseen. (Murphy & Dingwall 2001; vrt. 

Rautiainen 2011.) 

Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt estämään haitan tuottamisen 

haastateltavilleni ennen kaikkea vahvistamalla heidän anonymiteettiään, kuten 

lakikin edellyttää. Valitettavasti tämä ei kuitenkaan ole aukotonta: 

haastateltavissani on useita seksuaalivähemmistöpolitiikassa aktiivisia henkilöitä, 

jotka on mahdollista yksilöidä. Niin sanotut pienet piirit tuottavat ongelman: 

avoimesti biseksuaalisia seksuaalivähemmistöpoliittisia toimijoita on varsin 
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vähän. Monille haastateltavilleni tutkimukseen osallistuminen sinänsä oli 

kuitenkin seksuaalipoliittinen teko, johon ei sisälly täydellisen anonymiteetin 

vaadetta. Tutkimukseen anonymiteetin vaade kuitenkin sisältyy, ja sen 

toteuttaminen on tavoitteenani.42 Katson kuitenkin, että biseksuaalisuutta 

koskevan tiedon lisääminen on tarpeellista ja hyödyllistä myös haastateltavieni 

kannalta. Jaan tutkimukseni emansipatorisen tiedonintressin (Habermas 1976 

[1968], 132–133) tutkittavieni kanssa. Tutkimukseni yksi tavoite onkin 

biseksuaalien kokemusten kautta purkaa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä 

yhteiskunnallisia rakenteita ja normatiivisuuksia, jotka asettavat esteitä ihmisten 

toimintamahdollisuuksille.  

Tiedostan myös sen, että oma tulkintani biseksuaalisuudesta eroaa 

haastateltavieni tulkinnoista eritoten siinä, että haastateltavilleni biseksuaalisuus 

näyttäytyi ainakin jossain määrin selkeärajaisena ilmiönä, kun taas oma 

käsitykseni biseksuaalisuudesta on muodostunut tutkimusprosessin aikana koko 

ajan huokoisemmaksi ja epätarkemmaksi. Haastateltavillani on itsestäänselvä 

mahdollisuus sanoa jämäkästi, että Big Brotherin luoma kuva biseksuaalisuudesta 

on väärä, mutta itse joudun pohtimaan kokemusten, diskurssien ja 

seksuaalipolitiikan suhdetta, jossa tietyn mediakuvan ”vääryys” tai 

”totuudenmukaisuus” on toisarvoista sen suhteen, miten diskurssit limittyvät 

toisiinsa ja jäsentävät kokemuksia ja tapaa puhua niistä. Joillekin 

haastateltavilleni tutkimukseni vaikutti olevan keino oikaista vääriä käsityksiä ja 

ennakkoluuloja biseksuaalisuudesta ja saattaa oikeanlainen tieto yleisön 

saataville, mutta näille haastateltaville joudun kenties tuottamaan pettymyksen. 

Olen kuitenkin pohtinut sitä, millä tavoin haastateltavani tulevat lukemaan 

tutkimustani, jossa kirjoitan haastattelujen pohjalta tulkintaani heidän 

tarinoistaan. Analyysiä tehdessäni ja varsinkin haastatteluotteita valitessani olen 

joutunut tekemään yleistyksiä, jotka eivät välttämättä tee oikeutta yksittäisten 

haastateltavien kokemuksille.  

En myöskään voi jättää huomioimatta sitä, että haastattelujen ja tutkimuksen 

tekeminen on ollut minulle henkilökohtaisesti tärkeää. Varsinkin vuoden 1999 

tutkimushaastattelut olivat minulle myös keino pohtia omaa biseksuaalista 

                                                        
42Anonymiteetin merkityksen vähäisyyttä joillekin haastateltavilleni kuvaa myös se, miten avoimesti, 
jopa ylpeillen he ovat puhuneet osallistumisestaan tutkimukseeni. Esimerkiksi erään informantin uusi 
tyttöystävä oli tunnistanut tämän eräästä julkaistusta artikkelistani ja kertoi tästä minulle juhlissa, 
joissa oli paljon muita ihmisiä läsnä kuulemassa tarinaa. Itse olin järkyttynyt anonymiteetin 
hauraudesta ja epäonnistumisestani sen ylläpidossa, kun taas informantilleni ja hänen tyttöystävälleen 
kyse oli lähinnä hauskasta vitsistä, jonka voi kertoa suuremmassakin ihmisjoukossa. 
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identiteettiäni. Joissakin tilanteissa koin voimakasta samastumista haastateltaviini. 

En kuitenkaan pidä tätä tutkimuksen uskottavuuden kannalta haitallisena. Oman 

biseksuaalisen kokemukseni ansiosta pystyn tunnistamaan tutkimusaiheeni 

kannalta olennaiset seikat. Biseksuaalisuuteni myös helpotti haastattelutilanteita, 

sillä en ollut tutkija, joka tulee akateemisesta umpiosta tutkimaan eksoottista 

ilmiötä, vaan biseksuaali, joka halusi haastatella toisia biseksuaaleja. Tutkijan 

roolini liudentui, mikä mahdollisti luottamukselliset ja vilpittömät keskustelut 

haastateltavien kanssa, mutta toisaalta jätti nakertavan tunteen siitä, että en 

sittenkään antanut itsestäni yhtä paljon haastateltaville kuin he minulle.  

Kongin, Mahoneyn ja Plummerin (2001, 252–255) mukaan on 

tutkimuseettisesti tärkeää kertoa haastateltaville myös omasta itsestään ja 

kokemuksistaan. Kyse ei ole pelkästään keinosta saavuttaa haastateltavien 

luottamus, vaan myös sen tiedostamisesta, että haastattelussa tuotettu tieto on 

yhteisen prosessin tulos. Kong, Mahoney ja Plummer muistuttavat, että on 

pohdittava, ovatko haastattelussa käytetty kieli ja käsitteet todellakin yhteisiä ja 

kummankin osapuolen ymmärrettävissä samalla tavoin, ja myönnettävä, että se, 

mitä haastattelija kuulee, riippuu osin haastattelijan ja haastateltavan välisestä 

suhteesta ja heidän jakamastaan näkökulmasta. Haastattelijan ja haastateltavan 

välinen suhde ei ole ystävyyssuhde, vaan tutkimustilanteen määrittämä ja 

rakentama siitä huolimatta, että suhde voi olla syvä ja intensiivinen. Ja jos 

suhteesta lopulta tuleekin ystävyyssuhde, siitä tulee tutkimuksen takia myös 

alttiimpi pettymyksille, vaikenemisille ja luottamuksen rikkomiselle, kun ei ole 

selvää, missä kohden ystävyyssuhde ja tutkimusaineisto liukenevat toisiinsa. 

Osana tutkimuksen eettistä strategiaa tuleekin olla tietoisuus erilaisista 

muutoksista haastateltavan ja haastattelijan välisessä suhteessa ja tunteista, jotka 

ovat mukana haastatteluprosessissa. Tutkijan omat tunteet voivat vaikuttaa 

haastattelutilanteessa merkittävästi, ja tunteiden tukahduttaminen niiden 

tiedostamisen ja tarkastelun sijaan voi heikentää haastattelijan mahdollisuuksia 

saada tietoa haastateltavalta. 

Silloin kun tutkittavana on erityisen arka aihe, tutkija voi joutua tai päästä 

haastateltaviensa uskotuksi. Yksi haastatteluistani osoitti tämän ongelman 

selvästi: Haastateltavanani oli ennen vuotta 1971 syntynyt nainen, jolla oli ollut 

muutamia naissuhteita ja joka oli avioliitossa. Hän koki oman halunsa toisiin 

naisiin ensisijaisesti vaikeaksi asiaksi: Olin ensimmäinen ihminen, jonka kanssa 

hän oli puhunut biseksuaalisuudesta. Haastatteluun osallistumisen hän koki 

jonkinlaisena terapiana, jonka antamiseen minulla ei tietenkään ollut 

minkäänlaista kokemusta tai mahdollisuuksia. Vuoden 1999 haastatteluihin 
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osallistui muutama muukin haastateltava, jolle biseksuaalisuus oli jollain tavalla 

ongelmallista, jopa häpeällistä. Haastattelutilanteessa tuntui vaikealta 

tasapainoilla sen välillä, että toisaalta oli tärkeää tallentaa ja kartoittaa 

haastateltavien kielteiset kokemukset, mutta toisaalta olisin halunnut lieventää 

haastateltavien kokemaa ahdistusta kertomalla, että ei-normatiivista 

seksuaalisuutta on mahdollista elää todeksi myös ilman häpeää. Joissakin 

tilanteissa ylitin haastattelijan roolini ja yritin tarjota haastateltaville 

mahdollisuuden nähdä seksuaalisuutensa myönteisemmässä valossa – mikä 

toisaalta sitten tuotti minulle häpeää, kun näin olin ylittänyt tutkijan rajani ja 

asettunut haastateltavan yläpuolelle neuvonantajaksi tai terapeutiksi.43 Tutkijan 

roolin muodostuminen terapeuttimaiseksi tuottaa ongelmia myös aineiston 

käyttämisen suhteen. Toisaalta saatu aineisto saattaa olla hyvinkin kiinnostavaa, 

mutta ei ole lainkaan varmaa, voiko kaikkea aineistoa käyttää siten, että 

haastateltavan yksityisyys säilyy. Tutkijalla on selkeä vastuu siitä, miten hän 

aineistoaan käyttää ja miten hän välittää tutkimuksensa tulokset tutkittavilleen.44 

Ruotsalainen antropologi Ulrika Dahl (2011, 9–10, 13) pohtii myös 

akateemisen tutkimuksen asettamaa etäisyyden ja objektiivisuuden vaatimusta 

tilanteessa, jossa tutkija tutkii omaa yhteisöään ja jossa tutkijalla voi yhteisössään 

olla myös aktivistin rooli. Dahl huomauttaa, että mielikuva antropologista, joka 

lähtee akateemisesta kodostaan ulos, kentälle, keräämään aineistoa palatakseen 

sitten akatemiaan analysoimaan keräämänsä materiaalin, luo valheellisen 

käsityksen tutkimuksesta objektiivisena, samalla kun se jättää erilaiset 

valtahierarkiat käsittelemättä. Erottelu ”kentän” ja ”akatemian” välillä asettaa 

tutkijan auktoriteettiasemaan henkilöksi, joka voi puhua tutkimansa yhteisön 

puolesta – mutta jos tutkijalla jo on asema aktivistina tutkimassaan yhteisössä, 

hänen asiantuntijuutensa voikin äkkiä asettua kyseenalaiseksi, määrittyä liian 

subjektiiviseksi. Dahl huomauttaa, että myös sinänsä tarpeellinen vaatimus 

varmistaa informanttien anonymiteetti luo tilanteen, jossa informanttien tehtävä 

on vain kuvittaa tutkijan tekemiä tulkintoja ja teoretisointeja, ei niinkään tuoda 

omia tulkintojaan keskusteluun tutkijan kanssa.  

Omassa tutkimuksessani varsinkin vuosina 2009–2010 uudestaan 

haastattelemani informantit ovatkin enemmän keskustelukumppaneita kuin 

tutkimuskohteita. Monet informanteistani olivat pohtineet biseksuaalisuutta 

                                                        
43 Sosiologit Elizabeth Murphy ja Robert Dingwall (2001, 344–345) kuitenkin muistuttavat, ettei ole 
itsestäänselvää, että tutkijan ja tutkittavan välisessä valtasuhteessa tutkijalla on vahvempi positio. 
44 Myös psykiatrisia potilaita tutkinut Carol A. R. Warren (2001) kertoo siitä, kuinka tutkija voi joutua 
toistuvasti terapeutin asemaan tutkittavilleen. 
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monitahoisesti, ja vaikka teemahaastattelussa kysyinkin ensisijaisesti heidän 

omista henkilökohtaisista kokemuksistaan, suurin osa oli myös muodostanut 

laajempia yleistyksiä biseksuaalisuuden merkityksestä tai asemasta suomalaisessa 

seksuaalikulttuurissa. Monissa kohdin sekä minun että haastateltavieni tulkinnat 

biseksuaalisuudesta ovat samansuuntaisia, ja voi olla vaikea erottaa, perustuuko 

tulkintojemme samansuuntaisuus siihen, että sekä tutkija että tutkittava ovat 

molemmat tämän hetken Suomessa eläviä biseksuaaleja vai siihen, että tutkija on 

tehnyt tutkimuskohteestaan oikeellisia hypoteeseja, jotka informantti omien 

vastaustensa kautta vahvistaa. Kuten Dahl (2011, 19) muistuttaa, tutkimuksen 

tekeminen tietystä yhteisöstä on paitsi identiteetin rakentamista, myös yhteisön 

tuottamista ja kuluttamista. Tutkimus itsessään on osa sosiaalista liikettä, 

aktivismin muoto, joka luo yhteisöä. 

Antropologin suhdetta informanttiinsa onkin aina tarkasteltava myös 

ihmissuhteena, ei pelkästään objektiivis-rationaalisen tutkijan suhteena 

tutkimuskohteeseensa. Artikkelissaan My Best Informant's Dress: The Erotic 

Equation in Fieldwork antropologi Esther Newton (2000 [1993]) kuvaa, kuinka 

ihastuksella informanttiin oli merkittävä vaikutus paitsi hänen kenttätyölleen, 

myös ajattelulleen: Informantissa ruumiillistui niitä ideoita, joita Newton käsitteli 

tutkimuksessaan 1950-luvun lesbo- ja homoyhteisöstä. Ilman ihastusta 

informanttiin Newtonilla ei olisi ollut ”kuumuutta tai valoa tavoitella ja syleillä 

tutkimusaihettaan” (Newton 2000 [1993], 252, käännös JK). Varsinkin vuoden 

1999 haastattelujen aikaan minulle oli tärkeää tavata muita biseksuaaleja ja 

haastattelujen kautta verrata heidän kokemuksiaan omiini. Muutamista 

informanteista tuli ystäviäni haastattelun ansiosta – informantin kertoessa paljon 

omista henkilökohtaisista kokemuksistaan vastasin luottamuksenosoitukseen 

jakamalla myös omia kokemuksiani ja ajatuksiani. Informanttien joukossa oli 

joitakin, joiden näkökulmaa biseksuaalisuuteen arvostin erityisesti ja joiden tapaa 

toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan pidin esikuvallisena myös henkilökohtaisesti. 

Henkilökohtainen suhde sekä tutkimusaiheeseen että informantteihin vaikuttaa 

väistämättä tutkimuksen muotoon ja lopputulokseen, mutta toivoakseni vaikutus 

näkyy siinä, että tutkimukseni kuvastaa suomalaisten biseksuaalien elämää ja 

kokemuksia monitahoisesti ja syvällisesti ristiriitaisuuksia siloittelematta. 

2.3.4 Promiskuiteettinen dyykkausmetodologia 

Millaista queer-metodologia voi olla, kun queer-teoria jo sinällään kieltäytyy 

ortodoksisista ja konventionaalisista tutkimusmetodeista? Judith Halberstam 
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(2004 [1998], 9–13) esittelee ”dyykkausmetodologian” (scavenger methodology) 

queer-tutkimukselle sopivana metodologiana. Dyykkausmetodologia lainaa 

muista metodologioista, kuten arkistotutkimuksesta, etnografisesta 

kenttätutkimuksesta, taksonomioista tai elokuvatutkimuksesta, analysoidakseen 

laajaa kirjoa erilaisia tekstejä ja aineistoja pyrkien luomaan kuvan ilmiöistä, 

kokemuksista ja subjekteista, jotka ovat joko tarkoituksella tai vahingossa jääneet 

akateemisen tiedontuotannon ulkopuolelle, piiloon ja käsittämättömiksi.45 

Dyykkausmetodologiassa nimeämiset ja kategorioinnit sinällään luovat ja 

muovaavat uusia eroja. Ken Plummer (2005) kuitenkin muistuttaa, että queer-

teoria ei ole luonut uusia metodologioita sinällään, vaan se pikemminkin lainailee 

ja uudelleenmuokkaa vanhoja metodologioita. Olennaista on kuitenkin queer-

teorian keskittyminen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen ja niiden tuominen 

analyysin keskiöön. 

Kuten Dahl (2011, 7) queer-metodologiaa käsittelevässä artikkelissaan toteaa, 

queer-tutkimuksessa käsite ”queer” ei välttämättä kuvaa pelkästään teoreettista 

viitekehystä tai tutkimuskohdetta sinänsä, vaan myös metodologia voi olla 

queeria siinä mielessä, että tutkimus pyrkii yhdistelemään eri tutkimusperinteistä 

lähtöisin olevia metodeja ja erilaisia aineistotyyppejä.  

Toisaalta antropologiselle kenttätyölle, ja jopa laadulliselle tutkimukselle 

yleensä, on ominaista metodinen moninaisuus, tai kuten brittiläinen antropologi 

Cris Shore (1999, 27) kuvaa: ”laaja valikoima promiskuiteettisia tekniikoita ja 

sekavia kohtaamisia”.46 Sosiologi Norman Denzin ja kasvatustieteilijä Yvonna 

Lincoln (2005) puolestaan kuvaavat laadullista tutkimusta tilkkutäkin 

tekemiseksi. Kuten tilkkutäkin ompelija, laadullisen tutkimuksen tekijäkin 

keräilee jämämateriaaleja ja ompelee ne yhteen metodeilla, jotka ovat aineiston 

kannalta tarpeen mukaisia. Laadullinen tutkija valitsee aineistonsa sen perusteella, 

millaisia jämiä on tarjolla, ja joutuu tutkimusprosessin aikana keksimään 

tekniikoita, joilla aineistopalaset saadaan sopimaan yhteen. Tutkimusprosessin 

alkuvaiheessa tutkija ei vielä tiedä, millaisia aineistokankaita eteen sattuu ja 

millaisia mahdollisuuksia tutkimusta on ylipäätään tehdä. Kun aineistotilkut 

ommellaan eri metodein ja tulkinnoin yhteen, ne muodostavat kokonaisuutena 

jotain uutta ja suurempaa. Erilaiset palaset ja näkökulmat ovat läsnä samaan 

aikaan. Erilaisten aineistojen, metodien ja näkökulmien yhdistäminen samassa 

                                                        
45 Myös Clare Hemmings (2000) käyttää dyykkauksen tai haaskalla käynnin metaforaa kuvatessaan 
sekä aineistonhankintaansa että teoreettista lähestymistapaansa biseksuaalisuutta koskevassa 
tutkimuksessaan. 
46"a vast array of promiscuous techniques and messy encounters" (Shore 1999, 27). 
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tutkimuksessa luo ymmärrystä, joka on syvempää kuin yhden aineiston ja yhden 

metodin avulla tuotettu tutkimus. 

Oma tutkimukseni käyttää promiskuiteettista dyykkausmetodologiaa par 

exellence: käytän metodina niin etnografiaa, haastatteluanalyysiä, osallistuvaa 

havainnointia, lehtien vuosikertojen systemaattista analyysiä kuin yksittäisten 

lehtitekstien ja radio-ohjelmien tarkasteluakin. Aineistoni venyy biaktivistien 

teksteistä pornotarinoihin. Pyrkimykseni on luoda kattava kuva suomalaisesta 

biseksuaalisuudesta Halberstamin (2004 [1998], 13) dyykkausmetodologian 

malliin samalla muistaen, että kuva on aina väistämättä fragmentaarinen. 

2.4 Tutkimusprosessi 

Varhaisin keräämäni osa tutkimusaineistoani koostuu vuonna 1999 keräämistäni 

haastatteluista, joita tarkastelin alkujaan kognitiivisen antropologian 

näkökulmasta (D'Andrade & Strauss 1997; Holland & Quinn 2000 [1987]) 

tavoitteenani jäljittää tapa, jolla suomalaiset, biseksuaalisesti identifioituvat 

ihmiset määrittelevät biseksuaalisuuden käsitteen. Totesin kuitenkin, että 

kognitiivisen antropologian näkökulma ja kulttuurimalliteoria eivät tarjoa 

teoreettista välineistöä biseksuaalien kokemusten ja itsemäärittelyn analyysille. 

Hylkäsin kognitiivisen antropologian näkökulman ja aloin rakentaa teoreettista 

viitekehystäni queer-teorian pohjalta. Päätin keskittyä pohtimaan biseksuaalista 

identiteettiä yhteisö- ja diskurssilähtöisesti, ja nämä teemat painottuivat toisella 

haastattelukierroksellani keväällä 2005, jolloin haastattelin itsensä sekä lesboiksi 

että biseksuaaleiksi määrittäviä naisia.  

Analysoimani aikakauslehtiartikkelit ovat päätyneet käsiini satunnaisesti, 

mutta aineistonkeruu sekä pornolehdistä että seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

julkaisuista oli pääasiallinen kiinnostukseni kohde vuosina 2006, 2010 ja 2011. 

Kahden laajan ja eri tyyppisen lehtiaineiston läpikäyminen oli kiinnostavaa, ja se 

johti myös harhapoluille. Keräsin esimerkiksi pornolehtien kontaktipalstojen 

ilmoitusten biseksuaalisuusmaininnoista tilastollisen aineiston, jonka tarkemman 

käsittelyn katsoin kuitenkin lopulta olevan tarpeetonta väitöskirjatutkimuksessani. 

Seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa kiinnostavaa puolestaan oli se, miten 

eri tavoilla transsukupuolisuuksia käsiteltiin eri vuosikymmeninä, mutta tämäkin 

tematiikka, jota aineistonkeruuvaiheessa paljon pohdin, menee ohi väitöskirjani 

aiheen. 

Aloin tehdä kolmatta uusintahaastattelukertaani syksyllä 2009. 

Haastateltavien tavoittaminen uudestaan oli monivaiheista. Muutamat 
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haastateltavat olivat alkujaankin olleet kavereitani ja toiset olivat kymmenen 

vuoden aikana tulleet minulle tutuiksi, ja heidän tavoittamisekseen riitti nopea 

Facebook-viesti, jossa kerroin jatkavani väitöskirjatyötäni ja tarvitsevani jälleen 

heidän apuaan. Suurimman osan kohdalla näin ei kuitenkaan ollut. Yhteystiedot, 

kuten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, olivat jo ehtineet vanhentua, joten 

jäljitin haastateltavia Googlen hakukoneen ja Facebookin kautta. Yksi 

haastateltavista oli ehtinyt vaihtaa sukunimeä ja muuttaa ulkomaille, mutta niinpä 

vain internetin avulla löysin hänetkin ja sain uusintahaastattelun, kun 

konferenssimatkani vei näppärästi naapuripaikkakunnalle. Loppujen lopuksi kävi 

kuitenkin niin, että vuosien 2009–2010 uusintahaastattelukierroksellani 

painottuvat ne ihmiset, jotka olivat minulle entuudestaan tuttuja, tai joihin 

tutustuin gradutyöni ansiosta, ja jotka olivat jääneet tuttavikseni.  

Surullisiakin uutisia sain jäljitykseni aikana: kaksi haastateltavistani oli 

kuollut. Uutiset heidän kuolemistaan järkyttivät, sillä molemmat olivat nuoria 

miehiä, eikä kuoleman mahdollisuus heidän kohdallaan ollut käynyt 

mielessänikään. En voinut olla pohtimatta biseksuaalisuuden roolia heidän 

varhaisessa kuolemassaan, vaikka tämän roolin analysoiminen ja todentaminen 

sijoittuu väitöskirjani tutkimuskysymysten ulkopuolelle. Australialaisten 

terveystutkijoiden Marian Pittsin ja Murray Couchin (2005; 2006) tekemän 

terveyspsykologian alan tutkimuksia käsittelevän yhteenvedon mukaan 

biseksuaalit olisivat muita alttiimpia ahdistukselle, masennukselle, päihteiden 

käytölle ja itsetuhoisuudelle. Yhteenvedossaan Pitts ja Couch kritisoivat 

ongelmalähtöistä tapaa kirjoittaa biseksuaalisuudesta, mutta toteavat, että 

tutkimusten tuloksia ei voi myöskään kiistää. Samansuuntaisia tuloksia 

biseksuaalien alttiudesta mielenterveysongelmille on tuotu esiin myös 

brittiläisessä raportissa, jossa todetaan erityisesti biseksuaalisten miesten paitsi 

kokevan enemmän ahdistusta kuin homomiesten, myös selittävän 

itsetuhoisuuttaan biseksuaalisuudella (Barker ym. 2012, 26–27). 

Tutkimukseni on vahvasti aineistolähtöinen, ja sitä on alusta alkaen ohjannut 

kiinnostukseni siihen, miten biseksuaalisuutta käsitellään erilaisissa konteksteissa 

ja teksteissä. Aineiston kerääminen ja sen kanssa vietetty aika on ollut 

tutkimusprosessissani nautinnollisinta. Niinpä väitöskirjani rakenteessa näkyy 

rakkauteni tutkimusaineistoihin: olen halunnut esitellä aiemmin 

biseksuaalisuuden näkökulmasta tutkimattomia aineistoja yksityiskohtaisesti ja 

tarkasti. Teen aineistojen välistä vertailua ja asetan aineistot rinnakkain, 

kommentoimaan toisiaan kautta koko tutkimuksen. 
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3 Suomalainen seksuaalikulttuuri 

Seksuaalikulttuurin muodostavat yhteisesti jaetut ja tunnistettavat 

seksuaalisuuteen liitetyt merkitykset ja käytännöt tietyssä ajassa ja paikassa. Se 

koostuu paitsi julkisista ja hyväksytyistä, myös laittomista ja torjuttaviksi 

mielletyistä merkityksistä ja käytännöistä. Suomalaisuus puolestaan sitoutuu 

valtioon, ja maantieteelliseen alueeseen sekä kansalliseen identiteettiin, joka on 

sekä satunnaisesti rakentunut että tietoisesti rakennettu 1800-luvun alkupuolen 

fennomaanikaudelta alkaen (Tommila 1989).47 Suomalainen seksuaalikulttuuri ei 

ole yhtenäinen kokonaisuus, vaan se toteutuu erilaisina seksuaalisuuksina eri 

yhteisöissä eri aikoina. Suomalaisessa seksuaalikulttuurissa ovat läsnä paikalliset 

ja etniset seksuaalisuudet. Nykyhetken turkulaisten somalityttöjen 

seurustelukäytännöt (Isotalo 2006), 1800-luvun puolivälin karjalaiset 

hedelmällisyysriitit (Stark-Arola 1997) ja naisten väliset työpaikkaromanssit 

1950-luvun Tampereella (Juvonen 2002) ilmentävät kaikki “suomalaista 

seksuaalikulttuuria”, vaikka seksuaalisuuteen liittyvät arvot, kokemukset ja tarinat 

voivatkin olla erilaiset eri aikoina ja paikoissa.  

Yksi asia on kuitenkin perustavanlaatuinen: kristinusko on kaikkialla 

vaikutusalueellaan pyrkinyt vahvasti kontrolloimaan seksuaalisuutta korostamalla 

seksin roolia lisääntymiseen ja perheen perustamiseen tähtäävänä toimintana, joka 

kuuluu vain avioliittoon. (Pylkkänen 2012, 27–42, 65–70.) Niinpä kristinuskon 

seksuaalisuuskäsitys ja seksuaalimoraali ovat vahvasti vaikuttaneet suomalaiseen 

seksuaalikulttuuriin ja myös lainsäädäntöön, kuten kaikkialla, missä kristinusko 

on valtauskonto. Vaikka kristinuskon rooli ja valta vaihtelevat eri yhteisöissä ja 

eri aikoina, sen käsitys oikeanlaisesta ja lainmukaisesta seksistä vain 

aviopuolisoiden välisenä on vaikuttanut vahvasti suomalaiseen 

seksuaalikulttuuriin. 

Käsittelen ensin suomalaisen seksuaalikulttuurin lähihistoriaa ja käyn sitten 

läpi lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet seksuaalisuuden ja sen 

julkisen käsittelyn mahdollisuuksiin Suomessa. 

                                                        
47“Suomalainen seksuaalikulttuuri” ei siis välttämättä sitoudu Suomeen paikkana, vaan ensisijaisesti 
suomalaisuuteen identiteettinä: esimerkiksi Suomesta Pohjois-Amerikkaan muuttaneet siirtolaiset veivät 
mukanaan suomalaisen seksuaalikulttuurin, joka uudessa ympäristössä muotoutui suomalaissiirtolaisten 
seksuaalikulttuuriksi. (vrt. Salmi-Niklander 1998.) 
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3.1 Suomalaisen seksuaalikulttuurin lähihistoriaa 

Kuvailen aluksi agraarista seksuaalikulttuuria, eli seksuaalikulttuuria ennen 

suomalaisen elinkeinorakenteen muuttumista maatalousvaltaisesta teolliseksi ja 

ennen kaupungistumista. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään toisen 

maailmansodan jälkeen tapahtunutta seksuaalikulttuurin muutosta. Keskityn 

erityisesti seksuaalisuuden julkisen käsittelyn muutoksiin ja pornografian rooliin. 

Lopuksi teen yhteenvedon niistä alueista, joilla seksuaalikulttuurin muutos on 

1900-luvulla ollut erityisen nopeaa. 

3.1.1  Agraarinen seksuaalikulttuuri 

Agraarinen seksuaalikulttuuri sijoittuu paikallisesti maaseudulle ja 

yhteiskunnallisesti alempiin luokkiin. Ajallisesti se sijoittuu maaltamuuttoa ja 

kaupungistumista edeltävään aikaan, joskaan agraarisen ja modernin 

seksuaalikulttuurin välillä ei ole selkeää katkosta. Agraarinen seksuaalikulttuuri 

muodostaa kuitenkin historiallisen pohjan, jolle nykyhetken suomalainen 

seksuaalikulttuuri on rakentunut. Agraarisen ajan kulttuuria kokonaisuudessaan 

luonnehtii selkeä ero rahvaan ja säätyläisten välillä. Vaikka agraarinen 

seksuaalikulttuuri viittaakin rahvaan kulttuuriin, on muistettava, että myös 

agraarisessa kulttuurissa oli merkittäviä varallisuus- ja luokkaeroja, jotka 

vaikuttivat siihen, millaisena seksuaalisuus miellettiin ja millaista seksuaalisuutta 

oli mahdollista toteuttaa. Agraarinen seksuaalikulttuuri ei ollut yhtenäinen, 

jähmeä tai muuttumaton. (vrt. Löfström 1999, 13.) 

Agraarista seksuaalikulttuuria kartoitan lähinnä 1800-lukua koskevien 

tutkimusten avulla. Monet agraarisen seksuaalikulttuurin normit ja käytännöt 

olivat olemassa jo aiempina vuosisatoina, mutta 1800-luku on 

tutkimuskirjallisuuden, arkistolähteiden, muistitiedon ja kerätyn kansanperinteen 

kautta helpommin saavutettavissa kuin aiemmat vuosisadat. Niinpä agraarisella 

seksuaalikulttuurilla tarkoitan lähinnä 1800-lukua koskevien tutkimusten 

perusteella konstruoitua seksuaalikulttuuria. 1800-luvulle sijoittuu myös 

suomalaisuuden syntyminen.  

Seksuaalisuuden normit ja käytännöt olivat agraarisessa yhteisössä erilaiset 

eri yhteiskunta- ja varallisuusluokissa. Varsinkin ylempien säätyjen ja 

varallisuusluokkien naisten seksuaalisuutta valvottiin tarkemmin kuin alempien 

luokkien naisten. Naisen ja miehen seksuaalisuudet on agraarikulttuurissa nähty 

erilaisina, mutta ero ei ole kiinnittynyt aktiivisuus-passiivisuus-akselille, vaan 
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sekä mies että nainen on nähty sekä autonomisen seksuaalisen halun omaajina 

että seksuaalisesti aktiivisina toimijoina. Aviomiehen kyvyttömyys tyydyttää 

vaimoaan seksuaalisesti on voinut olla jopa avioeron perusteena. Suomalais-

karjalaisessa folkloressa naisen seksuaalisuuteen on nähty liittyvän taikavoimia, 

joita on voitu käyttää niin yhteisön hyväksi kuin sen vahingoittamiseen. 

Taikavoima, eli naisen väki (Apo 1995, 19–39), sijoittui naisen ruumiiseen, 

vaginaan eli vittuun, jonka läheisyydellä voitiin suojata vaikkapa lapsia tai karjaa, 

mutta myös vaurioittaa miesten elinpiiriin kuuluvia asioita, kuten työkaluja. Väen 

toinen aspekti oli lempi, jota voidaan luonnehtia naisen seksuaaliseksi 

vetovoimaksi. Naisen sukuelin, vittu, näyttäytyy folkloressa arvostettuna ja 

aktiivisena seksuaalisen halun toimijana sen sijaan, että se olisi vain miehen halun 

kohde. (Stark-Arola 1997; Stark-Arola 2001; Löfström 1999, 185–186.) 

Agraarista seksuaalisuutta säänteli ennen kaikkea avioliitto: seksuaalisuus 

määrittyi sallituksi tai kielletyksi sillä perusteella, toteutuiko se avioliitossa tai 

sellaisessa suhteessa, jonka oli tarkoitus johtaa avioliittoon. Kirkon – ja vuoteen 

1926 asti myös maallisen lain – näkökulmasta kiellettyä oli kaikki avioliiton 

ulkopuolinen seksuaalisuus. Tästä huolimatta 1800-luvulla merkittävä osa naisista 

oli raskaana avioliittoa solmittaessa, ja aviottoman lapsen elatusta koskevat 

käräjätapaukset olivat yleisiä.48 Avioliiton ulkopuolinen seksiakti oli 

yhteisöllisesti siedetty, joskaan ei hyväksytty, jos sen perusteena oli aikomus 

avioitua. Kiellettyä seksuaalisuutta sääntelivät paitsi laki ja kirkkokuri, myös 

sosiaalinen kontrolli, joka toteutui huhuina ja juoruina, jotka puolestaan jättivät 

jäljen käräjien pöytäkirjoihin silloin, kun kielletyn seksuaalisuuden 

harjoittamisesta päädyttiin oikeuteen asti. (Saarimäki 2010, 16–19, 25, 46–47, 

52–54; Pohjola-Vilkuna 1995, 10–12, 24–26; vrt. Nieminen 1993.) 

Sallitun ja kielletyn välialueelle sijoittui seksuaalisia käytäntöjä, jotka olivat 

vakiintuneita ja yhteisöllisesti hyväksyttyjä huolimatta luvattomuudestaan. Näitä 

käytäntöjä olivat esimerkiksi yöstely eli yöjalassa käynti, joka tarkoitti 

naimattomien miesten vierailua niissä tiloissa, joissa naimattomat naiset nukkuvat 

erillään muusta talonväestä. Yöstely oli tapa tavata kahden kesken tilanteessa, 

jossa yksityisyyttä ei muuten liiemmin ollut. Naisilla oli näin myös luvallista 

                                                        
48Maaseudun luvatonta seksuaalisuutta tutkineet historioitsija Pasi Saarimäki (2010) ja sosiologi Kirsi 
Pohjola-Vilkuna (1995) esittävät vaihtelevia lukuja avioitumishetkellä raskaanaolleiden naisten ja 
avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten määristä 1800-luvulla. Avioitumishetkellä raskaana olleiden 
naisten määrä vaihtelee ajallisesti ja paikallisesti neljänneksestä yli puoleen; avioliiton ulkopuolella 
syntyneiden lasten määrä vaihtelee myös, ollen suunnilleen kymmenesosa kaikkien syntyneiden lasten 
määrästä. 
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tavata useampia miehiä avioitumisaikeissa. Yöstelyllä oli tietyt sosiaaliset 

säännöt, ja seksin katsottiin olevan hyväksyttävää vain, jos parilla oli 

avioitumisaikomus. Naisen seksuaalisia suhteita useisiin miehiin pidettiin 

paheksuttavina. (Saarimäki 2010, 56–61; 68.) 

Historiallinen antropologi Jan Löfström (1999,  17-35, 57, 148–153) on 

tutkinut samansukupuolista seksuaalisuutta suomalaisessa agraarikulttuurissa. 

Samansukupuolista seksuaalisuutta käsittelevää suomalaista kansanperinne- ja 

muistititetoaineistoa on hyvin vähän verrattuna esimerkiksi tarinoihin 

eläimiinsekaantumisesta tai insestistä, jotka olivat laittomia ja yhteisöllisesti 

torjuttuja. Suomen murteiden sana-arkistossa ei ole juurikaan 

samansukupuoliseen seksuaalisuuteen viittaavia sanoja, eikä niiden merkitys ole 

yksiselitteinen, vaan liudentuu merkitsemään eläimiinsekaantujaa, masturboijaa 

tai vain yleisesti irstailijaa. Myöskään samansukupuoliseen seksuaalisuuteen 

liittyviä pilkkoja tai herjauksia ei ole luetteloitu. Löfström esittää, että 

samansukupuolinen seksuaalisuus ei ollut agraarikulttuurissa merkityksellinen 

teema, minkä vuoksi siihen viitataan kansanperinteessä harvoin; jos kyse olisi 

ollut merkityksellisestä asiasta, siihen viittaavaa sanastoa olisi muodostunut.  

Löfströmin (1999, 196–199) mukaan samansukupuolisen seksuaalisuuden 

merkityksettömyyttä agraarikulttuurissa selittää se, että seksuaalisuuden 

hallitseminen ei ollut miesten välisen hierarkiakamppailun väline, jonka avulla 

olisi voinut kommentoida miehuuttaan tai valtaansa verrattuna muihin miehiin. 

Samansukupuolisen seksuaalisen halun ja käytäntöjen avulla ei luokiteltu miehiä 

ja miehuutta. Suomalaisessa agraarikulttuurissa fyysinen voima ja työkyky olivat 

merkittävämpiä miehuuden mittareita kuin seksuaalisuus. Naisen arvoasemaa 

seksuaalisuus määritteli enemmän, mutta naisten välisellä seksuaalisuudella ei 

ollut arvoaseman kannalta merkitystä, toisin kuin naisen seksuaalisuhteilla 

miehiin, joiden suuri määrä alensi naisen arvoasemaa.49 Löfström myös toteaa, 

että miehen ja naisen välinen sukupuoliero ei ollut agraarikulttuurissa yhtä vahva 

kuin Länsi-Euroopassa ja korkeammissa yhteiskuntaluokissa, vaan sukupuolieron 

ylittämisen, kuten vastakkaiseksi mielletyn sukupuolen vaatteisiin pukeutumisen 

ja omalle sukupuolelle epätyypillisten töiden tekemisen, ei oletettu kertovan 

mitään ihmisen seksuaalisesta halusta – ja varsinkaan sen suunnasta samaa 

sukupuolta kohtaan. Sukupuolieron ylittäjää saatettiin arvella “kaksineuvoiseksi”, 

                                                        
49Saarimäen (2010, 108–115) mukaan yhden aviottoman lapsen synnyttäminen ei kuitenkaan vaikuttanut 
merkittävästi naisen avioitumismahdollisuuksiin; toisin sanoen seksuaalinormin rikkomisen tulo näkyväksi 
aviottoman lapsen kautta ei vielä alentanut naisen arvoasemaa, kunhan tämän muut ominaisuudet, kuten 
työkyky, olivat hyväksyttävät.  
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mutta “kaksineuvoisuus” ei sinänsä ollut paheksuttua, vaikka se saattoikin olla 

pilkattua. Suomalaisessa agraarikulttuurissa sukupuolten välisen eron ylläpito 

samansukupuolisen seksuaalisuuden symboliarvon avulla ei ollut tarpeellista, 

koska ero oli alkujaankin selkeä. 

Löfstöm (1999, 41–50, 93–95) kuitenkin käsittelee joitakin 

samansukupuolisia seksuaalisia käytäntöjä, kuten naimattomien naisten 

keskenään leikkimää lättäpillua, joka ei muistitietoaineistossa näyttäydy 

paheksuttavana tai naisen seksuaalista olemusta olennaisesti määrittävänä. 

Naisten välisestä seksistä on kansanperinneaineistossa toistuvia samansisältöisiä 

kaskuja ja tarinoita, kun taas miesten välistä seksiä kasku- ja tarina-aineistossa 

käsitellään hyvin vähän. Muistitietoja on myös yhdessä asuneista naimattomista 

mies- ja naispareista, mutta yhdessä asumisen ei yleensä arveltu liittyvän 

seksuaalisuuteen tai parisuhteeseen, vaikka asianomaiset olisivat nukkuneetkin 

yhdessä, vaan taloudellisiin ja käytännöllisiin syihin. Agraariselle kulttuurille 

olikin ominaista kollektiivisuus, mikä ilmeni esimerkiksi yhteisinä asuin- ja 

nukkumatiloina. Kollektiivisuus tarkoitti myös jatkuvaa yksityisyyden puutetta, 

mikä vaikutti myös seksuaalikäytäntöihin. (Pohjola-Vilkuna 1995, 75–89; 

Saarimäki 2010, 44; Löfström 1999, 96). 

Vaikka kuvailenkin agraarista seksuaalikulttuuria siten, että se näyttää 

sijoittuvan laajempaa kaupungistumista edeltävään aikaan, on muistettava, että jo 

1800-luvulla maaseudun ja kaupunkien seksuaalikulttuurit erosivat toisistaan. 

Kaupungeissa oli suuremman väestömäärän vuoksi erilaisia tapoja ja käytäntöjä, 

jotka poikkesivat agraarisesta seksuaalikulttuurista. Yleisesti sopimattomiksi 

mielletyille seksuaalikäytännöille, kuten prostituutiolle, oli vakiintuneita tiloja, 

jotka muodostuivat alakulttuureiksi. Sosiaalihistorioitsija Antti Häkkinen (1995, 

215–231) on todennut tutkimuksessaan prostituutiosta vuosina 1867–1939, että 

kaupunkialueilla prostituutio on ollut institutionalisoitua ja viranomaisten 

hyväksymää, omaksi alakulttuurikseen muotoutunutta, kun taas maaseudulla 

prostituutio on ollut yksittäisten naisten elinkeino. Helsingissä prostituutio oli 

viranomaisrekisterien mukaan yleisintä 1880-luvulla, ja prostituutiokulttuuria piti 

yllä naisten heikko taloudellinen ja oikeudellinen asema, yhteiskunnan 

luokkajako, ankara seksuaalimoraali sekä lainsäädäntö, joka kielsi 

seksuaalisuhteet avioliiton ulkopuolella. Helsingissä ohjesääntöisen prostituution 

vastustajaksi nousi naisliike, joka vaati samaa sukupuolimoraalia naisille ja 

miehille tilanteessa, jossa julkinen moraali vaati seksuaalista pidättyvyyttä, mutta 

avioliiton ulkopuoliset suhteet kuitenkin sallittiin ylempien säätyjen miehille. 

(Hagner 2006, 61–65; Markkola 2002, 178–188.) 
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1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku olivatkin nousevan naisliikkeen aikaa, 

ja sukupuolisiveellisyyskysymykset olivat yksi tuon ajan keskustelunaiheita 

ylempien säätyjen naisten parissa. Naisen roolia koko yhteiskunnan 

sukupuolisiveellisyyden kannalta pidettiin tärkeänä, koska nainen nähtiin ennen 

kaikkea äitinä ja tulevien sukupolvien kasvattajana. Naisliikkeen valtavirta 

korosti naisen henkilökohtaisen moraalin ja avioliiton siveellisen tason tärkeyttä, 

mutta liikkeen sisällä oli myös vapaata rakkautta ja relatiivista sukupuolimoraalia 

korostavia ajattelutapoja. Vuosisadan vaihteessa oli selkeä ero julkisen, 

sukupuolisiveellisyyttä painottavan ideologian50, ja rahvaan seksuaalikäytäntöjen 

välillä. Moraali ja yhteiskuntaluokka nähtiin toisiinsa sitoutuneina, jolloin 

säätyläisnaiset näyttäytyivät siveellisinä ja viattomina ja rahvaan naiset 

siveettöminä, ohjausta kaipaavina. “Rahvaan naisten siveellinen kohottaminen” 

nähtiin naisliikkeessä velvollisuudeksi. Siveettöminä nähtiin niin 

yöjalkakäytännöt kuin prostituutiokin. Siveellisyys nimenomaan seksuaalisuuteen 

liittyvässä merkityksessään oli tärkeä käsite, jolla oikeanlaista seksuaalisuutta 

säänneltiin julkisessa puheessa vielä 1950-luvulla. (Pulkkinen & Sorainen 2011; 

Markkola 2002; Hagner 2006 58–65; Pohjola-Vilkuna 1995; Elomäki 2011). 

Yhteiskuntaluokkien välinen ero manifestoitui väkivaltaisesti sisällissodan 

aikana, jolloin myös käsitykset oikeanlaisesta seksuaalisuudesta ja 

siveellisyydestä valjastettiin viholliskuvan rakentamiseen. Alempaan 

yhteiskuntaluokkaan kuuluvan  naisen ja varsinkin työväenliikkeessä aktiivisen 

naisen oletettu epäsiveellisyys oli yksi keino oikeuttaa naisiin kohdistuneita 

väkivallantekoja sisällissodassa ja sen jälkeen (Pekkalainen 2011, 185–189). 

Sisällissodan jälkeen, erityisesti 1930-luvulla, pyrittiin luomaan käsitys 

siveellisyydessään yhteinäisestä Suomen kansasta, jota symboloi Suomi-neito. 

Epäsiveellisyys tarkoitti myös kansalaisuuden kyseenalaistumista. 

3.1.2 Seksuaalikulttuuri toisen maailmansodan jälkeen 

Toinen maailmansota merkitsi poikkeustilannetta seksuaalikulttuurin 

näkökulmasta. Sota-aikana seksuaalimoraali höltyi toisaalta sen vuoksi, että 

kuoleman läheisyys kannusti ihmisiä elämään tulevaisuutta ajattelematta, ja 

toisaalta sen vuoksi, että sodan aiheuttamat yhteisölliset mullistukset, kuten 

                                                        
50Tuija Pulkkinen ja Antu Sorainen (2011) muistuttavat, että siveellisyyden käsitteellä oli alkujaan 
seksuaalisuuden lisäksi kaksi muutakin ulottuvuutta, nimittäin moraalinen ja poliittinen ulottuvuus. 
Siveellisyys ei viitannut vain hyväksyttävään seksuaalisuuteen, vaan myös vastuullisuuteen ja eettisyyteen 
sekä aktiiviseen ja tietoiseen kansalaisuuden toteuttamiseen.  
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asevelvollisten miesten poissaolo, väestönsiirrot Suomen sisällä sekä 

saksalaissotilaiden ja neuvostoliittolaisten sotavankien läsnäolo tietyillä 

paikkakunnilla, pakottivat ihmiset kohtaamaan erilaisia seksuaalisuuskäsityksiä. 

Sodan aikana seksuaalisuhteita solmittiin sekä aseveljien että vihollisten kesken. 

Naisilla oli suhteita saksalaisten sotilaiden ja neuvostoliittolaisten sotavankien 

kanssa, rintamalla taas miehillä oli suhteita sekä keskenään, että valloitetun Itä-

Karjalan naisten kanssa. (Westerlund 2011; Juvonen 2002, 147–150; Wilms 2010; 

Näre, 2008.) 

Sota-aikana avioliittokäytäntö muutettiin yksinkertaisemmaksi ja 

nopeammaksi palveluksessa oleville ja palvelukseen kutsutuille siten, että 

kirkollisissa vihkimisissä riitti kuulutus yhtenä sunnuntaina ennen häitä kolmen 

kuulutuksen sijaan. Siviilivihkimisissä kuulutuksia ei tarvittu lainkaan. 

Avioliittojen määrä kasvoikin sotavuosina, mutta sodan jälkeen moni sota-

avioliitto päättyi eroon. (Westerlund 2011, 19–20.) Avioliittokäytännön 

yksinkertaistamisen voi nähdä valtion ja kirkon yrityksenä eristää seksuaalisuus 

avioliittoon tilanteessa, jossa ihmisillä oli tarve solmia suhteita nopeasti.  

Sodan jälkeen pyrittiin palauttamaan kansan moraalinen selkäranka ja kansan 

mieliin muistutettiin, että ihanteelliseen kansalaisuuteen kuului seksuaalisuuden 

kontrolli. Naisen roolia rintamalta palanneiden miesten kotouttamisessa ja heidän 

moraalinsa varjelemisessa korostettiin (Holmila 2008). Maija Urponen (2011) on 

tutkinut suomalaisten naisten siveellisyyteen liittyvää valistusta vuoden 1952 

olympialaisten aikaan,  ja hän toteaa, että 1950-luvulla naisten siveellisyys oli osa 

Suomen kansan kunniaa, jonka ei haluttu ulkomaisten olympiavieraiden silmissä 

tahrautuvan. 1950-luku oli moralismin aikaa myös suhteessa samansukupuoliseen 

seksuaalisuuteen: samansukupuolisesta haureudesta annettuja syytteitä käsiteltiin 

tuomioistuimissa enemmän kuin muina vuosikymmeninä (vrt. Sorainen 2005). 

Homoseksuaalisuus oli myös aihe, jota käsiteltiin 1950-luvulla runsaasti 

sensaatiolehdissä huolestuneeseen sävyyn (Juvonen 2002).  

1950-luku oli kuitenkin sekä siveellisyysideologian merkityksen 

vähenemisen että agraarisen seksuaalikulttuurin haipumisen aikaa. Suomen 

elinkeinorakenne alkoi muuttua maatalousvaltaisesta teollisuusvaltaiseksi 1950-

luvulta alkaen, kun maatalouden kannattavuus elinkeinona väheni ja valtio 

kannusti jättämään peltoja viljelemättä pellonvarauslain avulla (Laki pellon 

käytön rajoittamisesta 11.4.216/1969). Myös Pohjois- ja Itä-Suomessa tärkeä 

elinkeino, metsätyö, väheni koneellistumisen vuoksi. Elinkeinollisista syistä 

ihmiset alkoivat muuttaa maalta kaupunkeihin. Kaupungistumisen seurauksena 

sukulaisuuden ja paikallisuuden merkitys väheni. Kaupunkiyhteisön sosiaalinen 
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kontrolli toimi toisin kuin pienemmän kyläyhteisön sosiaalinen kontrolli. Samalle 

vuosikymmenelle ajoittuu Ruotsiin suuntautuneen siirtolaisuuden alkaminen. 

Kaikki nämä taloudellis-yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat myös 

seksuaalikulttuuriin.  

1960-luvulla seksuaalisuus nousi aiempia vuosikymmeniä useammin 

julkiseksi keskustelunaiheeksi yhteiskunnallisessa mielessä. Tuolloin perustettiin 

myös useita seksuaalipoliittisia yhdistyksiä ja kritisoitiin esimerkiksi 

homoseksuaalisuuden kriminalisointia ja aborttilakia. Naisen asema muuttui, ja 

sitä myös aktiivisesti pyrittiin muuttamaan toisen aallon feministisen liikkeen 

avulla. Toisen aallon feminismissä korostettiin naisen oikeutta päättää omasta 

ruumiistaan. Seksuaalisuutta käsittelevä julkinen keskustelu huipentui vuoden 

1965 ”seksikeväänä”, jolloin sekä Ylioppilaslehti että Medisiinari julkaisivat 

seksuaalisuutta käsittelevät teemanumerot. Niitä seurasi seksuaalisuutta 

käsitteleviä seminaareja, luentosarjoja ja julkista keskustelua (Stålström 1997, 

218–219; ks. myös Yle 1965). ”Seksikevään” jälkeen seksuaalisuus on pysynyt 

yhtenä tärkeänä keskustelunaiheena suomalaisessa julkisessa puheessa. 

3.1.3 Seksuaalisuuden julkisen käsittelyn mahdollisuudet ja rajat 

Sosiologi Pertti Alasuutari (1996, 104–121, 245–258) on tutkinut suomalaisen 

julkisen puheen puheavaruuksia sodanjälkeisenä aikana. Alasuutari erottelee 

kolme kautta, moraalitalouden, suunnittelutalouden ja kilpailutalouden ajat. 

Valitsemalla ”talous”-sanan puheavaruuksien yhteiseksi määrittäjäksi Alasuutari 

korostaa, että yhteiskunnan taloudellinen ja organisatorinen rakenne heijastuu 

puheavaruuksissa – julkinen puhe ei ole pelkkää puhetta, vaan tapa tuottaa 

vallitsevia totuuksia, arvoja ja valtarakenteita. Julkinen puhe on myös poliittinen 

käytäntö. Alasuutari jäljitti puheavaruuksien vaiheita Helsingin Sanomien 

pääkirjoituksista, mutta hänen erottelemansa julkisen puheen aikakaudet ovat 

havaittavissa myös omassa aineistossani.  

Alasuutarin määrittelemä ensimmäinen eli moraalitalouden vaihe sijoittuu 

ajallisesti 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun. Julkista puhetta luonnehti 

moraalisten periaatteiden nostaminen keskustelun kohteiksi ja vahvahko 

aatteellisuus. Moraaliset periaatteet ja aatteet lujittivat sodasta selvinneen maan 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. (vrt. Holmila 2008.) Oma lehtiaineistoni ajoittuu 

tämän vaiheen jälkeiseen aikaan. Suunnittelutalouden vaiheeseen 1960-luvun 

lopulla siirryttäessä painottui usko tieteelliseen suunnittelun ja organisoinnin 

kykyyn ratkaista yhteiskunnalliset ongelmat. Tasa-arvo ja demokraattisuus 
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nousivat tärkeiksi arvoiksi. 1980-luvun alussa alkanutta kilpailutalouden vaihetta 

luonnehtii yksilönvapauden ja markkinoiden korostaminen. Julkisessa puheessa 

korostuu yksilön asema nimenomaan kuluttajana ja maksavana asiakkaana.  

Homoseksuaalisuuden rakentumista sotienjälkeisessä Suomessa tutkinut 

yhteiskuntatieteilijä Tuula Juvonen (2002, 85–116) käytti aineistonaan myös 

miesten ajanviete- ja skandaalilehtiä. Tuolloin Suomessa ei vielä julkaistu 

varsinaisia pornolehtiä. Esimerkiksi miesten ajanvietelehtenä ilmestymisensä 

vuonna 1958 aloittanut Jallu muovautui pornolehdeksi vasta 1960-luvun lopulla 

ja 1970-luvun alussa. (Kontula & Kosonen 1994, 188.) Juvosen aineisto sijoittuu 

Alasuutarin termein moraalitalouden aikaan. Juvosen (2002, 114–116) mukaan 

1950–60-luvuilla skandaalihakuinen ajanvietelehdistö oli tärkein 

homoseksuaalisuutta koskevan tiedon ja asenteiden levittäjä.  

Juvonen kuvaa, kuinka 1950-luvun ajanvietelehdissä homoseksuaalisuus 

kuvattiin sekä rikokseksi että tarttuvaksi sairaudeksi, jonka vaaroista yleisöä tuli 

varoittaa. Kuitenkin torjuvan ja tuomitsevan esitystavan avulla 

homoseksuaalisuutta voitiin lehdissä käsitellä yksityiskohtaisesti ja antaa 

mahdollisuus myös homoseksuaalisuudelle myönteisten lukijakirjeiden 

julkaisemiselle, vaikka myönteisiä homoseksuaalisuusasenteita ei lehden 

toimituksen nimissä voitu kirjoittaa. Homoseksuaalisuus tarkoitti lehdissä 

kuitenkin lähinnä miesten homoseksuaalisuutta, naisten homoseksuaalisuuteen 

lehdissä oli vain satunnaisia viittauksia. Juvosen (2002, 92) mukaan vuonna 1951 

miehille suunnatussa ajanvietelehti Kallessa51 julkaistua laajassa 

homoseksuaalisuutta ja ruotsalaisia homoskandaaleja käsittelevässä artikkelissa 

mainittiin myös biseksuaalisuus, ilman että sanaa kuitenkaan selitettiin. 

Heteroseksuaalisuuden käsite selitettiin sanaparilla ”normaali ihminen”. 

Toisenlaista näkökulmaa homoseksuaalisuuteen tarjosi vuonna 1959 

aloittanut Hymy-lehti, joka julkaisi myös homoseksuaalien haastatteluja ja 

käsitteli niitä ongelmia, joita kriminalisointi ja sairausleima aiheuttivat. 1960-

luvun aikana Hymy-lehti osallistui julkiseen keskusteluun homoseksuaalisuudesta 

tirkistelevään ja eksotisoivaan sävyyn, mutta toi samalla homoseksuaalisuuden 

vahvemmin muiden seksuaalisuuksien rinnalle. Julkinen puhe 

                                                        
51 Ajanvietelehti Kalle ilmestyi vuosina 1950–1956, mutta se lopetettiin kannattamattomana 
ajanvietelehtiin kohdistetun, vuonna 1951 alkaneen liikevaihtoverotuksen vuoksi. Vuonna 1958 
perustetusta Jallu-lehdestä tuli markkinoilla Kalle-lehden ja muutamien muiden lopetettujen 
miestenlehtien korvaaja. Vuodesta 1972 ilmestyneellä pornolehti Kallella ei ole muuta yhteyttä 50-
luvun ajanvietelehti Kalleen kuin yhteinen nimi. (Rautonen 1983, 42; af Enehjelm 2003, 53–54; 
Karlsson 1996, 174–175.) 
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homoseksuaalisuudesta arkipäiväisti, mutta ei kuitenkaan normalisoinut sitä. 

Nämä puhetavat olivat osaltaan muuttamassa asenteita ja mahdollistamassa 

samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamisen vuonna 1971. 

Julkisuuskulttuuria suomalaisissa ajanvietelehdissä tutkineen Laura 

Saarenmaan (2010, 142–143) mukaan 1960–1970-lukujen ajanvietelehdistöä 

luonnehti sekä intimisoituminen että asiallistuminen. Intimisoitumisen taustalla 

oli 1960-luvun yhteiskuntamurros, jolle oli ominaista muun muassa 

seksuaalisuuteen liittyvien moraalikäsitysten muuttuminen ja sukupuolta ja 

luokkaa käsittelevä julkinen keskustelu. Intimisoituminen ilmeni 

henkilökohtaisuuden, avoimuuden ja suorapuheisuuden korostamisena julkisissa 

puheenvuoroissa. Asiallistuminen puolestaan viittaa esitys- ja puhetapaan, jossa 

korostuu järkiperäisyys, ei-henkilökohtaisuus ja kokonaisyhteiskunnallisuus sekä 

abstrakti yleistäminen myös henkilökohtaisia elämänalueita käsiteltäessä. Intiimi 

ja asiallinen ei kuitenkaan ole vastakkainasettelu, jolla jaettaisiin julkisia tekstejä 

esimerkiksi viihteeseen ja asiaan, vaan ne ovat henkilökohtaisen ja yleisen 

erottavia puhetapoja. Saarenmaa kuitenkin määrittelee asiallistumisen reaktioksi 

intimisoituneeseen julkisuuteen. Molemmat ovat rinnakkaisia, vaikkakin erillisiä, 

saman yhteiskuntamurroksen tuotteita. (Saarenmaa 2010, 36, 234–239, 323) 

Saarenmaan luonnehtimat intimisoituminen ja asiallistuminen näkyvät varsinkin 

pornolehtiaineistossani. Jotkut lehdistä pyrkivät painottamaan asiallisuutta 

vahvastikin. 

Saarenmaan sanoin 1960-luvun lopulla miesten erotiikkalehdeksi52 

muuntuneen ”Jallun implisiittinen lukija oli miespuolinen, keski-ikäinen, 

poliittisesti konservatiivinen, asemansa vakiinnuttanut ja alati himokas nuorten 

tyttösten tiirailija, johon 1960-luvun radikalismi vetosi korkeintaan siinä 

tapauksessa, että se lisäsi tilaisuuksia satunnaisiin irtosuhteisiin” (Saarenmaa 

2010, 135). Luonnehdinta sopii kuvaamaan myös 1970-luvulla ilmestyneiden 

pornolehtien oletettua lukijaa. Saarenmaan (2010, 174) mukaan 1960–70-lukujen 

ajanvietelehdissä käytetyistä puhetavoista vallitsevin oli ”miesintiimi”, jota 

luonnehtivat sentimentaalisuus, toverillisuus sekä tekstissä esiintyvien 

(miespuolisten) henkilöiden, kertojan ja oletetun lukijan yhteinen porukkahenki, 

miesten jakama kollektiivinen läheisyys. Miesintiimi oli myönteinen 

itsemäärittelyn keino sellaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa sukupuolia 

ja seksuaalisuuksia määriteltiin uudelleen. Saarenmaa (2010, 184) nimeää yhdeksi 

                                                        
52 Saarenmaan mukaan Jallu ei 1960-luvulla ollut vielä varsinainen pornolehti, vaan seksilehti, jossa 
julkaistiin lähinnä pin up -kuvia. 
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miesintiimin tunnuspiirteeksi miesten naisiin kohdistaman heteroseksuaalisen 

halun. Miesintiimi puhetapa oli käytössä myös aineistoni pornolehdissä. Jutuissa, 

jotka käsittelivät ”seksuaalisia poikkeavuuksia”, kuten homoseksuaalisuutta tai 

transvestisuutta, miesintiimi oli tekstin kertojan keino vetää rajaa kertojan itsensä 

ja lukijan sekä jutun kohteen väliin.  

Oman tutkimukseni pornolehtiaineisto sijoittuu Alasuutarin termein 

suunnittelutalouden ja kilpailutalouden aikaan. 1970-luvulla ”seksuaalisia 

poikkeavuuksia” (joihin homoseksuaalisuuden lisäksi lehdissä lukeutuvat 

esimerkiksi sadomasokismi, transvestismi, muut sukupuolen rajan ylittämiset, 

erilaiset fetisismit ja eläinseksi) käsitellään aineistossani valistavaan, jopa 

holhoavaankin sävyyn hyväksyntää ja tasavertaista kohtelua yleisöltä vaatien. 

Erilaisia seksikäytäntöjä, kuten ryhmäseksiä ja masturbaatiota, esitellään 

terveellisinä ja hyödyllisinä ja siten hyväksyttävinä: ryhmäseksi tai parinvaihto 

voi pelastaa avioliiton, jossa seksielämä on kuihtunut, ja masturbaatio tehdä 

estoisesta naisesta seksuaalisesti halukkaan. Erityisesti vuosina 1970–1982 

ilmestynyt lehti Seksi – asiatietoa aikuisille on kuvaava esimerkki aikakauden 

valistavasta hengestä: se julkaisi sekä pornokuvia että asia-artikkeleita. 

Suomalaisten pornolehtien kultakausi sijoittuu 1970- ja 1980-luvuille, jolloin 

levikit ja lukijamäärät olivat suuria ja jolloin pornolehtiä – tai ”miestenlehtiä” – 

luki varsin suuri osa miehistä, mutta myös naisista, iästä ja asuinpaikasta 

riippumatta (Painovapaustoimikunnan mietintö 1973, 85). Suosituimpien lehtien, 

kuten Jallun, Kallen ja Raton, kohdalla yksittäisten numeroiden levikki oli jopa 

200 000 kappaletta. (Korppi 2002, 39) Painovapaustoimikunnan mietinnön 

ohessa julkaistun tutkimusraportin Pornografian lukemisesta ja pornografian 

myyntiin suhtautumisesta Suomessa vuonna 1971 mukaan 77 % tutkimukseen 

osallistuneista vuosina 1917–1953 syntyneistä miehistä ja 54 % naisista ilmoitti 

viimeksi kuluneen vuoden aikana lukeneensa tai selailleensa lehteä tai kirjaa, jota 

vastaaja voisi luonnehtia pornografiseksi. Näistä pornografiaa lukeneista miehistä 

48 % ja naisista 32 % ilmoitti hankkineensa pornografiaa omatoimisesti. Hieman 

yli puolet sekä miehistä että naisista oli viimeksi lukenut pornoa kotimaisesta, 

yleisesti kaupan olevasta lehdestä, ja yli 40-vuotiaiden miesten kohdalla 

”pornokokemukset oli voittopuolisesti saatu kotimaisista lehdistä” 

(Painovapaustoimikunnan mietintö 1973, 85).  

Pornoon suhtauduttiin sitä myönteisemmin, mitä nuoremmasta ikäryhmästä 

oli kyse. Tutkimusraportista käy myös ilmi, että kaupungeissa ja maaseudun 

asutuskeskuksissa pornografian lukeminen oli yleisempää kuin maaseudulla, 

enintään kansakoulun käyneet lukivat pornoa vähemmän kuin koulutetummat ja 
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että maanviljelijät ja pienviljelijät lukivat pornoa vähemmän kuin keskiluokkaan 

tai työväenluokkaan kuuluvat. (Painovapaustoimikunnan mietintö 1973, 71.) 

Luvut antavat jonkinlaista suuntaa sille, kuinka yleistä pornon kuluttaminen on 

1970-luvun alussa ollut, mutta on muistettava, että tutkimuksessa pornon 

määritelmä jätettiin kyselyyn vastanneille ja pornografiaksi on tutkimuksen 

mukaan voitu katsoa myös esimerkiksi alastonkuvat, uskalletut vitsit ja 

seksuaalielämää yleisesti kuvaavat kirjoitukset. Myös aineistooni kuuluva Psyke 

ry:n julkaisema 96-lehti on hyvin voinut vastaajien näkökulmasta luokittua 

pornografiaksi. Yhteenvetona voi todeta, että vuonna 1971 pornografian 

lukeminen oli varsin yleistä, keskiluokkaisten kaupunkilaismiesten kohdalla 

erittäinkin yleistä, siitä huolimatta että pornografisten julkaisujen levittäminen oli 

Suomessa lain mukaan kiellettyä. 

Pornolehdet olivat tuolloin selkeästi ”miestenlehtiä” siinä mielessä, että ne 

yleensä eivät olleet puhdaspiirteisiä pornolehtiä, vaan käsittelivät myös muita 

mieslukijoiden kannalta oletetusti kiinnostavia teemoja, kuten rikoksia, autoja, 

sotajuttuja ja politiikkaa, ja niissä julkaistiin myös henkilöhaastatteluja ja 

julkkisjuttuja. Oletetun lukijakunnan miesvoittoisuus näkyi niin lehtien tavassa 

puhutella oletettua lukijaa kuin lehtien nimissä ja sloganeissa; Kallen ja Jallun 

lisäksi julkaistiin myös Viljoa, Jermua ja Junnua sekä lehtiä nimeltä Uusi Aatami, 

Mies ja Miesten Maailma. Moottoreihin ja naisten alastonkuviin erikoistunut Vip 

puolestaan mainosti olevansa ”tyylikäs, miehekäs”. 

Suurin osa analysoimieni 1970-luvun lehtien seksuaalisesta kuvituksesta oli 

eroottisia alastonkuvia naisista. Usein kuvasarja koostui yhdestä sivun kokoisesta 

kuvasta ja useammasta pienemmästä kuvasta. Taidehistorioitsija Johanna Frigård 

(2008, 22–24) toteaa, että ennen 1950-lukua julkaistujen pin up -kuvien 

tarkoituksena ei ollut kuvata puhdasta ja luonnollista seksuaalisuutta, vaan 

alastomuus oli esityksellistä, rooliasu. Pin up -kuvassa kuvan ja katsojan välinen 

aktiivinen suhde on olennainen: malli asettuu tietoisesti katsottavaksi, ja pin up -

kuvan kaavamaisuus kutsuu katsojan juuri tietynlaiseen ennaltamäärättyyn 

fantasiaan. Pin up -kuvien naiset ovat nimettömiä tai fantasiamaailmaan sopivalla 

tavalla nimettyjä. Pin up -kuvat eivät olleet yleisesti hyväksyttyjä, julkisen 

alueella nähtävissä, vaan paheksuttuja ja salattuja. Kaupallisina ne myös erosivat 

hyväksyttäväksi mielletystä alastonvalokuvauksesta. 1950-luvulta alkaen naisten 

alastonkuviin alettiin kuitenkin liittää myös luonnollisuuden ja viattoman 

seksikkyyden ihanteita. Länsimaiseen pornokuvastoon nämä ihanteet toi 
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ensisijaisesti Playboy-lehti.53 (Karkulehto 2011, 110–113.) Frigårdin luonnehdinta 

kuvaa joiltain osin myös suomalaisten pornolehtien alastonkuvia, mutta 

luonnollisuuden ja tavallisuuden ihanne oli 1970-luvulla jo vakiintunut 

suomalaisiin pornolehtiin: yksi niiden keskeisimmistä fantasiamaailmoista on 

himokkaiden sihteerikköjen, kauppaopiston naisten, saunovien tyttöserkkujen ja 

liftaavien farkkupimujen kansoittama arki.  

Pornolehden ja miehille suunnatun ajanvietelehden raja oli 1970–1980-

luvuilla häilyvämpi kuin nykyisin, mutta lehtien välillä oli selviä painotuseroja. 

Kalle- ja Jallu-lehdet keskittyivät enemmän seksuaalisuuteen, eli lukijoiden 

pornotarinoihin, alastonkuvien oheen kirjoitettuihin kuvitteellisiin haastatteluihin 

ja seksuaalisuutta käsitteleviin artikkeleihin, mutta varsinkin Raton sisällöstä 

hyvinkin puolet käsitteli muita teemoja kuin seksuaalisuutta, yleensä sotaa tai 

rikoksia. Porno- ja viihdelehtien välisen rajan epämääräisyyttä kuvaa sekin, että 

vuonna 1971 epäsiveellisen materiaalin leviämisestä huolestuneiden 

kansanedustajien Oikeusministeriölle keräämä ”pornopaketti” sisälsi Jallun, 

Nyrkkipostin ja Vipin lisäksi myös sensaatiojournalistisen Hymy-lehden ja pop-

musiikkiin keskittyneen nuorisolehti Stumpin numeroita. ”Pornopaketin” 

tarkoitus oli osoittaa epäsiveellisyyden tunnusmerkit täyttävien aikakauslehtien 

olemassaolo suomalaisella lehtikentällä ja vaatia oikeusministeriä toimimaan 

lainvastaisten julkaisujen levittämisen ehkäisemiseksi. (Saarenmaa 2010, 258.)  

1980- ja 1990-lukujen lehtien toimituksellisessa aineistossa, eli muissa kuin 

lukijoiden pornotarinoissa, heijastuu kilpailutalouden käsitys yksilöstä kuluttajana 

ja asiakkaana. Vaikka joukossa on myös 1970-luvun tyylisiä valistuksellisia 

artikkeleita seksuaalisista poikkeavuuksista, leimaavampaa on se, että 

pornolehden lukija oletetaan nautinnonhaluiseksi asiakkaaksi, joka pornolehdestä 

haluaa löytää ideoita omaan seksielämäänsä. Sadomasokismia ei niinkään esitetä 

seksuaalisena poikkeavuutena, jonka kantajat tulisi hyväksyä, vaan hauskana 

harrastuksena; ryhmäseksi ei ole hyödyllinen avioliiton pelastaja, vaan piristys 

kenen tahansa seksielämään – ja ennen kaikkea, naisten välinen seksuaalisuus ei 

koske vain ymmärtämystä ja tasavertaisuutta vaativaa, poikkeavasti seksuaalisten 

lesbojen ryhmää, vaan se on kaikissa naisissa oleva nautinnon potentiaali, joka 

                                                        
53 Merja Lind (2000) on tutkinut suomalaisuuden rakentumista pornolehdissä ja todennut, että niissä 
suomalaisuus esitetään "aitona ja alkuperäisenä agraarina ominaisuutena, johon on liittynyt käsitys 
aidosta seksuaalisuudesta" (Lind 2000, 138). Pornolehdissä suomalaisuutta luonnehtivat 
luonnonläheisyys ja tietyt stereotyyppiset paikallisuudet, kuten reipas karjalaisuus tai villi 
lappilaisuus. Pornolehtien suomalaisten rinnalla muiden kansallisuuksien edustajat vaikuttavat 
teennäisiltä ja lipeviltä. Oma aineistoni tukee Lindin tulkintoja, vaikka en aineistoani olekaan pohtinut 
erityisesti suomalaisuuden rakentumisen näkökulmasta. 
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tekee biseksuaalisuudesta olemuksellisesti naisellista. Miesten homoseksuaalisuus 

ei kuitenkaan kuulu lehdissä niihin seksuaalisiin poikkeavuuksiin, joita voisi 

hiukan harrastaa tai kokeilla.  

Tutkimuskohteenani olevan ajanjakson aikana pornon ja pornolehtien 

merkitys on Suomessa ollut jatkuvassa liikkeessä. Toisaalta FINSEX-tutkimuksen 

mukaan suomalaisten suhtautuminen pornografiaan on muuttunut 

myönteisemmäksi 1970-luvulta 2000-luvulle tultaessa (Kontula 2007b, 63–64), 

toisaalta taas pornolehtien levikit ovat jatkuvasti olleet laskussa. 1980-luvulla 

videotekniikka mahdollisti pornofilmien levityksen ja laski lehtien levikkiä, ja 

1990-luvulta alkaen puolestaan internetin merkitys pornon saattamisessa katsojien 

ulottuville on kasvanut. Pornolehtien levikit ovat laskeneet, ja monet 

vakiintuneetkin lehdet on jouduttu lakkauttamaan taloudellisesti 

kannattamattomina. 

3.1.4 Muuttuva suomalainen seksuaalikulttuuri 

Suomalainen seksuaalikulttuuri asettuu osaksi laajempaa länsimaista 

seksuaalikulttuuria, johon kuuluvilla seksuaalikulttuureilla on joitakin yhteisiä 

piirteitä, erityisesti kristinuskon merkitys seksuaalinormien muodostajana sekä 

oletus sukupuolten välisestä selkeästä erosta, joka ilmenee myös 

seksuaalisuudessa. Tietyillä seksuaalikulttuurin alueilla muutos on länsimaissa 

ollut erittäin nopeaa 1900-luvun kuluessa. Hahmottelen seksuaalikulttuurin 

muutoksen alueita brittisosiologi Jeffrey Weeksiä (1995, 11–18, 89–109) 

mukaillen.  

Ensinnäkin seksuaalisuus on politisoitunut. Seksuaalisuuden politisoitumisen 

taustalla on monia tekijöitä: luokkarajojen muuttuminen, perhesuhteiden ja 

sukupuolten välisten suhteiden muutos, hyvinvointiyhteiskunnan muotoutuminen 

ja sortuminen.  

Toisekseen seksuaalisuus on maallistunut. Kristillisten seksuaalinormien 

rinnalle on tullut muita normeja, joiden auktoriteetteja ovat psykiatrian ja 

lääketieteen asiantuntijat, kasvatustieteilijät ja seksuaalipoliittiset aktivistit. 

Seksuaalisuus on myös liberalisoitunut: sekä lainsäädäntö että asenteet suhteessa 

esimerkiksi ei-heteronormatiivisiin seksuaalisuuksiin, aborttiin ja avioeroihin ovat 

muuttuneet sallivammiksi. Myös seksuaalinen käyttäytyminen on muuttunut. Esi- 

ja ulkoaviollinen seksi ovat tilastollisesti yleistyneet ja seksikäytännöt 

moninaistuneet.  



95 

Kolmanneksi, seksuaalisuus on kaupallistunut. Kaupallistumisen näkyvin 

merkki on pornoteollisuuden nopea kasvu ja pornon arkipäiväistyminen. 

Seksuaalisuuteen liittyviä uusia teknologioita kehitetään ja uusia markkinoita 

luodaan seksuaalisuuteen liittyville tuotteille. Seksuaalisuuden 

monimuotoisuuden voi nähdä sekä kuvaavan kapitalistisen yhteiskunnan 

kasvavana individualismina, joka vaatii tuottamaan jatkuvasti uusia markkinoita 

erikoistuneille kuluttajille, että valinnanvapautena, jossa painottuu yksilön oikeus 

ilmaista seksuaalisuutensa ja toteuttaa sitä. (vrt. Bristow 1997, 219–228.) 

Näistä kolmesta muutosalueesta omassa tutkimuksessani painottuvat 

seksuaalisuuden poliittisuus ja kaupallistuminen, mutta seksuaalisuuden 

maallistumista ei voi erottaa politisoitumisen ja kaupallistumisen prosesseista. 

Joiltain osin seksuaalisuuden maallistuminen on edellytyksenä politisoitumiselle 

ja kaupallistumiselle. Toisaalta uskonnolla on edelleen tärkeä rooli 

seksuaalipolitiikan kentällä, kuten oli havaittavissa kesällä 2014, jolloin 

eduskunnan lakivaliokunta käytti runsaasti uskonnollisten yhteisöjen 

asiantuntijoita käsitellessään tasa-arvoista avioliittolakia koskevaa 

kansalaisaloitetta ja lopulta torjuessa sen. 

3.2 Seksuaalisuuden juridinen sääntely tutkimuksen 
yhteiskunnallisena taustana 

Lainsäädäntö tuottaa seksuaalikulttuuriin selkeitä ajallisia kiintopisteitä.54 Kuvaan 

tässä alaluvussa lyhyesti niitä lainsäädännöllisiä muutoksia, joilla on tutkimukseni 

taustoituksen kannalta erityistä merkitystä ja joiden avulla määritän tutkimaani 

ajanjaksoa. Olennaisia ovat olleet erityisesti seksuaalisuuden julkista käsittelyä 

sääntelevät lait, samansukupuolista seksuaalisuutta sääntelevät lait sekä 

seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia kohentaneet lait.  

3.2.1 Epäsiveellisten julkaisujen levittämisen sääntely Suomessa  

Ennen itsenäisyyden aikaa suomalaista kirjallista aineistoa säänneltiin 

seksuaalisuuden suhteen lähinnä itsesensuurin avulla. Esimerkiksi nimellä 

                                                        
54 Muita seksuaalikulttuuriin vaikuttaneita juridisia muutoksia ovat olleet esimerkiksi vuosi 1926, 
jolloin rikoslaista poistui salavuoteus, eli kahden naimattoman ihmisen seksuaalisuhde, ja vuosi 1948 
jolloin huoruus, eli avioliiton ulkopuolinen seksuaalisuhde, ei enää ollut laitonta, vaikka se säilyikin 
yhtenä avioeroperusteena 1980-luvulle asti. Salavuoteuden poistumiseen johtivat osin käytännölliset 
syyt, eli rikoksen yleisyys ja se, että lainkohtaa ei juurikaan sovellettu. (Sorainen 2011, 203–204) 
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Lönnrotiana 17 kulkeva Elias Lönnrotin tekemä muistiinpanovihkonen, joka 

sisältää seksuaalisuutta käsitteleviä kansanrunoja, jäi julkaisematta, vaikka 

Lönnrot oli alkujaan suunnitellut julkaisevansa sen.55 (Timonen 2007.) 

Tavanomaista oli myös, että ruokottomista runoista ja sananpaukauksista 

epäilyttävät sanat korvattiin latinankielisillä termeillä: ”maasta leipä kynnetään, 

ex cunno väki tulee” (Apo 1995, 39). Tätä latinalaistamista käytettiin 

folkloristiikan julkaisuissa vielä niinkin myöhään kuin 1950-luvulla. (Ekholm 

1996, 139.) Itsesensuuri kuvastaa paradoksaalista tarvetta suojata kansaa siltä 

itseltään; julkaistuista teksteistä seksuaalinen aineisto siivottiin pois, vaikka sama 

aineisto kulki vapaasti kansan parissa suusta suuhun.  

Vuonna 1927 Suomessa säädettiin laki epäsiveellisten julkaisujen 

levittämisen ehkäisemisestä. Laissa sukupuolikuria tai säädyllisyyttä loukkaavan 

kuvan tai tekstin levittäminen tehtiin rangaistavaksi. Levittämiseksi määriteltiin 

sekä tällaisen tuotteen myyminen että yleisön näkyville asettaminen ilman 

ansiotarkoitusta, mutta myös tuotteen valmistaminen ja maahantuominen. (Ri 5 

28.1.1927/23.) Laissa ei kuitenkaan tarkkaan määritelty sitä, millainen aineisto 

loukkasi sukupuolikuria ja säädyllisyyttä. Tästä syystä lakia oli mahdollista 

soveltaa varsin mielivaltaisesti. Laki oli voimassa vuoteen 1999, jolloin se 

korvautui rikoslain osauudistuksessa lailla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 

kuvan levittämisestä.56  

Kuvallista pornografiaa julkaistiin 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla 

avoimesti varsin vähän, vaikka eroottisia kuvia olikin liikkeellä. Kuvat kuitenkin 

kiersivät varsin pienessä piirissä ja salaa. Esimerkiksi Tom of Finlandin piirtämiä 

homoeroottisia kuvia myytiin 1950-luvulla miestenvälistä seksiä etsivien miesten 

suosimissa puistoissa kädestä käteen (Arell 2006, 73–75; Kalha 2012b, 71). 

Miehille suunnatuissa ajanvietelehdissä oli kyllä kuvia vähäpukeisista naisista, 

mutta lehtien varsinainen sisältö koostui ajankohtaisista artikkeleista ja 

julkkistarinoista. Näitä lehtiä pyrittiin sääntelemään vuonna 1951 

ajanvietelehdille säädetyllä liikevaihtoverolla. Liikevaihtovero kohdistettiin 

viihteellisiksi katsottuihin lehtiin – valistuksellisia ja yleishyödyllisiä lehtiä vero 

ei koskenut. (Rautonen 1983, 42; af Enehjelm 2003, 53–54; Karlsson 1996, 174–

175) Vuonna 1957 perustettiin epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta, 

jonka tehtävänä oli pohtia, kuinka sovittaa yhteen painovapauslaki ja laki 

epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä (Asetus epäsiveellisten 
                                                        
55Joitain vihkosen runoja julkaistiin sievisteltyinä versioina, mutta sitä ei ole vieläkään julkaistu 
kokonaisuudessaan asianmukaisella tulkinnalla varustettuna. 
56 Suomalaisen sääntelylainsäädännön historiasta tarkemmin ks. Jyränki 2007. 
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julkaisujen valvontalautakunnasta 8.3.1957/125; Painovapaustoimikunnan 

mietintö 1973, 9, 37). 

1960-luvun alkuun ajoittuu viimeinen kirjalliseen seksuaalisuuden 

kuvaukseen kohdistunut sääntelytoimi eli Henry Millerin romaanin Kravun 

kääntöpiiri painoksen takavarikointi Oikeusministeriön päätöksellä vuonna 1962. 

Julkiset kirjastot puolestaan pitivät vielä lukkojen takana tiettyjä epäsiveellisiksi 

määriteltyjä kirjoja, joihin lukeutuivat muun muassa Giovanni Boccaccion 

renessanssiaikainen klassikkoteos Decamerone, D.H. Lawrencen Lady 

Chatterleyn rakastaja ja 1700-luvulla kirjoitettu romaani Vaarallisia suhteita. 

(Ekholm 1996, 163–167, 218; Jyränki 2007, 90–92.) 1960-luku oli murrosaikaa 

suhteessa siihen, mitä ja miten seksuaalisuudesta saatiin kirjoittaa. 1970-luvun 

alun jälkeen kirjallista materiaalia ei enää ole valvottu eikä sensuroitu 

epäsiveellisyyden vuoksi, vaan lähes mitä tahansa on saanut kirjoittaa. Sen sijaan 

alettiin kiinnittää enemmän huomiota kuvallisen epäsiveellisen materiaalin 

sääntelyyn. (Painovapauskomitean mietintö 1973, 14.) 

Vaikka kuvallista aineistoa säänneltiinkiin, 1960-luvun loppupuolella 

miestenlehdissä alkoi näkyä naisia rinnat paljaina tai jopa alastomina. Vuonna 

1971 Oikeusministeriö asetti toimikunnan pohtimaan lain epäsiveellisten 

julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä uudistamista. Toimikunnan mietinnössä 

todetaan, että lakia ei voi käyttää moraalinormien sanktiona, vaan lakia olisi 

käytettävä vain, jos pornografian levittämisen tapa aiheuttaa mielipahaa tai 

vaarantaa yleisen järjestyksen. Mietinnössä todetaan, että pornografian 

levittämistä sinänsä ei ole aiheellista kriminalisoida, mutta on varmistettava, että 

kansalainen ei altistu pornografialle haluamattaan. Toimikunta ehdotti, että 

pornografisten kuvallisten esitysten sisältöön ei puututtaisi millään tavalla, vaan 

keskityttäisiin sääntelemään levitystapaa ja julkisuusastetta. 

(Painovapaustoimikunnan mietintö 1973, 6, 13, 37–38.) Mietintö kuvastaa 

muuttunutta suhtautumista pornografiaan ja muuttuneita pornon julkaisemisen 

käytäntöjä. Siinä missä 1960-luvun alussa kaunokirjallisen romaanin 

seksuaalisuuskuvaukset johtivat epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 

ehkäisemiseksi säädetyn lain soveltamiseen korkeimmassa oikeusasteessa, 

kymmenen vuotta myöhemmin edes kuvallisen pornografian levittämisen 

kategoriselle kieltämiselle ei enää nähty perusteita. Epäsiveellisten julkaisujen 

levittämisen kieltävää lakia ei vielä 1970-luvulla muutettu, vaikka 

Painonvapaustoimikunnan mietintö sitä suositteli, mutta lain soveltamiseen 

mietinnöllä lienee ollut merkitystä. 
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Painovapaustoimikunnan mietinnössä todetaankin, että ”Alastonkuvien 

julkinen esillepaneminen on jo pitemmän aikaa ollut siksi yleistä, että niitä 

voidaan ainakin suuremmissa kaupungeissa pitää tavalliseen katukuvaan 

kuuluvina” (Painovapaustoimikunnan mietintö 1973, 19). Vuoden 1970 jälkeen 

miestenlehtien pääasiallisena aineistona olivat kuvat alastomista naisista. Vuonna 

1972 Jallussa näkyi ensimmäinen peniskin, tosin lepotilassa. Epäsiveellisyyden 

rajat muuttuivat, mutta esimerkiksi vuonna 1973 takavarikoitiin Panoraama-

lehden numeron painos, jossa oli kuva naisesta masturboimassa hieromasauvalla. 

1980-luvun alkuun mennessä Kontulan ja Kososen (1994, 170–175, 262–264) 

tutkiman Jallun kuvitus oli muuttunut ”häpykeskeiseksi”, ja tendenssi näkyy 

myös muissa oman aineistoni pornolehdissä. Epäsiveellisten julkaisujen 

valvontalautakunnan käsittelyyn joutui 1970-luvulla paljon enemmän julkaisuja 

kuin aiempina tai myöhempinä vuosikymmeninä. (Lahtinen 2012, 59–63.)  

Painovapaustoimikunnan suosituksista huolimatta 1970-luvun aikana käytiin 

jatkuvaa keskustelua pornografisen materiaalin julkaisemisen rajoista. Vuonna 

1976 Jallua, Rattoa ja Kallea sekä lyhytikäisempiä Junnua ja Panoraamaa 

julkaisseet kaksi lehtikustantamoa saivat sakkorangaistukset pornografisen 

materiaalin levittämisestä (Kalemaa 2006, 246; Lahtinen 2012, 70–74), ja vuonna 

1978 puolestaan epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunta antoi 

Oikeusministeriölle lausunnon, jonka mukaan Jallu, Kalle, Ratto, Seksi, Urkki ja 

Onni olivat joissakin numeroissaan loukanneet sukupuolikuria, ja että niissä muun 

muassa ”tuodaan korostetusti esiin sukupuolisten vähemmistöjen käyttäytymistä” 

(Kalemaa 2006, 246; Lahtinen 2012, 82–83). ”Sukupuolisten vähemmistöjen 

käyttäytymisen” kuvaaminen siis jo itsessään määrittyi epäsiveelliseksi sekä 

säädyllisyyttä ja sukupuolikuria loukkaavaksi. Mainituista lehdistä kaikki Onnia 

lukuunottamatta kuuluvat aineistooni, ja oman tulkintani mukaan ”sukupuolisten 

vähemmistöjen käyttäytymisellä” viitataan samansukupuolisen seksuaalisuuden 

lisäksi myös transvestisuuteen, mutta luultavasti ei kuitenkaan biseksuaalisuuteen, 

joka lehdissä mainitaan vain satunnaisesti. Vuonna 1981 Oikeusministeriö nosti 

syytteet kuutta lehteä kohtaan, joista kaksi, lehdet Onni ja Seksi, tuomittiin 

sakkoihin. Tämän seurauksena lehtien seksuaalista sisältöä laimennettiin, mutta 

niiden teemana pysyi kuitenkin naismallien sukuelinten esittely. Esimerkiksi 

vuoden 1981 Jalluissa yhdyntäkuvia ei ollut lainkaan, ellei lesbokuvia lasketa. 

Vasta 1980-luvun loppupuolella yhdyntäkuvat ja naisen masturbointikuvat 

palasivat lehtien sivuille. (Kontula & Kosonen 1994, 175, 265–270.) 

Vuonna 1987 säädettiin poikkeuksellisen ankara videolaki, jonka mukaan 

alaikäisiltä kiellettyjä elokuvia ei saanut myydä eikä vuokrata. Valtavirtaelokuvat 



99 

tehtiin alaikäisille sallituiksi leikkaamalla, mutta valtaosa videovuokraamoissa 

saatavilla olevasta pornosta oli laitonta. Vuosien mittaan poliisi tekikin useita 

ratsioita eri pornokauppoihin ja takavarikoi tuhansia filmejä. (Laki video- ja 

muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta 697/1987.)   

Toinen, epävirallisempi taho, joka on Suomessa säännellyt pornografiaa, on 

Rautakirja, suurin suomalainen aikakauslehtien levittäjä, jolla on omat 

säännöksensä siitä, millaista aineistoa se myy.57 Jos pornolehdelle halutaan suuri 

levikki, sen täytyy taipua Rautakirjan asettamiin sääntöihin. Sääntöjen taustalla 

oli osittain se, että vuonna 1975 Rautakirja oli saanut syytteen pornografisen 

materiaalin levittämisestä (Kalemaa 2006, 146; Lahtinen 2012, 78–79). Vaikka 

kaikki syytteet hylättiin, niillä oli kuitenkin merkitystä sen kannalta, että 

Rautakirja asetti tiettyjä määräyksiä sille, mitä lehdissä saa näyttää ja mitä ei. 

Vuonna 1988 Rautakirja teki tiukan listan siitä, minkälaisia kuvia ei sen hyllyillä 

saanut näkyä. Listaan kuuluivat lapsi-, eläin- ja väkivaltapornon lisäksi 

spermakuvat, anaaliyhdyntäkuvat, apuvälinekuvat ja suuseksikuvat. Lisäksi 

heteroyhdynnän sai näyttää vain rajaamattomana, niin että henkilöt näkyvät 

kokonaan. Siten pornolehtien vakioaineistoksi tulivat naisten sukuelinten esittelyt 

ja lesbokuvat. (Kontula & Kosonen 1994, 178, 270.) Kärjistäen voisi jopa sanoa, 

että Rautakirja osallistui konkreettisella tavalla lesbouden stereotypioiden 

rakentamiseen. Lesbouden stereotypiat alkoivat liukua 1990-luvulta alkaen myös 

naisen biseksuaalisuuteen liittyviksi stereotypioiksi. 

1990-luvun loppua kohden sääntely vähitellen höltyi. Vuonna 2000 videolaki 

uudistettiin ja voimaan tuli laki kuvaohjelmien ennakkotarkastamisesta. K-18- 

luokituksen saanutta aineistoa ei enää tarvitse ennakkotarkastaa, vaan pelkkä 

ilmoittaminen riittää. (Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta 25.8.2000/775; Valtion 

elokuvatarkastamo 2010.) Samoihin aikoihin videolain uudistamisen kanssa 

tehtiin myös rikoslain osauudistus ja laki epäsiveellisten julkaisujen estämisestä 

jäi historiaan. Tätä nykyä Suomen laki kieltää vain lapsipornografian, 

eläinpornografian ja väkivaltapornografian. (Rikoslain 17. luvun 18§ 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 9.7.2004/650) Valtaosa 

myytävästä ja vuokrattavasta pornosta on kuitenkin Valtion elokuvatarkastamon 

määrittelemää niin sanottua ”normaalipornografiaa”. 

                                                        
57 Rautakirjalla on ollut rooli suomalaisen lehdistönvapauden sääntelijänä myös muiden kuin 
pornolehtien kohdalla: 1960-luvun alussa Rautakirja kieltäytyi levittämästä paheelliseksi 
kohujulkkikseksi mielletyn Tabe Slioorin toimittamaa Madame-viihdelehteä (Saarenmaa 2010, 123–
124). 
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Suomen lainsäädännön kehittyminen ja porno ovat siis kulkeneet käsi 

kädessä. Kehitys ei ole kulkenut yksioikoisesti hillitymmästä seksuaalisuuden 

kuvauksesta kohti kovempaa ja rankempaa, vaan se on ollut aaltoliikettä ja 

kiertokulkua. Pornon tuottajat ja levittäjät ovat koetelleet sallitun ja kielletyn 

rajoja ja hyväksikäyttäneet lakien ja säännösten porsaanreikiä. 1980-luvun lopulla 

Rautakirjan säännöksiä yritettiin kiertää esimerkiksi painamalla raaputusarvoista 

tuttuja raaputuspintoja aktikuviin (Korppi 2002, 173–174). Erityisesti 1970-

luvulla ja 1980-luvun alussa levitettiin sellaistakin materiaalia, joka nykyisen lain 

mukaan olisi täysin kiellettyä. Aikakauslehdissä saatettiin julkaista nykyisin 

lapsipornoksi luokittuvia kuvia. Eräässä 1980-luvun alun Urkki-lehdessä esiteltiin 

maailman nuorin pornotähti, kaksitoistavuotias, ja 15- tai 16-vuotiaina esitellyt 

mallit olivat lehdissä tavallisia. Pornotarinoissa oli viittauksia esimerkiksi 

eläinseksiin ja insestiin ja joskus suorasukaisiakin kuvauksia näistä fantasioista. 

Esimerkiksi Kallen kysymyspalstalla nimimerkki Ori-fan kysyy: ”Voinko olla 

animalbiseksuelli? Minä nimittäin kiihotun valtavasti, kun näen orihevosen, ja 

vielä kiihottavampaa on jos sillä on siitin esillä” (Kalle 1/1984, 97). 

Miespuoliselle kysyjälle ei niinkään ole hämmentävää kiihottua hevosesta 

ylipäänsä, vaan hämmentävää on kiihottuminen orista, erityisesti orin siittimestä, 

mitä kuvastaa kysyjän käyttämä ilmaus ”animalbiseksuelli”. Vaikuttaa siltä kuin 

kysyjälle ihmisen eläimeen kohdistuva halu silloin, kun ihminen ja eläin ovat eri 

sukupuolta, olisi ongelmattomampaa kuin ihmisen samaa sukupuolta olevaan 

olentoon kohdistama halu – oli tämä sitten ihminen tai eläin. Vastauksessa 

todetaan, ettei Kallen toimitusta ”biseksuaalinen zoofilia” sen kummemmin 

hätkähdytä, ja kerrotaan, että ”Kyllähän me voisimme artikkelin hevosseksistä 

julkaista, ja on niitä aina silloin tällöin julkaistukin. Kuvia me emme kyllä 

rohkene luvata; ne saattaisivat olla liikaa jopa Kalle-lehden lukijoille” (Kalle 

1/1984, 98).  

2000-luvun lehdistä eläimiin, lapsiin ja insestiin liittyvät fantasiat lähes 

tyystin puuttuvat, sen sijaan sadomasokismiin ja dominointiin liittyviä 

pornotarinoita on 2000-luvun lehdissä selvästi enemmän. Sadomasokismia 

käsittelevät tarinat myös viittaavat tunnistettaviin kuviin ja merkkeihin, jotka 

liittyvät kinky-estetiikkaan, siinä missä varhaisempien lehtien alistumis- ja 

alistamistarinat eivät yhtä suoraan liity kinky-alakulttuuriin. Samalla tavoin 

samansukupuolista seksuaalisuutta kuvaavissa 2000-luvun tarinoissa voidaan 

viitata Setan bileisiin tai homobaareihin, eli linkittää tarina lukijan oletettavasti 

tunnistamaan homo- ja lesboalakulttuuriin. Tämä kuvastaa sitä, että sekä kinky-

alakulttuuri että homoalakulttuuri ovat oletetun pornolehden lukijan tietämiä ja 
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tunnistamia. 1970- ja 1980-luvun lehdissä niin alistumisen tai alistamisen halu, 

halu lapseen, halu eläimeen kuin halu samaa sukupuolta olevaan ihmiseen – oli 

halu sitten nimetty homoudeksi, lesboudeksi, biseksuaalisuudeksi tai jätetty 

kokonaan nimeämättä – olivat kaikki kiihottavia poikkeamia normaalista. 

Kaikkien näiden poikkeavien halujen rakentumista pornolehdissä ja niiden 

vertautumista toisiinsa olisi tarpeen tutkia, mutta itse keskityn vain 

biseksuaalisuuden käsitteen rakentumiseen ja käyttöön. 

3.2.2 Samansukupuolisen haureuden poistaminen rikoslaista, 

homoseksuaalisuuden sairausleima ja kehotuskielto 

Tutkimukseni ajallinen alkupiste on vuosi 1971. Alkupistettä määrittää 

suomalainen lainsäädäntö. Samansukupuolinen haureus oli Suomessa 

kriminalisoitua vuoteen 1971 saakka, jolloin se poistettiin rikoslaista (RL 20:12§). 

Rikoslakiin kuitenkin jäi samansukupuolisille seksuaalisuhteille korkeampi 

suojaikäraja. Eri sukupuolten välillä suojaikärajaksi määriteltiin 16 vuotta, mutta 

samansukupuolisissa suhteissa suojaikärajaksi tuli 18 vuotta. Erityistapauksissa, 

kuten jos samansukupuolinen haureus tapahtui koulussa tai laitoksessa, jossa 

toinen osapuolista oli toisen käskyvallan tai valvonnan alainen, suojaikärajaksi 

määritettiin 21 vuotta (RL 20:5§). Ennen vuotta 1971 samansukupuolista 

seksuaalisuutta koskevaa suomalaista keskustelua määritti samansukupuolisten 

seksuaalikäytäntöjen rikollisuus. Katson, että biseksuaalisuudesta oli mahdollista 

keskustella muusta samansukupuolisesta haureudesta erillisenä käsitteenä ja 

ilmiönä vasta tämän rikoslaista poistamisen jälkeen.  

Tutkimuksen alkupisteen sijoittaminen vuoteen 1971 on perusteltua myös 

siksi, että suurin osa haastateltavistani on syntynyt tuon vuoden jälkeen, ja sitä 

aiemmin syntyneistä haastateltavistakaan juuri kukaan ei viittaa kokemuksiin tai 

muistoihin samansukupuolisen seksuaalisuuden rikollisuudesta. Haastateltavieni 

kuvaamat kokemukset ja media-aineistoni sijoittuvatkin pääosin vuoden 1971 

jälkeiseen aikaan. 

Samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamisen yhteydessä rikoslakiin 

kirjattiin kuitenkin niin sanottu kehotuskieltopykälä, joka kielsi julkisen 

kehottamisen samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliseen haureuden 

harjoittamiseen (RL 20:9§). Rangaistukseksi oli säädetty sakkoa tai enintään 

kuusi kuukautta vankeutta. Kehotuskielto säädettiin siitä huolimatta, että 

voimassa oli jo varsin tiukka laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen 

ehkäisemisestä (Ri 5 28.1.1927/23), jonka avulla samansukupuolisesta 
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seksuaalisuudesta kirjoittamista oli sinänsä mahdollista säännellä, kuten 

edellisessä luvussa esitin. Sosiologi Olli Stålström (1997, 252–258) kutsuukin 

kehotuskieltoa ”psykiatriseksi sensuurilaiksi”, koska se perustui 

lainsäädäntötyössä aktiivisten psykiatrien näkemykseen siitä, että 

homoseksuaalisuus oli sairaalloinen poikkeavuus. Psykiatrien mukaan 

homoseksuaalisuudesta ei tulisi levittää myönteistä tietoa, sillä myönteinen tieto 

voisi estää hoitoon hakeutumisen. Myönteisen tiedon nähtiin voivan myös 

aiheuttaa homoseksuaalisuuden nopean leviämisen kansan keskuuteen.58 

Kehotuskieltolain perusteella nostettiin joitakin syytteitä sen voimassaoloaikana, 

mutta lain rikkomisesta ei annettu yhtään tuomiota. Oikeusprosesseista noussut 

kohu kuitenkin johti siihen, että suomalaiset joukkoviestimet, erityisesti 

Yleisradio, alkoivat soveltaa itsesensuuria homoseksuaalisuuden käsittelyssä. 

(Månsson 1984, 337, 340–343.) Kehotuskielto kumottiin lopulta vuoden 1999 

alussa voimaan tulleessa rikoslain osauudistuksessa. Samassa osauudistuksessa 

myös suojaikäraja yhtenäistettiin. 

Vaikka kehotuskiellon suoraa vaikutusta suomalaiseen mediaan on vaikea 

jäljittää, on ilmeistä, että varsinkin 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa 

samansukupuolinen seksuaalisuus oli aihe, josta oli mahdollista kirjoittaa lähinnä 

sellaisissa viestimissä, joita ei mielletty kunniallisiksi. Homoseksuaalisuudesta 

kirjoitettiinkin pääosin sensaatio- ja pornolehdissä sekä 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa. Olenkin valinnut tutkimukseni 1970- 

ja 1980-lukujen biseksuaalisuuskäsitystä kuvaavaksi aineistoksi juuri nämä 

julkaisutyypit. Päivälehdissä homoseksuaalisuudella oli tilaa vain lyhyissä 

hupiuutisissa ja kevennyksissä. (Ahonen 1974, 32–45, 52; Juvonen 2004, 39.)59 

Kehotuskieltolain osin aiheuttama samansukupuolisesta seksuaalisuudesta 

vaikenemisen perinne jatkui vielä 2000-luvulle, kuten sukupuolentutkija Tuula 

Juvosen tutkimus Helsingin Sanomain homoseksuaalisuutta koskevasta 

kirjoittelusta havainnollistaa. Juvonen (2004, 38) toteaa, että ”kun 

homoseksuaalisuus jätetään toistuvasti nimeämättä, vaietuksi ja näkymättömäksi 

asiaksi, siitä muodostuu julkisuudessa vähitellen olemattoman alue, johon on 

journalistisesti vaikea tarttua”.  

Samansukupuolisen seksuaalisuuden määrittely psykoseksuaaliseksi häiriöksi 

vaikutti erottamattomalla tavalla lainsäädäntöön. Homoseksuaalisuuden 

                                                        
58 Taidehistorioitsija Harri Kalha (2012b, 144) esittää, että kehotuskieltolaissa ”kehottaminen” olisi 
ollut juridinen eufemismi kruisailulle, siis anonyymille kontaktin ottamiselle seksuaalisessa 
tarkoituksessa, ja että lailla olisi pyritty suitsimaan nimenomaan kruisailua. 
59 1950–1960-lukujen homoseksuaalisuuskirjoittelusta ks. Juvonen 2002a, 83–116. 
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sairausleimaa psykiatrian historiassa tutkinut Olli Stålström (1997, 207–236) 

kuvaa, kuinka Suomessa samansukupuolisen seksuaalisuuden määrittely 

sairaalloiseksi oli sidoksissa sekä kristilliseen käsitykseen homoseksuaalisuudesta 

luonnonvastaisena syntinä että rikosoikeudelliseen käsitykseen 

samansukupuolisesta seksuaalisuudesta rikollisena. Samansukupuolista 

seksuaalisuutta on siis säännelty 1900-luvulla paitsi juridisesti, myös lääketieteen 

avulla. Suomessa Lääkintöhallitus poisti homoseksuaalisuuden 

sairausluokittelusta vuonna 1981 pitkällisen yhteiskunnallisen keskustelun ja 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen vaatimusten jälkeen. Stålström kuitenkin 

huomauttaa, että lääketieteellisessä koulutuksessa sairausleima kummitteli 

pitempään, sillä vielä 1990-luvulla käytössä olleessa psykiatrian oppikirjassa 

homoseksuaalisuutta luonnehdittiin häiriöksi ja kehitysestymäksi. 

Sairausleimalla oli konkreettinen merkitys erityisesti 1950-luvulla 

syntyneiden haastateltavieni elämässä, mutta myös myöhemmin syntyneet 

haastateltavat kommentoivat sitä. Eräs naispuolinen haastateltava kertoo, kuinka 

psykoanalyytikon pyrkimys parantaa hänen samansukupuolinen halunsa johti 

itsetuhoisiin ajatuksiin: 

Mulloli, sattu onnettomasti semmonen äärettömän vanhan koulukunnan 

ihminen, joka on jo kuollu ja kuopattukin, semmonen psykoanalyytikko, joka 

oli sitä mieltä, että mä en missään tapauksessa ole lesbo. […] Meilloli seksiä 

aina sillon tällön [aviomiehen] kanssa, koska mä koin sen [huokaisee] 

aviovaimon velvolliseks tehtäväks johtuen varmaan täst psykoanalyytikon 

vanhanaikasuudesta. Se oli hirveetä, kun mä saatoin päivällä tulla 

[naisystävän] luota ja sitte illalla naitiin [aviomiehen] kans, ni se oli niin 

tuskallista ja kauheeta et mä meinasin seota siitä. [Haastateltava syntynyt 

ennen vuotta 1971:1999] 

Eräs 1950-luvulla syntynyt haastateltava puolestaan erityisesti mainitsi, että hän 

ei ollut kokenut samansukupuolista seksuaalista haluaan sairaaksi sen vuoksi, että 

hänen äitinsä oli työskennellyt sukupuolitautien klinikalla ja suhtautunut 

myönteisesti (miesten) homoseksuaalisuuteen; eräs haastateltava puolestaan arveli 

eri sukupuolta olevan 1950-luvulla syntyneen puolisonsa pitävän häntä sairaana. 

Sairausleiman kaiut siis kuuluvat vielä kolmenkymmenen vuoden kuluttua, siinä 

missä samansukupuolisen haureuden rikollinen historia oli haastateltavien 

elämässä vähämerkityksinen.  

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomi poisti samansukupuolisen haureuden 

rikoslaista varsin myöhään. Esimerkiksi Tanskassa samansukupuolinen 
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seksuaalisuus on ollut lain mukaan sallittua vuodesta 1933, Islannissa vuodesta 

1940 ja Ruotsissa vuodesta 1944 lähtien. Norjassa samansukupuolisesta 

seksuaalisuudesta tuli sallittua vuonna 1972, vuotta Suomea myöhemmin, mutta 

Norjassa suojaikäraja oli sama eri- ja samansukupuoliselle seksuaalisuudelle. 

(Rydström 2007, 21.) 

Vuosiluvut 1971 (samansukupuolisen haureuden poistaminen rikoslaista), 

1981 (homoseksuaalisuuden sairausluokituksen poistuminen) ja 1999 

(kehotuskiellon kumoaminen) ovat tutkimustani taustoittavia ajallisia 

kiintopisteitä. Kuitenkin myös 2000-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa on 

tapahtunut muutoksia, ja niistä teen seuraavassa yhteenvedon haastateltavieni 

näkökulmaa käyttäen.  

3.2.3 Muutokset seksuaalivähemmistöjen juridisessa asemassa 
2000-luvulla 

Lainsäädännössä mun mielestä se pitäs ottaa huomioon, ja parisuhdelaki pitäs 

tulla ehdottomasti, niinku se on muissa Pohjoismaissa. Must se on aivan 

välttämätöntä, ehdottoman tärkeetä. […] Ja yleensä biseksuaalisuus. […] 

Mun mielestä se on olemassaoleva tosiasia, joka pitäs ottaa kyllä huomioon 

lainsäädännössä ja kaikessa. (Ritva 1957:1999) 

Ensimmäisellä haastattelukerralla vuonna 1999 kysyin haastateltaviltani, millaisia 

muutoksia he haluaisivat tulevaisuudessa nähdä suhteessa biseksuaalien asemaan 

Suomessa ja millaisia ratkaisemista vaativia ongelmia biseksuaaleilla heidän 

mielestään oli. Toistuvin asia, jonka haastateltavat mainitsivat, oli samaa 

sukupuolta olevien parien juridisen aseman parantaminen. Jopa ne haastateltavat, 

jotka olivat kriittisiä avioliittoinstituutiota kohtaan, kokivat tärkeäksi parantaa 

samansukupuolisten parien juridisia oikeuksia avioliitto-oikeuden kautta. 

Avioliitto-oikeus samaa sukupuolta oleville pareille oli teema, josta 

keskusteltiin julkisesti Suomessa useaan otteeseen 1990-luvun aikana.60 Tosin 

termi ”avioliitto” hylättiin jo lain valmisteluvaiheessa ja alettiin käyttää termejä 

parisuhteen virallistaminen tai rekisteröinti, joista jälkimmäinen vakiintui (vrt. 

Turunen 1996). Julkisessa keskustelussa puhuttiin yleensä ”homoliitoista” ja 

”homopareista” ja heidän oikeuksistaan. Monet haastateltavat korostivat, että 

avioliitto-oikeus on tärkeä asia myös biseksuaaleille, ja monet olivat 

                                                        
60 1990-luvun homoliittokeskustelua ovat analysoineet esimerkiksi Sari Charpentier (2001) ja 
Juhapekka Tolvanen (2007). 
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ärsyyntyneitä siitä, kuinka kapeasti sukupuoli ja seksuaalisuus esitettiin julkisessa 

keskustelussa: biseksuaalisuus ei ollut siinä lainkaan läsnä. 

Suurin osa haastateltavista oli vuonna 1999 varsin hyvin perillä muiden 

Pohjoismaiden lainsäädännöllisestä tilanteesta suhteessa samaa sukupuolta oleviin 

pariskuntiin. Ruotsissa rekisteröity parisuhde oli tullut mahdolliseksi vuonna 

1995, ja siitä käydyt keskustelut ja varsinkin iltapäivälehdissä uutisoidut Efva 

Attlingin ja Eva Dahlgrenin häät olivat hyvin haastateltavien muistissa. 

Yksittäiset haastateltavat muistivat myös sen, että Tanskassa rekisteröity 

parisuhde oli tullut mahdolliseksi jo vuonna 1989, ja haastateltavat 

kommentoivatkin suomalaisen yhteiskunnan ja lainsäädännön vastustavan 

ihmisoikeuksien kannalta itsestäänselviä muutoksia, jotka tanskalaiset olivat 

ottaneet huomioon jo vuosikymmentä aiemmin. Norjassa rekisteröity parisuhde 

oli tullut mahdolliseksi vuonna 1993, Islannissa vuonna 1996. 

Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950 hyväksyttiin syksyllä 2001, 

ja se tarjoaa osin samoja oikeuksia kuin eri sukupuolta oleville kumppaneille 

varattu avioliittolaki. Lain mukaan rekisteröityneet parit eivät kuitenkaan voi 

maksutta valita samaa sukunimeä, eivätkä he voi myöskään adoptoida. 

Perheensisäinen adoptio, eli puolison lapsen adoptointi rekisteröidyssä 

parisuhteessa, tuli mahdolliseksi vuonna 2009, jolloin lakia lapseksi ottamisesta 

8.2.1985/153 muutettiin. Perheen ulkopuolinen adoptio ei edelleenkään ole samaa 

sukupuolta oleville rekisteröityneille pareille mahdollista.  

Seksuaalivähemmistöjen asemaan keskeisesti vaikuttava uusi laki on myös 

laki hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237, joka tuli voimaan syksyllä 2007. 

Myös tämän lain hyväksymistä edelsi kiihkeä vuosia kestänyt yhteiskunnallinen 

keskustelu, jonka aikana ehdotettiin muun muassa, että hedelmöityshoidot 

rajattaisiin vain avioliitossa oleville pariskunnille. Ennen lain hyväksymistä 

keinoalkuista lisääntymistä ei säännelty laeilla, mikä johti siihen, että yksittäiset 

klinikat päättivät itsenäisesti, antavatko he hedelmöityshoitoja naispareille vai 

eivät. Tuona aikana naisparit saattoivat saada hoitoa, jos heillä oli siihen 

taloudelliset mahdollisuudet, mutta lain valmistelun aikana nähtiin todellisena 

uhkana, että hedelmöityshoidot kiellettäisiin kokonaan naispareilta ja itsellisiltä 

naisilta. Sosiaalipsykologi Paula Kuosmanen (2007a) ja sukupuolentutkijat Elina 

Vaahtera (2007) ja Anna Moring (2007; 2013) ovat analysoineet lain valmistelun 

aikaista julkista keskustelua ja todenneet, että keskusteluissa naisparien 

vanhemmuus kyseenalaistettiin toistuvasti. Näillä julkisilla keskusteluilla oli 

syvällisiä vaikutuksia joidenkin haastateltavieni elämään, kuten myöhemmin 

kuvaan. 
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Vuonna 1999 haastateltavat eivät kuitenkaan juurikaan käsitelleet 

lisääntymisoikeuksia esittäessään toiveita yhteiskunnallisille ja 

lainsäädännöllisille muutoksille. Tämä voi johtua toisaalta siitä, että suuri osa 

haastateltavista oli varsin nuoria, eikä lisääntymisoikeus ollut välttämättä heille 

tuolloin ajankohtainen aihe. Toisaalta julkinen taistelu lisääntymisoikeuksista ja 

oikeudesta vanhemmuuteen alkoi vasta sen jälkeen, kun laki rekisteröidystä 

parisuhteesta oli hyväksytty.61 

 

                                                        
61 Ensimmäisessä, Outi Ojalan alulle panemassa lakiesityksessä vuodelta 1996 oikeus adoptioon 
kuitenkin mainittiin. Ojalan esitys sisälsi oikeuksia, jotka eivät ole vielä kesällä 2014 toteutuneet. 



107 

4 Biseksuaalisuuden tutkimus 

Keskityn tässä luvussa biseksuaalisuuden käsitteen käyttöön länsimaisessa 

tieteellisessä keskustelussa sekä biseksuaalisuutta koskevaan tutkimukseen. 

Aloitan kuvailemalla biseksuaalisuuden käsitteen rakentumista seksologiassa ja 

jatkan selvittämällä biseksuaalisuuden paikan antropologisessa seksuaalisuuden 

tutkimuksessa. Seuraavaksi käsittelen queer-teoriaa ja pohdin sekä 

biseksuaalisuuden tutkimusta queer-teoreettisesta näkökulmasta että sitä, miten 

biseksuaalisuuden käsite voisi olla queer-teorian kannalta hyödyllinen. Lopuksi 

teen lyhyen yhteenvedon biseksuaalisuutta käsittelevän tutkimuksen 

suuntalinjoista. 

4.1 Biseksuaalisuuden käsitteen rakentuminen seksologiassa 

Australialaisen biseksuaalisuutta tutkineen kulttuurintutkija Lachlan 

MacDowallin (2009) mukaan biseksuaalisuuden käsitteellä on ollut kolme 

merkitystä 1800-luvulta lähtien. Se on tarkoittanut ensinnäkin kaksineuvoisuutta 

eli kahden eri sukupuolen piirteiden ilmenemistä ruumiissa. Toisekseen se on 

tarkoittanut maskuliinisuuden ja feminiinisyyden psykologisten piirteiden 

ilmenemistä yksilössä. Kolmannekseen se on merkinnyt halua kahteen eri 

sukupuoleen. Biseksuaalisuuden käsitteessä biologisessa merkityksessä 

yhdistyvät sekä sukupuolen eriytymättömyys että kahden sukupuolen piirteiden 

yhtäaikanen läsnäolo. MacDowall jäljittää biseksuaalisuuden käsitettä Darwinin 

teksteissä ja toteaa, että Darwinille sukupuolen erilaistuminen oli lajinkehityksen 

kannalta olennaista ja sukupuolen erilaistumisen vähäisyys merkitsi 

matalammalla kehityksen tasolla olemista. Siten biseksuaalisuus sekä 

ruumiillisena että halullisena ilmiönä rakentui evoluutioteoriassa merkitsemään 

kehittymättömyyttä ja primitiivisyyttä. Biseksuaalisuuden käsite on olennainen 

länsimaisen sivistyneen (civilised) seksuaalisuuden rakentumisen kannalta 

olemalla sen kehittymätön ja primitiivinen edeltäjä niin lajinkehityksessä, 

alkionkehityksessä kuin kulttuurinkin kehityksessä. 

Niin ikään australialaisen aate- ja oppihistorioitsija Steven Angelidesin (2001, 

160–161) mukaan biseksuaalisuuden käsite oli keskeinen heteroseksuaalisuuden 

rakentumisessa 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. Angelidesin mukaan 

seksologisissa teksteissä biseksuaalisuus merkitsi evoluution matalammalla 

portaalla olemista suhteessa porvarilliseen valkoiseen mieheen. Evoluutioteorian 

mukaisesti biseksuaalisuus ilmensi myös seksologiassa kehittymättömyyttä, oli 
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kyse sitten lapsen psykoseksuaalisesta kehittymättömyydestä, naisen 

inhimillisestä kehittymättömyydestä verrattuna mieheen tai mustan rodun 

kehittymättömyydestä suhteessa valkoiseen rotuun. Etäisyys biseksuaalisuudesta 

määritti yksilön ja kulttuurin kehityksen astetta. Niin rotu, ikä, sukupuoli kuin 

seksuaalisuuskin määritettiin suhteessa biseksuaalisuuteen. Angelides (2001, 32–

34, 41) näkee, että biseksuaalisuuden käsitteestä tuli keskeinen väline, jolla ero 

miesten ja naisten, valkoisten ja mustien, ihmisten ja eläinten välillä ylittyi. 

Biseksuaalisuuden käsite oli vahvasti rodullistunut ja sukupuolittunut. 

Biseksuaalisuus oli yksi alemmuuden merkitsijä ja myös sen oikeuttaja. 

Sukupuolen, rodun ja seksuaalisuuden erottelun prosessi tapahtuu 

biseksuaalisuuden kautta siten, että kehitys merkitsee biseksuaalisuudesta 

etääntymistä niin lajinkehityksen, yksilönkehityksen kuin luonteen kehityksenkin 

näkökulmasta. Biseksuaalisuus kuvaa kehityksen pysähtymää tai taantumaa, joka 

on luonteenomaisempaa ei-valkoisille roduille, naisille, lapsille ja ei-nisäkkäille. 

Biseksuaalisuuden käsite raamitti siis sitä, miten seksuaalisuuden ja sukupuolen 

kategoriat muodostuivat. Heteroseksuaalinen (ja myös homoseksuaalinen) 

subjektiviteetti oli mahdollista vain rajatulle joukolle ihmisiä. Siten 

biseksuaalisuuden käsitteellä oli tärkeä merkitys sille, miten seksuaalisuus toimi 

yhteiskunnallisen vallankäytön välineenä. (Angelides 2001, 151–155; 2006, 131–

132) 

Biseksuaalisuus oli seksuaalisuuden ja sukupuolen käsitteiden rakentumisen 

väline, mutta se ei itsessään voinut olla olemassa nykyhetkessä ilman, että 

miehen, naisen, homoseksuaalin ja heteroseksuaalisuuden kategoriat 

kyseenalaistuisivat. Huolimatta siitä, että Angelidesin tutkimus paikantuu 

englanninkieliselle kielialueelle, hänen biseksuaalisuuden käsitettä koskeva 

tutkimuksensa on keskeinen vertailukohde omalle tutkimukselleni ja 

pohdinnalleni biseksuaalisuuden käsitteen paikasta suomalaisessa kulttuurissa. 

Angelides huomauttaa, että on välttämätöntä teoretisoida sitä, kuinka 

biseksuaalisuuden käsite ja kulttuurinen hahmo muokkaavat sukupuolta ja 

seksuaalisuutta, jotta heteronormatiivisten rakenteiden ja diskurssien haastaminen 

olisi mahdollista. Suomalaisen keskustelun kannalta Sigmund Freudin ja Alfred 

Kinseyn työryhmän ajatukset ovat olennaisimmat – niihin viitataan jatkuvasti 

myös tutkimusaineistossani. Nostan näiden tutkijoiden rinnalle myös Havelock 

Ellisin, koska myös hänet mainitaan ajoittain aineistossani. Näille tutkijoille 

biseksuaalisuus oli keskeinen käsite ja ilmiö, joka oli heille avaimena ihmisen 

seksuaalisuuteen yleensä. Heidän kaikkien tutkimukset saavuttivat julkisuutta ja 

tunnettuutta myös tiedemaailman ulkopuolella. Erityisesti Kinseyn asteikkoon ja 
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tilastoihin ja Freudin polymorfisesti perverssiin seksuaalisuuteen vedotaan 

edelleen populaaritieteellisissä teksteissä biseksuaalisuutta selitettäessä. Ellis ja 

Freud pyrkivät selittämään biseksuaalisuuden syitä psykologisesti, Kinseyn 

työryhmä puolestaan teki tilastollista tutkimusta seksuaalisuudesta yleensä ja 

pyrki määrittelemään erilaisten seksuaalisten käyttäytymismuotojen 

levinneisyyttä ja yhteyksiä muihin tekijöihin. Nämä tutkijat luonnostelivat sen 

puhetavan, jolla biseksuaalisuutta käsitellään, ja johon nykyinenkin tapa puhua 

biseksuaalisuudesta juontaa juurensa ja joka on tunnistettavissa myös 

suomalaisessa biseksuaalisuuskeskustelussa. 

Havelock Ellis julkaisi teoksensa Sexual Inversion ensin saksaksi vuonna 

1896 ja englanniksi vuonna 1901. Ellis esitteli teoksessaan seksuaalisen 

poikkeavuuden historiaa eri kansojen ja yhteiskuntaluokkien parissa. Ellis etsi 

myös syitä erilaisille seksuaalisuuden muodoille. Seksuaaliset poikkeavuudet 

olivat Ellisin mukaan ihmisen pysyviä ominaisuuksia. Ellisille termi 

biseksuaalisuus tarkoitti toisaalta ilmiötä, jossa laji jakautuu kahteen sukupuoleen, 

ja toisaalta eri sukupuolten piirteiden ilmenemistä samassa yksilössä eli 

nykytermein intersukupuolisuutta. Seksuaalisesta halusta kumpaankin 

sukupuoleen Ellis käytti aluksi termiä ”psykoseksuaalinen hermafroditismi”. 

Sittemmin Ellis siirtyi käyttämään termiä ”biseksuaalisuus” myös seksuaalisesta 

halusta molempiin sukupuoliin. (Fox 1996, 5; Storr 1999b, 15–16.) 

Ellis (1999 [1897 ja 1915], 16–19) selitti ihmisen biologista yksilökehitystä 

biseksuaalisuuden kautta. Varhaisimmassa kehitysvaiheessaan ihmisalkiolla on 

potentiaali kehittyä mies- tai naispuoliseksi, sukupuolielimet kehittyvät samasta 

kudoksesta joko siittimeksi ja kiveksiksi tai kohduksi, emättimeksi ja 

munasarjoiksi. Ellis ajatteli, että ihmisen alkionkehitys kuvaa myös hänen 

seksuaalista kehitystään: ihminen on syntyjään biseksuaalinen, jonka pohjalta 

kasvetaan eri suuntiin. Ellisin tavalla selittää biseksuaalisuutta oli edeltäjänsä 

evoluutiotieteessä ja biologiassa. Angelidesin (2001, 38–39) mukaan juuri 

biologisen selityksen käyttöönotto mahdollisti sen, että lääketiede alkoi tarkastella 

sukupuolen sijaan seksuaalisuutta ja pohdinnan kohteeksi tuli sukupuolisen 

inversion, kääntymän, sijasta seksuaalinen kohteenvalinta. Ellis toi esiin sen, että 

miehen homoseksuaalisuus ei selity tyhjentävästi feminiinisyydeksi tai 

transvestisuudeksi. 

Myös Sigmund Freud nojasi ajatukseen biseksuaalisuudesta seksuaalisuuden 

kehityksen alkukohtana, joka on pohjana muille, kehittyneemmille 

seksuaalisuuksille. Freud julkaisi seksuaaliteoreettisen pääteoksensa Drei 

Abhandlungen zur Sexualtheorie vuonna 1905. Freudin mukaan ihmisillä on 
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syntymässään perimän antamat valmiudet erilaisiin seksuaalisuuden muotoihin eli 

perversioihin, jolloin ihmisen kehitys ja ulkoiset tekijät määräävät, millaiseksi 

ihmisen seksuaalisuus lopulta muodostuu. Freud piti ihmisen perusluonnetta 

biseksuaalisena. Freudin mukaan vain optimaalisissa olosuhteissa ihmisen 

seksuaalisuus muodostuu ”normaaliksi sukupuolielämäksi” eli 

heteroseksuaaliseksi yksiavioisuudeksi. Freud piti heteroseksuaalista 

yksiavioisuutta ihmisen seksuaalisen kehityksen päämääränä ja siten 

homoseksuaalisuutta ja muita seksuaalisia poikkeavuuksia ihmisen seksuaalisen 

kehityksen pysähtyminä. (Storr 1999b, 20; Honkamäkilä 2000, 79–80, 84–85; 

Freud 1971 [1905], 61–70, 88–89; Stålström 1997, 65, 71, 147.) 

Freudin malli perustuu seksuaalisuuden lineaariseen kehitykseen, jossa lapsi 

etenee epäkypsästä, primitiivisestä biseksuaalisuuden kehitysvaiheesta 

sivistyneeseen heteroseksuaalisuuteen. Freudin seksuaalisuusteoriassa 

biseksuaalisuus ei kuitenkaan rakennu mahdolliseksi seksuaalisuudeksi, sillä 

teoria perustuu identifikaatioon ja kohteenvalintaan. Aikuinen yksilö ei voi sekä 

identifioitua että valita kohteekseen tiettyä sukupuolta, vaan identifikaatio ja 

kohteenvalinta ovat ristikkäiset. Täten Freudin teoriassa homoseksuaalisuus, 

poikkeavuudestaan huolimatta, näyttäytyy mahdollisena seksuaalisuutena, mutta 

biseksuaalisuus ei. Identifikaation mahdollistamiseksi on tukahduttettava 

biseksuaalinen halu, ja kohteenvalinnan mahdollistamiseksi on tukahdutettava 

biseksuaalinen identiteetti, joten identifikaatio ja kohteenvalinta edellyttävät 

molemmat biseksuaalisuuden kieltämistä. Kohteen sukupuoli määrittää aina 

seksuaalista halua, eikä samanaikainen halu eri sukupuoliin ole Freudin 

seksuaaliteoriassa mahdollista, joten biseksuaalisen halun mahdollisuus sulkeutuu 

pois. Biseksuaalisuus ei Freudin ajattelussakaan ole mahdollista nykyhetkessä. 

(Angelides 2001, 61–63, 69–70; 2006, 133.) Tämä tapa ajatella kohteenvalintaa ja 

identifikaatiota ristikkäisenä kaikuu myös Judith Butlerin tavassa teoretisoida 

seksuaalisuutta ja sukupuolta, kuten myöhemmässä alaluvussa selitän. 

Freudin jälkeen psykoanalyysissa ja psykiatriassa biseksuaalisuuden käsite 

hylättiin epätieteellisenä. Se pyyhittiin pois paitsi nykyhetkestä, myös 

menneisyydestä, ja ajatus biseksuaalisuudesta seksuaalisuuden kehityksen 

alkukohtana kiellettiin. Biseksuaalisuuden käsitteen turhuuden ja ilmiön 

olemattomuuden todistaminen oli olennaista homoseksuaalisuuden sairaalloiseksi 

määrittelyssä, sillä biseksuaalisuuden käsite nähtiin haitalliseksi 

homoseksuaalisuuden psykiatrisen parantamisen kannalta. Jos homoseksuaalisuus 

oli sairaus ja heteroseksuaalisuus terveyttä, biseksuaalisuus oli käsitteellisesti 
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mahdoton, enemmänkin oire homoseksuaalisuuden taudista kuin tila, jossa oleva 

ihminen olisi melkein-sairas tai ei-aivan-terve. (Angelides 2006, 134.) 

Alfred Kinseyn johtaman työryhmän tutkimus kuitenkin kyseenalaisti 

normaalin ja sairaalloisen välisen eron ja korosti seksuaalisuuden 

kulttuurisidonnaisuutta. Kinseyn työryhmä teki ensimmäisen merkittävän 

tilastollisen tutkimuksen, jossa tutkittiin ihmisen seksuaalisuutta hyvin laajan 

aineiston avulla. Miesten seksuaalista käyttäytymistä kuvaava tutkimusraportti 

Sexual Behavior in Human Male julkaistiin vuonna 1948, ja naista koskeva 

Sexual Behavior in Human Female ilmestyi vuonna 1953. Kinsey työtovereineen 

tutki yli 11 000 valkoista yhdysvaltalaista ihmistä eri osavaltioista ja eri 

yhteiskuntaluokista. Kinseyn työryhmä havaitsi tutkimuksessaan, että noin 46 % 

valkoisesta väestöstä oli joskus ollut seksuaalisessa kontaktissa sekä mieheen että 

naiseen. Raportissa ei kuitenkaan haluttu käyttää tästä ryhmästä nimitystä 

biseksuaalit, sillä nimityksen nähtiin häivyttävän ryhmän sisäiset erot. Lisäksi 

käsitteen biseksuaalisuus painolastina pidettiin sitä, että käsite viittaa biologiseen 

kaksineuvoisuuteen. (Kinsey ym. 1948, 636–50, 656–657; Kinsey ym. 1954 

[1953]; Storr 1999a, 31–32; Stålström 1997, 151–155.)  

Kinseyn työryhmä vastusti näkemystä, jonka mukaan olisi olemassa 

toisistaan erilliset homo- ja heteroseksuaalisuudet, ja toi esiin näiden 

kategorioiden välillä olevan harmaan, määrittelemättömän alueen. Kinseylle 

homoseksuaalisuuden olemassaolo todisti biseksuaalisen potentiaalin 

olemassaolon (Angelides 2001, 113). Kinsey työryhmineen loi seitsenportaisen 

niin sanotun Kinseyn asteikon, jonka ääripäissä ovat puhdas homoseksuaalisuus 

ja puhdas heteroseksuaalisuus ja välissä ihmiset, jotka tuntevat eriasteisesti 

seksuaalista halua kumpaakin sukupuolta kohtaan. Kinseyn luokittelussa 

merkittäviä ovat yksilöiden psykologiset reaktiot ja seksuaaliset kokemukset 

kummankin sukupuolen kanssa, ei niinkään ihmisen itsemäärittely. Asteikossa 

korostuu ihmisen seksuaalisuuden jatkumoluonteisuus ja moniselitteisyys. 

Kinseyn tutkimuksessa biseksuaalisuus rakentui yleisinhimilliseksi seksuaalisen 

halun potentiaaliksi, josta siirtyminen kohti homo- tai heteroseksuaalisuutta on 

kulttuurisesti määräytynyttä. (Kinsey ym. 1948, 636–50, 656–657; Kinsey ym. 

1954 [1953]; Storr 1999a, 31–32; Stålström 1997, 151–155.) 

Kinseyn työryhmän tutkimus oli merkittävä mielipiteenmuokkaaja siitä 

huolimatta, että sitä kritisoitiin rajusti ilmestymisaikanaan varsinkin 

psykoanalyytikkojen piirissä ja vaikka Kinseyn ryhmän tutkimusmenetelmät on 

myöhemmin kyseenalaistettu. Yhdysvalloissa Kinseyn raportti herätti 

huomaamaan ristiriidan moraalin, normien ja seksuaalisten käytäntöjen välillä, 



112 

joskin psykiatriassa raportti paljolti jätettiin huomiotta, eikä sillä ollut vaikutusta 

homoseksuaalisuuden hoitokäytäntöihin. Päinvastoin, raportin rooliksi tuli 

vahvistaa käsitystä homoseksuaalisuudesta laajalle levinneenä sairautena, johon 

olisi pikaisesti puututtava ennen kuin se rapauttaisi Yhdysvaltojen moraalin. 

Raportin merkityksestä huolestuneet olivat sinänsä oikeassa, sillä raportti tarjosi 

empiiristä tietoa, jonka pohjalta alettiin vaatia sekä yhteiskunnallisia muutoksia 

että homoseksuaalisuuden medikalisoinnin lopettamista. (Angelides 2001, 88–89, 

111.) 

Kinseyn raportti on biseksuaalisuuden tutkimuksen kannalta merkittävä 

senkin vuoksi, että siihen viitataan biaktivistien parissa edelleen jatkuvasti. 

”Kinseyn asteikosta” on tullut arkipäiväinen mittari, jonka avulla ihmiset voivat 

sijoittaa itsensä seksuaalisuuden kartalle. Vuonna 2010 osallistuin brittiläisen 

biseksuaaliyhteisön järjestämään BiCon-tapahtumaan, jossa yksi työryhmistä 

käsitteli eri tapoja ja käsitteitä, joilla ihmiset nimeävät omaa seksuaalisuuttaan ja 

seksuaalista identiteettiään. Yksi monien käyttämä ja suurimman osan 

osallistujista tunnistama ilmaus oli Kinsey three, Kinseyn kolmonen, joka 

tarkoittaa Kinseyn seksuaalista suuntautumista kuvaavan asteikon keskikohtaa. 

Kuvaavaa on myös se, että Bisexual Lives (Off Pink Collective, 1988), 

ensimmäinen brittiläisten biseksuaalien kokemuksia luotaava kokoelma, jota 

voidaan pitää brittiläisen biaktivismin ensimmäisenä merkittävänä julkaistuna 

tekstinä, alkaa sitaatilla Kinseyn raportista. Omissa haastatteluissani Kinseyn 

tutkimukseen ei juuri viitata, mutta varsinkin angloamerikkalaisessa biyhteisössä 

Kinseyn tutkimus on tunnettu ja käytetty teksti. Media-aineistossani Kinseyn 

tutkimus on kuitenkin yleisimmin mainittu seksuaalisuutta koskeva tutkimus. 

Biseksuaalisuuden käsitteen käyttötavoissa kietoutuvat toisiinsa niin Freudin 

ja Ellisin käsitys biseksuaalisuudesta seksuaalisen kehityksen alkukohtana kuin 

Kinseyn työryhmän käsitys biseksuaalisuudesta yleisinhimillisenä halun 

potentiaalina, jonka päälle kulttuuriset käsitykset seksuaalisuudesta rakentuvat. 

Silti nämä käsitykset ovat ristiriitaiset ja joiltain osin vastakkaiset. Freudin 

ajattelussa aikuinen biseksuaalisuus on teoreettisesti mahdotonta ja 

biseksuaalisuus asettuu aina nykyhetken ulkopuolelle. Kinseyn tutkimus korosti 

konkreettisten seksuaalisten käytäntöjen merkitystä ja osoitti, että eri sukupuoliin 

kohdistuvat seksuaaliset käytännöt ovat paitsi mahdollisia, myös yleisiä.  
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4.2 Seksuaalisuuden antropologinen tutkimus  

Seksuaalisuus on ollut antropologian tieteenalan historian alusta asti aihe ja 

ongelma, joka on motivoinut tutkimuksia ja teorioita. Se oli alkujaan yksi 

antropologian erityisistä kiinnostuksen kohteista. Edvard Westermarck kosketteli 

seksuaalisuuden teemaa jo avioliiton alkuperää käsittelevässä lisensiaatintyössään 

(1932 [1889]) ja jatkoi seksuaalisuuden pohtimista koko uransa ajan. 

Westermarck näki avioliiton ja perheen perustavanlaatuisina, seksuaalisuutta 

sääntelevinä kulttuurisina instituutioina, jotka perustuvat äidinvaistoon ja 

vanhempien altruismiin (Ihanus 2012, 40). Edvard Westermarck muodostaa linkin 

seksologisen tutkimuksen ja antropologian välille, sillä Westermarck oli tiiviissä 

yhteydessä seksologian pioneereihin sekä kuulumalla seksologisiin yhdistyksiin 

että olemalla kirjeenvaihdossa muun muassa Ellisin kanssa. Psykoanalyysin 

Westermarck kuitenkin torjui. (Ihanus 1990, 179; Ihanus 2012, 4–10, 18–19, 26.) 

Sekä Westermarckille että seuraavaan antropologisukupolveen kuuluneelle 

Bronislaw Malinowskille (1932, xlv-xlvi, 396–399) seksuaalisuus oli ihmisen 

voimakkain biologinen vaisto, jonka kontrolloimiseksi tarvitaan erilaisia normeja, 

tabuja ja instituutioita (Ihanus 1990, 179). Siitä huolimatta, että Westermarck 

vaikutti vahvasti Malinowskiin, heidän käsityksensä samansukupuolisesta 

seksuaalisuudesta poikkesivat toisistaan. Westermarckille (1926 [1908], 465–468; 

1934, 67–72) samansukupuolinen seksuaalisuus oli yksi ihmisen seksuaalisuuden 

piirre, jota esiintyi kaikissa kulttuureissa. Hän pohti homoseksuaalisuutta sekä 

hankittuna että synnynnäisenä inversiona ja esitti ajatuksen, että homoseksuaalista 

halua olisi suurimmalla osalla miehistä. Hänen näkemyksensä 

samansukupuolisesta halusta potentiaalisesti hankittuna piirteenä poikkesi 

esimerkiksi Ellisin käsityksestä (Ihanus 1990, 187–189; 2012, 14–17). 

Malinowski puolestaan selitti sen poikkeamaksi, joka johtuu epäsuotuisista 

tekijöistä yksilön psykoseksuaalisessa kehityksessä tai seksuaalisen vaiston 

purkautumiseksi tilanteessa, jossa vastakkaista sukupuolta olevaa seksikumppania 

ei ole saatavilla. (Löfström 1992, 15–18; Lyons & Lyons 2004, 128.)  

Seksuaalisuus kuitenkin vaipui pois tutkimuksen keskiöstä 1930-luvulta 

alkaen antropologian hakiessa uskottavuutta tieteenalana. Osasyynä lienee ollut 

imperialismin ja tutkittavia yhteisöjä pornografisoivan näkökulman vahva 

läsnäolo varsinkin brittiläisen antropologian alkuvaiheessa, ja tämä painolasti 

haluttiin ravistella pois vakiintuvan tieteenalan harteilta (vrt. Sorainen 2007). Iso-

Britanniassa Malinowski oli keskeisin seksuaalisuutta tutkinut antropologi, 

Yhdysvalloissa siihen perehtyivät Margaret Mead ja Ruth Benedict, joiden 
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tutkimukset saavuttivat laajalti julkisuutta. Mead (1953, 197–209) piti 

seksuaalisuutta ihmisen sisäänrakennettuna ominaisuutena, johon kuitenkin 

kulttuuriympäristö ja psykologinen kehitys vaikuttivat. Mead käytti hyväkseen 

Freudin psykoanalyysiä selittäessään ihmisen seksuaalista käyttäytymistä. 

Hänelle samansukupuolinen seksuaalisuus oli sopeutumattomuutta 

sukupuolinormistoihin. Mead väitti, että niissä kulttuureissa, joissa 

sukupuoliroolit eivät ole eriytyneet, esiintyy vähemmän tai ei ollenkaan 

samansukupuolista seksuaalisuutta verrattuna niihin kulttuureihin, joissa 

sukupuoliroolit ovat tarkasti rajatut. (Löfström 1992, 18–20.) Vaikka seksuaalisus 

ei ollutkaan keskeinen tutkimusaihe, toki antropologian tieteenalalla julkaistiin 

yksittäisiä merkittäviä seksuaalisuutta koskevia tutkimuksia, kuten Clellan Fordin 

ja Frank Beachin kulttuureja vertaileva  Patterns of Sexual Behavior (Ford & 

Beach 1969 [1951]). 

Seksuaalisuuden tutkimuksen asemaa antropologiassa analysoineiden 

Andrew P. Lyonsin ja Harriet D. Lyonsin (2004, 12, 103, 217, 276) mukaan 

antropologian valtavirrassa tutkimuksen kohteena kuitenkin olivat 

neutraalimmiksi mielletyt aiheet. 1930-luvulta 1960-luvulle seksuaalisuuteen 

viitattiin muiden tutkimusaiheiden, kuten sukulaisuussuhteiden ja avioliiton, 

lapsen sosialisaation, sukupuolen ja aggression, yhteydessä. Seksuaalisuutta kyllä 

tutkittiin antropologisesti, mutta seksuaalisuuden tutkimus oli silti marginaalissa 

suhteessa antropologian teoreettiseen kehitykseen ja muotoutumiseen omaksi 

tieteenalakseen. Claude Lévi-Straussin binäärioppositioihin perustuva 

strukturalismi suuntasi antropologien huomiota insestitabun merkitykseen 

avioliiton ja sukulaisuuden rakenteissa, eikä seksuaalisuus ollut 

teorianmuodostuksen keskiössä (Sorainen 2014a). Seksuaalisuus palasi 

tutkimuksen kohteeksi kunnolla vasta 1960-luvun jälkeen. 

Antropologisessa seksuaalisuudentutkimuksessa käänteentekeväksi teokseksi 

nousi Harriet Whiteheadin ja Sherry Ortnerin (1981) toimittama 

artikkelikokoelma Sexual Meanings. The Cultural Construction of Gender and 

Sexuality, jossa seksuaalisuutta käsiteltiin kulttuuristen merkitysten ja symbolisen 

antropologian viitekehyksen avulla. Symbolisen antropologian tärkeimmän 

teoreetikon, Clifford Geertzin, ajatukset kulttuurista ovat myös oman 

tutkimukseni teoreettisena taustana. Geertz (1994 [1977], 91–92, 98, 133; 1993 

[1973], 33–54, 87–90) esitti, että kulttuuri on jaettu ja historiallisesti välittyvä 

merkitysjärjestelmä, joka manifestoituu julkisten symbolien kautta. Geertzin 

mukaan kulttuurisia jäjestelmiä käytetään maailman hahmottamiseen. Geertz 

näkee ihmisen olennaisena ominaisuutena kyvyn luoda ja välittää 



115 

ajatusrakennelmia. Ihmisen ajatusrakennelmat eivät kuitenkaan ole pelkästään 

tietoisesti ja itsenäisesti luotuja, vaan ne syntyvät kulttuurisessa ympäristössä ja 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Antropologin tehtävä on löytää merkityksiä ja 

tulkintoja, joita yhteisö antaa eri asioille elämänpiirissään. Tulkitseminen ei 

kuitenkaan voi olla koskaan täysin riippumatonta, vaan myös tulkitsija tulkitsee 

symbolista järjestelmää aina omista lähtökohdistaan, joista on mahdotonta 

irrottautua. 

Symbolisen antropologian viitekehyksen vallattua alaa antropologian 

valtavirrassa antropologian tehtävä ei enää ollut kertoa seksuaalisuudesta yleisellä 

tasolla. Seksuaalisuuden erilaisten ilmentymien alettiin nähdä rakentuvan 

kulttuurisista merkityksistä. Seksuaalisuus ei ole vain ruumiillista, psykologista ja 

lisääntymiseen tähtäävää, vaan se heijastaa kulttuurisia arvoja, normeja ja tapoja 

ajatella. Se on osa kaikkia kulttuurisia järjestelmiä taloudesta uskontoon. 

Seksuaalisuuden rooli yhteiskunnallisissa valtasiirtymissä on myös olennainen. 

2000-luvulla seksuaalisuutta on antropologiassa tutkittu myös 

uusmaterialistisesta näkökulmasta, ruumiin käsitettä teoretisoiden. Ruumista ei 

enää nähdä välineenä tai toiminnan kohteena, vaan toiminnan keskuksena. Toki 

ruumis rakentuu kulttuurisista merkityksistä, mutta olennaista on nähdä ruumis 

myös aistivana ja nauttivana, ei pelkästään merkitysten kantajana. (Hastings & 

Magowan 2011, 23–46; Karkulehto 2006, 66–69.) Seksuaalinen halu ja nautinto 

vaikuttavat kuitenkin edelleen olevan antropologiassakin vaikeita 

tutkimuskohteita. Kuten Lyons ja Lyons (2004, 12) toteavat, seksuaalisuutta 

tutkiessaan antropologi tutkii todennäköisemmin sitä, mitä seksuaalisista teoista 

ja käytännöistä sanotaan kuin nautintoa tuottavia tekoja ja käytäntöjä sinällään, ja 

kysyy, miten seksuaalisuudesta puhutaan, kuka puhuu ja millaisia sääntöjä 

seksuaalisuutta koskevaan puheeseen liittyy. Usein seksuaalisuuden 

antropologisessa tutkimuksessa korostuvat sosiaaliset rakenteet ja valta halun, 

nautinnon ja seksuaalisten subjektiviteettien sijaan (Hastings & Magowan 2011, 

133). Myös omassa tutkimuksessani halu ja nautinto ovat jääneet valitettavasti 

vähemmälle huomiolle suhteessa siihen, millaisia tarinoita identiteetistä ja 

biseksuaalisuuden käsitteestä kerrotaan, joskin ne pilkahtelevat esiin sekä 

haastatteluissa että pornolehtiaineiston tulkinnassa. 

Samansukupuolisen seksuaalisuuden tutkimus pysyi pitkään poissa 

antropologisen seksuaalisuustutkimuksen kentältä. Osasyynä tähän on 

homoseksuaalisuuden medikalisointi. Samansukupuolista seksuaalisuutta 

tarkasteltiin patologiana, tai vähintäänkin poikkeamana, johon tuli etsiä selitys. 

Samansukupuolinen seksuaalisuus näyttäytyikin antropologiassa pitkään 
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ratkaistavana ongelmana, siinä missä erisukupuolista seksuaalisuutta on pidetty 

itsestäänselvänä, lisääntymisen kautta selittyvänä ja avioliittojärjestelmän liki 

kulttuurit ylittävän vallitsevuuden vahvistamana. Antropologi Don Kulickin 

(1993, 64–69) mukaan antropologiassa eri kulttuurien samansukupuolisia 

seksuaalisia käytäntöjä selitettiin kolmesta erilaisesta näkökulmasta. 

Funktionalistisessa näkökulmassa käytäntöjen taustalla nähtiin olevan jokin 

käytännöllinen syy. Nuorten miesten välisiä samansukupuolisia seksuaalisia 

suhteita selitettiin esimerkiksi sillä, että nuorilla miehillä ei ole mahdollisuutta 

naissuhteisiin, jos vanhemmilla miehillä on useita vaimoja. Psykologisoivassa 

näkökulmassa käytäntöjä selitettiin traumoilla ja komplekseilla: miesten välisiä 

seksuaalisuhteita sisältävät rituaalit nähdään esimerkiksi varhaisen äidistä 

erottamisen tai kohtukateuden seurauksina. Lokero-selityksessä (nisch-teori) 

ajateltiin, että kaikissa kulttuureissa on tietty määrä homoseksuaaleja, ja osassa 

kulttuureista homoseksuaaleilla on olemassa oma kulttuurinen lokeronsa. Kulick 

(1993, 69–73) kritisoi selitysmalleja toteamalla, että ne perustuvat siihen 

oletukseen, että erisukupuolinen seksuaalisuus on normaalia ja 

samansukupuolinen seksuaalisuus poikkeama, joka vaatii selittämistä. Oletuksen 

pohjana on länsimainen näkemys siitä, että seksuaalisuus voidaan jakaa hetero- ja 

homoseksuaalisuuteen ja ihmiset homoihin ja heteroihin. Kulick muistuttaa, että 

vaikka kaikissa kulttuureissa esiintyy samansukupuolisia seksuaalisia käytäntöjä, 

kyse ei ole homoseksuaalisuudesta niin kuin käsite länsimaissa ymmärretään.  

Samansukupuolisen seksuaalisuuden tutkimuksen pioneereja oli Esther 

Newton, joka tutki yhdysvaltalaista drag queen -kulttuuria jo 1960-luvun lopulla 

ja toi antropologian kentälle paitsi ei-normatiivisten seksuaalisuuksien ja 

sukupuolten tutkimuksen, myös vaatimuksen oman kulttuurin tutkimuksen 

tärkeyden havaitsemisesta. Samansukupuolisen seksuaalisuuden antropologinen 

tutkimus on limittynyt sukupuolen ylittämisen tutkimuksen kanssa, koska ilmiöt 

ovat monissa kulttuureissa kietoutuneet toisiinsa. Vasta 1980-luvulta lähtien 

samansukupuolinen seksuaalisuus nousi antropologisen tutkimuksen kohteeksi 

omana erillisenä ilmiönään, jolle ei sinänsä tarvitse etsiä selitystä, vaan 

pyrkimyksenä on tarkastella samansukupuoliseen seksuaalisuuteen liittyviä 

kulttuurisia merkityksiä. 

Eräänä keskustelunavaajana voidaan pitää Evelyn Blackwoodin toimittamaa 

vuonna 1986 ilmestynyttä artikkelikokoelmaa The Many Faces of Homosexuality. 

Anthropological Approaches to Homosexual Behavior. Tutkimuksia motivoi 

toisaalta se, että haluttiin tutkia aihetta, jota aiemmat antropologisukupolvet olivat 

vältelleet. Esimerkiksi E.E. Evans-Pritchard julkaisi vasta vuonna 1970 azandejen 
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samansukupuolisia seksuaalisia käytäntöjä koskevat havaintonsa, neljäkymmentä 

vuotta azandeja käsitelleen kenttätyönsä jälkeen (Evans-Pritchard 1970). Toisaalta 

motivaationa oli se, että kulttuureita vertailevalla otteella pyrittiin suoraan 

kommentoimaan tutkijoiden oman kulttuurin ja yhteiskunnan 

seksuaalipolitiikkaa.  

Samansukupuolista seksuaalisuutta tutkineet antropologit ajautuivat kuitenkin 

usein etnokartografeiksi (Weston 1993, 341–348), joiden tehtäväksi muodostui ei-

länsimaisissa kulttuureissa ilmenevien samansukupuolisten seksuaalisten 

käytäntöjen luettelointi ja sen todistelu, että samansukupuolinen seksuaalisuus ja 

sukupuolen ylittäminen ovat kulttuurit ylittäviä ilmiöitä. Etnokartokrafisia 

tutkimuksia leimaa empiirisen aineiston tärkeyden korostaminen teoreettisen 

pohdiskelun kustannuksella. Samalla teoreettisen pohdiskelun puute tarkoitti sitä, 

että tutkijan tekemät samansukupuolista seksuaalisuutta koskevat oletukset eivät 

tulleet kyseenalaistetuksi, vaan tutkimuksen oletettiin antavan objektiivinen kuva 

kentältä. Tällaisilla etnokartografisilla tutkimuksilla oli myös rooli länsimaisessa 

seksuaalipolitiikassa: niiden tehtävänä oli osoittaa samansukupuolisen 

seksuaalisuuden yleisinhimillisyys. Amerikkalaisantropologi Tom Boellstorff 

(2007, 19) huomauttaa, että etnokartografia on usein teoriatonta, lähinnä 

luokittelevaa ja kuvailevaa. Boellstorff ehdottaa etnokartografian vaihtoehdoksi 

”kriittisen empirismin” näkökulmaa, jossa empiiriselle tutkimusaineistolle 

annetaan vahva rooli, mutta jossa aineistosta tehtyjä teoreettisia tulkintoja on 

vertailtava kentällä vallitsevaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen todellisuuteen. Oma 

tutkimukseni noudattaa Boellstorffin kriittisen empirismin ihanteita siinä 

mielessä, että aineistoni monisärmäisyydestä ja laajuudesta huolimatta pyrin 

pohtimaan sitä osana suomalaisen seksuaalikulttuurin muutosta. 

Samansukupuolista seksuaalisuutta on tutkittu myös luokittelun keinoin, 

erottelemalla toisistaan esimerkiksi sukupolvien välinen, sukupuolen ylittävä ja 

tasa-arvoinen samansukupuolinen seksuaalisuus. Tällöin kiinnostuksen keskiössä 

on kuitenkin ollut nimenomaan samansukupuolinen seksuaalisuus, joka 

luokittelusta huolimatta näyttäytyy vertailukelpoisena kulttuurista toiseen. Yhtenä 

ongelmana on ollut samansukupuolista seksuaalisuutta koskevan yhtenäisen 

käsitteistön ja teorian puute. Yritykset tehdä samansukupuolista seksuaalisuutta 

koskevia yleistyksiä vertailevan aineiston perusteella ovat usein kaatuneet siihen, 

että länsimainen tapa määritellä homoseksuaalisuus yksilön ominaisuudeksi ei 

aina luonnehdi ei-länsimaisia samansukupuolisia seksuaalisuuksia. Nykyisessä 

globalisoituneessa todellisuudessa vastakkain joutuvat usein länsimainen tapa 

määritellä ”oikeanlainen” seksuaalipoliittinen aktivismi, ”oikeanlaiset” 
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seksuaaliset identiteetit ja erilaiset paikalliset samansukupuolisen seksuaalisuuden 

käytännöt, jotka näyttäytyvät takapajuisina ja vanhentuneina, vääjäämättömästi 

tuhoutuvina (ks. esim. Engebretsen 2008; Wekker 2006, 225–226, 244–245). 

Samansukupuolisen seksuaalisuuden tutkimusta on leimannut etnosentrismi ja 

heteronormatiivisuus. Antropologisessa tutkimuksessa on myös yleensä keskitytty 

miesten välisiin suhteisiin, kun naisten väliset suhteet ovat jääneet lähes 

tutkimatta. (Weston 1993, 341–348; Sorainen 1996; Kulick 1993, 61–63; 

Blackwood 1986b; Avrahami 1999.)  

Keskeinen teorian- ja käsitteenmuodostusta häiritsevä asia on länsimaisen 

seksuaalisuuden – ja seksuaalitermistön – kaksinapaisuus, jolla toki on omat 

ilmenemismuotonsa myös monissa muissa kulttuureissa. Länsimainen 

seksuaalitermistö kuvaa kyllä länsimaista seksuaalisuutta, mutta vaikeuttaa 

joidenkin ei-länsimaisissa kulttuureissa ilmenevien seksuaalisten ilmiöiden, 

käytäntöjen, kulttuuristen hierarkioiden ja politiikkojen ymmärtämistä. Termi 

”homoseksuaalisuus” painottaa seksuaalista halua ja seksuaalisia käytäntöjä 

hämärtäen samansukupuolisten suhteiden muita merkityksiä, kuten sosiaalisia tai 

rituaalisia merkityksiä. Toisaalta ”länsimaisuuskin” jakautuu erilaisiksi 

kulttureiksi ja tietämisen hierarkioiksi, joissa samansukupuolisella 

seksuaalisuudella on hyvin erilaiset asemat, nimettiin samansukupuolinen 

seksuaalisuus sitten homoseksuaalisuudeksi tai ei. Lisäksi ongelmana on se, 

kuinka sukupuoli ylipäätään tulisi ymmärtää. Onko seksikontakti 

samansukupuolinen vai erisukupuolinen, ja kuka sen määrittelee – tutkija vai 

tutkittavat? Yksi tapa ratkaista termiongelma on käyttää niitä käsitteitä, joita 

tutkittava yhteisö käyttää ja välttää länsimaista, seksuaalisuutta kuvaavaa 

käsitteistöä, vaikka tähän sisältyykin se vaara, että tutkittava yhteisö näyttäytyy 

pysyvästi eksoottisena, Toisena. Lisäksi olennaista on tarkastella kontekstia, jossa 

samansukupuolinen seksuaalisuus ilmenee, ja millaisia merkityksiä se luo ja 

välittää. (Weston 1993, 341–348.)  

1990-luvulta lähtien antropologista tutkimusta on edelleen dominoinut 

miesten samansukupuolinen seksuaalisuus, ja vielä tarkemmin niitä miehiä 

koskeva tutkimus, jotka tavalla tai toisella identifioivat itsensä gay-termillä. 

Naisten samansukupuolinen seksuaalisuus, tai ylipäänsä ei-normatiivinen 

seksuaalisuus, on jäänyt edelleen varjoon. Transsukupuolisuudet ovat nousseet 

tutkimuksen kohteeksi 2000-luvulla. Toisaalta normatiivisia seksuaalisuuksia on 

alettu tarkastella kriittisestä näkökulmasta. Tärkeä muutos on myös se, että ei-

länsimaisia seksuaalisuuksia ovat tutkineet ei-länsimaiset antropologit, jolloin 

tutkittava yhteisö ei näyttäydy antropologille Toisena (ks. esim. Manalansan 
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2005). Politiikka, talous, kansallisvaltio, massamedia ja kuluttajuus on alettu 

nähdä myös samansukupuolista seksuaalisuutta raamittavina tekijöinä. 

(Boellstorff 2007.) 

Ruotsalainen sukupuolentutkija Anna Adeniji (2001) kuitenkin muistuttaa, 

että kaksinapaisuus sisältyy antropologiaan tieteenalana jo sinällään: onhan 

antropologia historiallisesti nimenomaan Toisen tutkimusta. Adeniji muistuttaa 

myös strukturalismin vaikutuksesta antropologian tutkimus- ja teoriaperinteeseen, 

joka näkyy olettamuksena ihmisen ajattelun jäsentymisestä kaksinapaisten 

vastakkaisuuksien pohjalle. Adenijin mukaan ei-länsimaisten ei-

heteroseksuaalisuuksien antropologinen tutkimus on jumittunut 

mononormatiiviseen ajattelumalliin, jossa biseksuaaliset käytännöt ja halut jäävät 

näkymättömiksi ja samansukupuoliset käytännöt ja halut nimetään 

homoseksuaalisiksi. Mononormatiivisuudella Adeniji viittaa siihen, että halun 

oletetaan kohdistuvan pääasiassa vain yhteen sukupuoleen ja molempiin 

sukupuoliin kohdistuva halu näyttäytyy väliaikaisena. Adenijin mukaan erilaisten 

seksuaalisuuksien ja sosiaalisten kategorioiden nimeäminen homo- tai 

heteroseksuaalisiksi ei ole pelkästään etnosentristä, vaan se myös ohjaa 

aineistotulkintoja. Biseksuaalisuuden käsitteen ja biseksuaalisen halun 

näkymättömyys antropologisessa tutkimuksessa samaan aikaan, kun homo- ja 

heteroseksuaalisuuden käsitteet ovat ainakin implisiittisesti läsnä, yksioikoistaa 

tutkimustuloksia. Adeniji huomauttaa, että biseksuaalisuuden tutkimus ja 

biseksuaalisuuden käsitteen käyttö antropologisessa tutkimuksessa voi tuoda esiin 

kohtia, joille hetero-homo-kahtiajako on sokea. 

Varsin harvat antropologit ovat kuitenkaan valjastaneet biseksuaalisuuden 

käsitettä käyttöönsä. Adenijin lisäksi myös kanadalainen antropologi Marc 

Epprecht (2006) käyttää biseksuaalisuuden käsitettä jäljittäessään 

samansukupuolisia seksuaalisia käytäntöjä. Epprecht huomauttaa, että 

antropologinen tutkimus ja varhainen etnografia vaikuttivat suoraan siihen, että 

samansukupuolinen seksuaalisuus häivytettiin Afrikkaa koskevista tutkimuksista. 

Samansukupuolinen seksuaalisuus nähtiin kolonialistisena paheena, jota levittivät 

joko arabit tai länsimaalaiset siirtomaaisännät, siinä missä primitiiviset yhteisöt 

ovat kokonaan välttyneet tältä dekadenssilta ja degeneraatiolta. Epprecht kuvaa 

tapauksia, joissa antropologit tietoisesti jättivät kuvaamatta samansukupuolisia 

käytäntöjä, koska eivät halunneet asettaa tutkimaansa yhteisöä huonoon valoon. 

Samansukupuolinen seksuaalisuus jäi varjoon erityisesti silloin, kun se oli 

”biseksuaalista”, eli kun sillä ei ollut selkeää omaa kulttuurista ilmenemismuotoa, 
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jonka olisi voinut nimetä ”homoseksuaaliseksi”, vaan kun se oli lisääntymiseen 

tähtäävän avioliiton ohella tapahtuvaa ja sitä vahvistavaa.  

Biseksuaalisuuden käsite on kuitenkin yhtä kulttuurisidonnainen kuin homo- 

ja heteroseksuaalisuudenkin käsitteet, ja sen tehtävä on enemmänkin paljastaa 

samansukupuolisia seksuaalisia käytäntöjä, jotka vain homo- ja 

heteroseksuaalisuuden käsitteitä käyttämällä jäisivät varjoon. Adeniji ja Epprecht 

käyttävät biseksuaalisuuden käsitettä luodakseen uudenlaisen katseen 

seksuaalisuuden antropologiseen tutkimukseen. Ei-länsimaisia kulttuureja 

tutkivalle antropologille biseksuaalisuuden käsite on pikemminkin muistutus 

seksuaalisuuden kahtiajaon kulttuurisidonnaisuudesta kuin teoreettinen käsite. 

Omassa tutkimuksessani biseksuaalisuus on yhteisöä ja identiteettiä luonnehtiva 

termi ja tutkimuksen lähtökohta, mutta katson, että seksuaalisuutta tutkivan 

antropologin on hyödyllistä kysyä, missä kohden erilaiset seksuaaliset halut, 

käytännöt, positiot ja merkitykset voitaisiin nimetä täsmällisemmin 

biseksuaalisiksi kuin homo- tai heteroseksuaalisiksi, ja pohtia, mitä rakenteita ja 

prosesseja jää näkymättömiin, jos keskitytään samansukupuoliseen ja 

erisukupuoliseen seksuaalisuuteen toisistaan erillisinä ilmiöinä. (vrt. Young 1997, 

71–72; Sedgwick 1991, 27.) 

4.3 Queer-teoria biseksuaalisuuden tutkimuksen välineenä 

Johdannossa määrittelin queerin käsitteen ja kuvailin sen syntyä, ja tässä luvussa 

esittelen queer-teoriaa tarkemmin. Esittelen aluksi queer-tutkimusta, -teoriaa ja -

aktivismia yleisesti, sitten kuvaan, kuinka biseksuaalisuutta on queer-teoriassa 

käsitelty, ja lopuksi pohdin mitä annettavaa biseksuaalisuudella voisi queer-

teorialle olla. 

4.3.1 Queer-tutkimus ja queer-aktivismi 

Queer-tutkimuksen voidaan sanoa olevan homo- ja lesbotutkimuksen ja 

naistutkimuksen yksi haara tai jälkeläinen.62 Queer-tutkimus muodostui homo- ja 

lesbotutkimuksen ja feministisen tutkimuksen kritiikkinä, tarpeesta teoretisoida 

sukupuolta ja seksuaalisuutta eri lähtökohdista kuin perinteisessä feministisessä 

tutkimuksessa ja homo- ja lesbotutkimuksessa. Esimerkiksi Judith Butler kirjoitti 

teoksensa Hankala sukupuoli (2006 [1990]) kommenttina feministiseen teoriaan 

                                                        
62 Lesbotutkimuksen suomalaisia linjoja on kuvaillut muun muassa Kati Mustola (1997). 
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ja tutkimukseen sekä myös lesbofeminismin tapaan valvoa sitä, miten 

identiteettikysymyksiä käsitellään (Kotz & Butler 1995), eikä pyrkinyt luomaan 

uutta teoriasuuntausta, vaikka juuri tuota teosta voidaan pitää yhtenä queer-

teoreettisen keskustelun alkuunpanijana. Perinteisen homo- ja lesbotutkimuksen 

näkökulmasta homot ja lesbot voidaan nähdä selkeästi erottuvana ja 

muuttumattomana vähemmistönä, joka on verrattavissa etnisiin vähemmistöihin.63 

Queer-teoria pyrkii haastamaan tämän näkökulman ja painottaa seksuaalisuuden 

ja sukupuolen konstruktiivisuutta ja sidoksisuutta paikkaan ja aikaan. Queer-

teorian mukaan homo- tai lesboidentiteetin yhtenäisyyden korostaminen tarkoittaa 

samalla hierarkkisen homo/hetero-jaon vahvistamista. (Roseneil 2000, 29–30; de 

Lauretis 1991, vi-x.) 

Kirjallisuudentutkija Sanna Karkulehto on artikkelissaan Mikä ihmeen queer? 

(2004a, 227–231) kiteyttänyt queer-tutkimusta raamittavia yhteisiä tekijöitä, 

joiden pohjalta myös oma tutkimukseni ponnistaa.64 Queer-tutkimuksessa 

olennaista on valtadiskurssien ja valtaidentiteettien analysointi, ja toisaalta 

marginaalisten diskurssien näkyväksi tekeminen, sekä sen pohtiminen, millaisissa 

valtasuhteissa diskurssit ja identiteetit muodostuvat. Karkulehdon queer-

tutkimukselle määrittämistä yhteisistä piirteistä ensimmäinen on pysyviksi 

esitettyjen identiteettikategorioiden kyseenalaistaminen. Kyseenalaistuksen 

kohteena eivät ole vain sukupuolen ja seksuaalisuuden lukkiutuneet kategoriat, 

vaan myös esimerkiksi rotu, etnisyys (ks. esim. Valkonen 2009), luokka, ikä (vrt. 

Halberstam 2005a), toimintakyky ja paikallisuus. Toisekseen pohdinnan ja 

dekonstruoinnin kohteena ovat toisiaan määrittävät kahtiajaot, kuten mies/nainen, 

hetero/homo, normaali/epänormaali, luonnollinen/luonnoton, yksityinen/julkinen, 

ulkoinen/sisäinen ja aito/keinotekoinen. Kolmannekseen queer-tutkimus 

dekonstruoi ajatusta anatomisen sukupuolen (sex), sosiaalisen sukupuolen 

(gender) ja niiden mukaan suuntautuneen (heteroseksuaalisen) halun yhtenevyyttä 

ja oletusta niiden välisestä jatkumosta. Queer-teoriassa mitään seksuaalisuutta ei 

voida nähdä ”luonnollisena”. Neljäntenä piirteenä on heteronormatiivisen 

ajattelun (vrt. Rossi 2006) haastaminen pohtimalla, miten tietynlainen 

                                                        
63 Yksi homo- ja lesbotutkimuksen pioneereista, antropologi Gayle Rubin, oli kiinnostunut 
seksuaalisten yhteisöjen syntymisestä, ethnogenesiksestä. Rubinia voidaan pitää yhtenä niistä 
tutkijoista, joka toi ei-normatiiviset seksuaalisuudet tutkimuksen kentälle. Rubin ei kuitenkaan 
luonnehtinut seksuaalisia vähemmistöjä etnisöivästi, kuten homo- ja lesbotutkimuksessa tehtiin. 
Rubinin tapa kuvata ei-normatiivisten seksuaalisuuksien hierarkisoitumista vaikuttaa queer-teorian 
taustalla. (Rubin 1998 [1984]; Rubin & Butler 1994.) 
64 Queer-teorian sovelluksia Suomessa hahmottelivat ensimmäisinä muun muassa Tuula Juvonen 
(1993), Pia Sivenius (1993), Marja Kaskisaari (1996) ja Antu Sorainen (1996). 
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heteroseksuaalisuus rakentuu itsestäänselvyydeksi; queer-tutkimuksessa 

heteroseksuaalisuus näyttäytyy yhtä kummallisena ja rakentuneena kuin muutkin 

seksuaalisuudet. Kuten irlantilainen queer-tutkija Noreen Giffney (2004) on 

huomauttanut, queer-teorian tehtävä on tehdä näkyväksi se, miten normaali eroaa 

normatiivisesta: normaali on tilastollisesti määräytyvä käsite, kun taas 

normatiivinen määräytyy moraalin ja yhteiskunnallisen vallan kautta. Viidentenä 

piirteenä Karkulehto esittää paradoksaalisen queer-poliittisen identiteettityön – 

paradoksaalisen siinä mielessä, että queer-teoria kyseenalaistaa koherentin ja 

pysyvän identiteetin mahdollisuuden. Näen, että Karkulehto ei niinkään ehdota 

queerin identiteetin muodostamista, vaan queerin ajattelun strategista käyttöä 

seksuaalipolitiikassa. Queer ei voi täysin irrottautua hegemonisista diskursseista 

ja valtajärjestelmistä, vaan se toimii niiden sisällä, säröjä tuottaen. 

Lee Edelman (1995) huomauttaa elegantisti, että queer-teoria ei voi koskaan 

luoda koherenttia ja yhtenäistä kuvaa halusta, vaan queer-teoria muistuttaa siitä, 

että halua on mahdotonta nimetä ja kuvata kattavasti typistämättä sitä. 

Psykoanalyyttisesti ymmärrettynä halu asettuu luokittelun ulkopuolelle. Queerin 

ei käsitteenä pitäisikään ilmaista halun tai identiteetin samanlaisuutta tai 

valtaideologioiden vastustamista yhteisessä rintamassa. Olen sitä mieltä, että 

queer ei voi koskaan olla selkeä ja yhtenäinen lähtökohta sukupuolen ja 

seksuaalisuuden politiikalle, mutta näen, että se vaikuttaa pistemäisesti ja 

henkilökohtaisesti. Edelmanin mukaan queer-teoria voi toimia vain sijoiltaan 

nyrjäyttävänä voimana65, jonka on jatkuvasti vastustettava paikalleen jäämistä. 

Queer-teorian ei siis tule olla uusien identiteettien levittäjä, vaan sen tulee kysyä 

miten halu ja identiteetti toimivat. Edelman näkee queer-teorian halun kaltaisena 

ja halun tavalla toimivana, ja samalla nimeämistään ja selittämistään 

vastustavana. Queer-teorian tulee ”haastaa nautintojen institutionalisointi 

(sisältäen institutionalisoinnin nautinnot)” (Edelman 1995, 348, käännös 

JK). Queer-teoria onkin yritys ja pyrkimys kokea ja kuvata paikattomuutta 

(displacement), joka sisältyy haluun itseensä samalla kun se myöntää 

pyrkimyksen mahdottomuuden. Queer-teoria haparoi kohti sen ymmärtämistä 

(realization), että ymmärtäminen on mahdotonta ja että ymmärtämättömyyden 

(derealization) kokemuksessa se on eniten itsensä. Edelman kehottaakin 

haastamaan queer-teorian jatkuvasti, keksimään sen uudelleen. Queer-teoria ei saa 

olla jumittunut ja yksiselitteinen, muuten se menettää mahdollisuutensa 

häiriköidä.  

                                                        
65 "force of displacement, of disappropriation" (Edelman 1995, 348). 



123 

Queer-teoriassa on olennaista kyseenalaistaa normaalius, tunnistaa 

normatiivisuus ja pohtia, miten normalisointi toimii. Yksi tärkeä lähtökohta on 

Michel Foucaultin (1981 [1970], 70) ajatus tiedontuotannosta. Seksuaalisuuden 

genealogisessa tutkimuksessa ei pyritä etsimään seksuaalisuuksien syitä, pohjaa 

tai perustaa ontologisessa mielessä, vaan pohditaan millaisia valtarakenteita ja 

hegemonisia tietämisen tapoja eri seksuaalisuudet, identiteetit ja niitä koskevat 

diskurssit sisältävät. Queer-teoria ei oleta autenttista minää, jonka pohjalle tietty 

seksuaalinen identiteetti rakentuisi, sen enempää kuin pysyvää ja koherenttia 

identiteettiäkään, vaan kysyy, miten seksuaalisuuden selitykset ja perustelut ovat 

rakentuneet. Genealoginen lähestymistapa muistuttaa, että epäjatkuvuus 

luonnehtii sekä ihmisen minuutta että historiaa: niin tarinat itsestä kuin tarinat 

ympäröivästä todellisuudestakin ovat jälkikäteen kerrottuja ja 

merkityksellistettyjä tiivistyksiä satunnaisista tapahtumista. Olennaista ei 

niinkään ole tapahtuma itse, vaan se, kuinka tapahtuma tulkitaan ja miten 

tulkintaa käytetään – ja mihin. Toinen genealoginen lähtökohta on se, että ruumis 

itsessään nähdään poliittisena ja taloudellisena areenana, vallan näyttämönä. 

(Scheurich & McKenzie 2005 850–857; Kekki 1999; Karkulehto 2004a) 

Sosiologi Ken Plummerin (2005, 365–6) mukaan queer-teoriaa luonnehtii myös 

se, että valta nähdään diskursiivisena. Queer-teorian täytyy avoimesti haastaa 

loppupäätelmät tai ratkaisut, joten pyrkimys määritellä ei voi olla queer-teorian 

lähtökohta. Oma tutkimukseni sitoutuukin foucaultilaiseen genealogiseen 

perinteeseen. 

Queer-teoriassa on 2000-luvulla vaikuttanut Janet Halleyn ja Andrew 

Parkerin (2011, 9) mukaan kaksi yhtäaikaista suuntausta: niin sanottu 

antisosiaalinen käänne, jota ovat kehitelleet muun muassa kirjallisuustieteilijät 

Lee Edelman ja Leo Bersani, ja niin sanottu affektiivinen käänne, jota edustavat 

niin ikään kirjallisuustieteilijät Lauren Berlant ja jo edesmennyt Eve Kosofsky 

Sedgwick. Antisosiaalista suuntausta luonnehtii halun näkeminen rakenteita, 

kategorioita ja identiteettejä murtavana, jolloin queerin tehtävänä on tuoda esiin 

se, kuinka seksuaalinen halu itsessään on antisosiaalista, siis yhteiskunnan 

vastaista, ja että siihen kohdistuu tämän vuoksi (jatkuvasti epäonnistuvia) 

normalisoimisen ja ruotuunlaittamisen toimenpiteitä. Antisosiaaliset teoreetikot 

ovat innoittuneita erityisesti lacanilaisesta psykoanalyysistä ja Freudista. 

Affektiivinen käänne puolestaan korostaa ruumiillisuuden ja affektien, erityisesti 

häpeän, merkitystä sekä identiteetin rakentumiselle että sen murtumiselle ja 

toisaalta nautinnolle ja poliittiselle toiminnalle. Anu Koivunen (2010) on 

kuitenkin kyseenalaistanut sen, että queer-teorian jaottelu antisosiaaliseen ja 
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affektiiviseen tendenssiin olisi mielekästä. Koivunen huomauttaa, että molemmat 

tendenssit nojaavat dekonstruktioon ja psykoanalyyttiseen lähestymistapaan. 

Erottelu myös peittää näkyvistä muita jakoja, joita Koivunen pitää 

merkittävämpinä, kuten eron niiden teoreetikkojen välillä, jotka pohtivat 

subjektia, kieltä ja representaatioita ja toisaalta niiden välillä, joilla on 

materialistinen näkökulma.  

Kolmanneksi suuntaukseksi lisään itse transnationaalisen suuntauksen, jota 

edustavat esimerkiksi terrorismia tutkinut Jasbir K. Puar (2005), filippiiniläiseen 

homokulttuuriin perehtynyt antropologi Martin Manalansan (2005), queeria 

diasporaa analysoinut Gayatri Gopinath (2005) ja Judith Halberstam (2008), joka 

on kritisoinut varsinkin antisosiaalista teoriasuuntausta pääosin valkoisten, 

keskiluokkaisten homomiesten näkökulmaan perustuvaksi, ilman että näitä 

lähtökohtia lausutaan ääneen. Halberstam on myös pohtinut suhdetta aikaan ja 

elämänkaareen queerista näkökulmasta (2005a) ja epäonnistumista ja unohtamista 

olennaisina queerille kokemukselle (2011). Transnationaalinen suuntaus näkee 

queerin roolin laajemmassa, kulttuurit ylittävässä mittakaavassa, jossa erilaiset 

paikalliset seksuaalisuudet ja sukupuolet toisaalta kyseenalaistavat länsimaisiksi 

valtaseksuaalisuuksiksi ja -sukupuoliksi miellettyjä kategorioita ja toisaalta 

etsivät risteyskohtia erilaisten paikallisuuksien välillä. Olennaista on myös sen 

kritiikki, että queer-teorian valtavirraksi mielletään pääasiassa yhdysvaltalaiset ja 

brittiläiset, englanninkieliset tutkimukset, jolloin ei-englanninkielisillä 

tutkimuksilla ei ole näkyvyyttä, tai ne mielletään rinnasteisiksi suhteessa 

yhdysvaltalaisia etnisiä vähemmistöjä koskeviin tutkimuksiin (Mizilienska 2006; 

Engebretsen 2008). Transnationaalista suuntausta voisi luonnehtia myös 

diasporiseksi lähestymistavaksi Gopinathin termejä käyttäen. 

 Kirjallisuudentutkija Kaisa Ilmonen (2011) nimittää intersektionaaliseksi 

queer-tutkimukseksi suuntausta, joka limittyy kuvaamani transnationaalisen 

suuntauksen kanssa. Ilmosen määrittelemänä intersektionaalisuus on 

”tutkimusnäkökulma, joka huomioi useiden valta-asetelmia ylläpitävien 

kategorioiden yhtäaikaisen toiminnan. Näitä kategorioita ovat esimerkiksi 

etnisyys, sukupuoli, luokka, seksuaalisuus, maantieteellinen sijainti, kasti, ikä tai 

muu sellainen asema, joka on merkittävä yksilöllisen ja kollektiivisen identiteetin 

rakentumisen kannalta” (Ilmonen 2011, 4). Nähdäkseni intersektionaalista 

suuntausta, kuten Ilmonen sen kuvaa, luonnehtii sitoutuminen 
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postkolonialistiseen keskusteluun,66 kun taas transnationaalinen suuntaus on 

kiinnostunut erilaisista paikallisuuksista ja niiden risteämistä, joiden pohdinnassa 

postkolonialistista ajattelua voidaan käyttää hyväksi, mutta se ei kuitenkaan ole 

määräävässä asemassa.  

Vaikka oman ajatteluni kehittymisen kannalta sekä queer-teorian 

antisosiaalinen käänne että affektiivinen käänne ovat tärkeitä, miellän itseni ja 

tutkimukseni sijoittuvaksi transnationaalisen suuntauksen alueelle, sillä en 

niinkään ole kiinnostunut halua ja affekteja koskevista yleistyksistä, vaan 

paikallisista kokemuksista ja käsitteenmuodostuksista. Osin kyse on myös siitä, 

että antisosiaalisessa ja affektiivisessa käänteessä on ensisijaisesti käytetty 

kirjallisuudentutkimuksen metodeja, kuten tekstianalyysiä, kun taas 

transnationaalisessa suuntauksessa tutkimuskohteena ovat useammin olleet 

yhteisöt ja metodeja on käytetty monimuotoisemmin. Transnationaalisesta 

suuntauksesta olen löytänyt enemmän vertailukohteita omalle tutkimukselleni. 

Transnationaalinen suuntaus myös pakottaa pohtimaan paikallisuuksia ja 

kansallisen identiteetin halkeamia tilanteessa, jossa tutkimuksen kohteena on 

näennäisen yhtenäinen kulttuuri. Transnationaalinen näkökulma muistuttaa minua 

siitä, että puhuessani suomalaisesta kulttuurista puhun sikermästä erilaisia 

piirteitä, käytäntöjä ja merkityksiä, jotka asettuvat epätasaisesti nimekkeen 

suomalaisuus alle.  

Tutkimukseni on saanut vaikutteita myös homo- ja lesbotutkimuksen 

perinteestä siten, että yhtenä sen tavoitteena on selvittää suomalaisten 

biseksuaalien kokemuksia ja sitä, miten tutkimani biseksuaalit näyttäytyvät 

identiteettinsä puolesta homoista, lesboista ja heteroista erottuvana ryhmänä. 

Lähtökohtanani on kuvata sekä biseksuaalien henkilökohtaisia kokemuksia että 

ajatuksia biseksuaalisuuden asemasta yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Lähtökohdan 

perusteluna on se, että vastaavaa henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvaa 

tutkimusta biseksuaaleista ei ole Suomessa tehty. Suomalaisista biseksuaaleista ei 

ole ollut saatavilla edes henkilökohtaisia kirjoitelmia tai elämäkertoja brittiläisen 

Bisexual Lives -kirjan (Off Pink Collective 1988) tapaan. Toisaalta tutkimukseni 

sitoutuu homo- ja lesbohistoriaan siinä mielessä, että jäljitän biseksuaalisuuksia 

suomalaisessa seksuaalikulttuurissa pitkältä aikaväliltä. Tarkastelen 

biseksuaalisuutta kuitenkin queer-teorian, en homo- ja lesbotutkimuksen, 

perinteen kautta. 

                                                        
66Postkolonialistisessa keskustelussa keskeistä on ollut rodullistamisen kritiikki ja kolonialismin 
historian tutkimus, jotka ovat läsnä transnationaalisessa keskustelussa, mutta eivät yhtä olennaisia.  
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Empiiriseen aineistoon perustuva tutkimus suomalaisten biseksuaalien 

elämästä on paitsi akateemisen tutkimuksen kannalta tarpeellinen, myös 

biseksuaalien itsensä kannalta tärkeä. Suomalaisten biseksuaalien kokemuksia 

kuvaavan tutkimuksen tärkeys on käynyt minulle selväksi sen kautta, että 

biseksuaalisuutta käsitelleen pro graduni ilmestymistä seuranneen yli kymmenen 

vuoden aikana lukemattomat itsensä biseksuaaleiksi määrittävät ihmiset ovat 

kertoneet tutkimukseni olleen heille mielekästä luettavaa. Pro gradu- ja 

lisensiaatintutkimukseni (Kangasvuo 2001; Kangasvuo 2006) voidaan katsoa 

osaksi identiteettipoliittista tutkimusta, jossa tutkimuksen tarkoitus on tuoda 

näkyvyyttä ja identifioitumisen mahdollisuuksia tutkitulle ryhmälle; sanalla 

sanoen tarjota samastuttavia kokemuksia identiteettityöhön vastalahjaksi 

tutkimukseen osallistumisesta. Väitöskirjassani olen kuitenkin irtautunut homo- ja 

lesbotutkimuksen perinteestä siinä mielessä, että tavoitteenani ei enää ole 

pelkästään kartoittaa biseksuaalien kokemuksia sinällään, vaan pikemminkin 

selvittää, millaisia merkityksiä biseksuaalisuus saa. Identiteetin pohdinta on 

kuitenkin yksi väitöskirjani keskeisistä teemoista. Siirtymä homo- ja 

lesbotutkimuksen perinteestä queer-teoreettiseen näkökulmaan kuvaa 

tutkimusteni tavoitteiden muutosta. Identiteetti on tutkimuksen keskiössä, mutta 

ylitän sen pohtimalla biseksuaalisuuden käsitteen muotoutumista ja strategisia 

käyttötapoja identiteettipolitiikassa pelkän identiteetin vahvistamistavoitteen 

sijasta. 

Otankin vakavasti brittiläisen sosiologin Tim Edwardsin (1998) esittämän 

kritiikin, jossa syytetään queer-teoriaa keskittymisestä enemmän teksteihin kuin 

sosiaaliseen todellisuuteen, osin sen vuoksi että queer-teorian keskeisimpinä 

teoreetikkoina pidetyt kirjoittajat, kuten Sedgwick ja Butler, ovat ensisijaisesti 

tekstintutkijoita. Edwards vaatii, että queer-tutkimuksen tulisi ankkuroitua 

enemmän empiiriseen tutkimukseen tekstintutkimuksen sijaan. Tätä vaatimusta 

tutkimukseni toteuttaa. Edwars kritisoi queer-teoriaa myös akateemisuudesta ja 

irtautumisesta ruohonjuuritason seksuaalivähemmistöaktivismista. Tämä 

Edwardsin queer-teoriaan kohdistama kritiikki ei ainakaan tällä hetkellä näytä 

ajankohtaiselta. On selvää, että queer-teoreettinen ajattelu on suoraan vaikuttanut 

myös suomalaiseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöaktivismiin. Esimerkiksi 

Tampereella kokoontuva Queer-kerho, Helsingissä järjestettävät queer-klubit 

Peijakas ja Utopia (sic) ja Helsinki Priden marssille useina vuosina osallistunut 

queer-anarkistinen mustapinkki blokki (vrt. Hekanaho 2011) ovat konkreettisia 

ilmaisuja siitä, että queer-teorialla on myös henkilökohtaista, ei pelkästään 
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akateemista ja intellektuaalista, merkitystä. Queer-teoreettiset ajatukset ovat 

selitysvoimaisia ja tärkeitä myös akateemisen maailman ulkopuolella. 

Sosiologi Jan Wickman (2010) esittääkin monipuolisemman ja tuoreemman 

näkökulman tämän hetken queer-politiikkaan ja -aktivismiin. Wickman 

huomauttaa, että queer-teoriaa on kritisoitu siitä, että se ei sovellu sosiaalisen 

todellisuuden analyysiin, mikä on johtanut myös queer-teorian poliittisen 

käyttökelpoisuuden kritisointiin. Tämä ei silti tarkoita sitä, etteikö queer-teoriaa 

olisi käytetty poliittiseen toimintaan, aktivismin pohjana. Wickman erottaa kolme 

queer-aktivismin muotoa. Ensinnäkin aktivismia, joka hakee suoraan 

inspiraationsa queer-teoriasta, luonnehtii se, että aktivistit ovat usein yhtä aikaa 

sekä queer-tutkijoita että queer-aktivisteja (vrt. Dahl 2011) tai vähintäänkin 

opiskelijoita. Queer-tutkimus itsessään on siis jo yksi aktivismin muoto, ja vaikka 

en määritäkään itseäni biaktivistiksi, näen tutkimukseni osana queer-aktivismin 

jatkumoa. Myös transsukupuolisuuksien ja transsensitiivisyyksien tuleminen 

osaksi queer-aktivismia kuvastaa teoreettiselta vaikuttavan 

identiteettidekonstruktion ihanteen konkretisoitumista sekä ihmisten elämässä että 

politiikassa. Monimuotoisuuden korostaminen on mahdollistanut erilaisten 

marginalisoitujen ryhmien yhteistyön, kuten esimerkiksi esteettömyyttä korostava 

queer-klubi Utopia todistaa. Lisäksi suoraan inspiraatiota queer-teoriasta hakeva 

aktivismi keskittyy heteronormatiiviseen kulttuuriin kaikkia syrjivänä rakenteena, 

sen sijaan että keskityttäisiin vain vähemmistöjen ongelmiin (vrt. Sorainen 

2013a). 

Toiseksi queer-aktivismin muodoksi Wickman rajaa poliittisesti queerin 

aktivismin, joka on radikaalia ja osin konfliktihakuista. Tässä aktivismin 

muodossa queerin muutosvoimana nähdään sen subversiivisuus: queer-aktivismi 

pyrkii keskustelemaan julkisesti aiheista jotka valtakulttuurissa näyttäytyvät 

sopimattomina, kuten promiskuiteetti ja erilaiset seksuaaliset käytännöt. 

Poliittisesti queer aktivismi myös vastustaa normalisaatiota ja assimilaatiota ja 

haastaa näitä vastustaessaan myös assimilaatiota kannattavat homo- ja 

lesbopolitiikat.67 Poliittisesti queerilla aktivismilla on myös yhteyksiä anarkismiin 

ja antikapitalistiseen liikkeeseen, joissa poliittinen toiminta on tietoisen 

antiparlamentaarista.  

Kolmanneksi queer-aktivismin muodoksi Wickman määrittelee lesbo- ja 

homopolitiikan, joka ei ole kiinnostunut queer-termin teoreettisesta tai 
                                                        
67Suomalaisessa seksuaalivähemmistöpolitiikassa käytiin erityisesti 1970- ja 1980-luvuilla keskustelua 
siitä, tulisiko homoliikkeen pyrkiä integraatioon vai erilliskulttuurin luomiseen. Käsittelen näitä 
keskusteluja viidennessä luvussa. 
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poliittisesta taustasta, mutta joka voi näyttäytyä näkyvimpänä ”queer”-politiikan 

muotona. Tällaisessa politiikassa ”queer” samastuu homouteen ja lesbouteen, ja 

identiteettidekonstruktio tarkoittaa pelkästään homoseksuaalisuuden 

olemuksellisuuden kieltämistä. Tässä ”queer-aktivismin” muodossa 

seksuaalivähemmistöjen tapahtumia eivät järjestä aktivistit, vaan 

viihdeammattilaiset. Kaupallisin voimin kesinä 2011 ja 2012 järjestetty Tampere 

Pride on hyvä esimerkki homotapahtumasta, joka on erkaantunut poliittisesta 

merkityksestään ja siirtynyt Tangomarkkinoiden kaltaiseksi, kulutettavaksi 

kesätapahtumaksi. 

Queer-termin ongelma onkin se, että vaikka se kyseenalaistaa erilaisten 

sukupuolen ja seksuaalisuuksien kahtiajakojen ja kategorioiden pysyvyyden ja 

luonnollisuuden, se voi myös muodostua omaksi kategoriakseen ja 

yksiselitteisesti samastua ei-heteroseksuaalisuuteen (vrt. Giffney 2004). Jos 

queerista tulee pelkkä synonyymi homoseksuaalisuudelle, sen teoreettinen ja 

poliittinen potentiaali menetetään. Onkin varottava sitä, että queer-käsitteestä 

häviäisi ajatus sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden monimuotoisuudesta ja että 

queer peittäisi eroja – olivat erot sitten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen tai 

vaikkapa etniseen taustaan, luokkaan, ikään ja luonteenpiirteisiin liittyviä. 

Queerin liputtaman rajojen ylittämisen kulttuuriset ja poliittiset ehdot ovat hyvin 

erilaiset eri kansallisissa konteksteissa (vrt. Engebretsen 2008). 

Queer-teoria ei ole selkeä ja tarkkarajainen teoreettinen viitekehys, vaan 

tutkimussuuntaus, joka pyrkii etsimään uusia tapoja tutkia ja analysoida 

seksuaalisuutta ja sukupuolta. Omassa tutkimuksessani tarkastelen sosiaalista ja 

kulttuurista todellisuutta sekä tekstien että haastattelujen avulla käyttäen queer-

teoriaa muistutuksena siitä, että tyhjentäviä lopputulemia seksuaalisuudesta ja 

sukupuolesta ei voi olla olemassa ja että seksuaalisuus ja sukupuoli rakentuvat 

aina diskursiivisen vallan kautta. Itselleni queer-teoria on myös eräänlaista 

elämäntaitokirjallisuutta, jonka avulla voidaan ymmärtää ensin omia 

norminvastaisia halujaan ja tarpeitaan, ja omien halujen kautta laajemmin 

kulttuurisia rakenteita, jotka luovat hegemonisia haluja ja tarpeita, kuten 

yksiavioisuus ja primaarinen parisuhde. Näen, että queerin on aina toimittava 

ensin henkilökohtaisella tasolla, se on tunnistettava itseä koskevaksi, ennen kuin 

sitä voi soveltaa. Queer-teoria ei ole ajatus- tai teoriarakennelma, jonka avulla voi 

tulkita aineistoja tai yhteiskunnallisia tilanteita, vaan heijastuspinta, jota 

katsomalla ymmärtää enemmän itsestään ja samalla niistä rakenteista, jotka luovat 

itsen ja toiset. 
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4.3.2 Biseksuaalisuuden paikka queer-teoriassa 

Seksuaalisuuden tutkimuksessa ja teoretisoinnissa biseksuaalisuus on ollut 

sivujuonne, jotakin, joka on sijoitettu joko historiaan tai utooppiseen 

tulevaisuuteen, kuten Angelides (2001) kuvaa. Biseksuaalisuudesta ovat 

kirjoittaneet vain ne tutkijat, jotka ovat tutkineet nimenomaan biseksuaalisuutta. 

Heidän ajatuksensa ja tutkimuksensa eivät kuitenkaan ole liukuneet osaksi queer-

teorian valtavirtaa. Monet biseksuaalisuuden tutkijat ja teoreetikot huomauttavat, 

että biseksuaalisuus on queer-teorian kanonisoiduissa teksteissä sivuutettu (ks. 

esim. James 1996; Young 1997; Hemmings 2002; Callis 2009). Biseksuaalisuus 

on useimmiten joko sivulauseessa mainittava kuriositeetti tai abstrakti ja eloton 

välitila, kuten Clare Hemmings (2002, 1–2) biseksuaalisuuden asemaa queer-

teoriassa ja feministisessä teoriassa luonnehtii. Malena Gustavson (2006, 261) 

puolestaan huomauttaa, että feministisissä ja queer-teoreettisissa teksteissä 

biseksuaalisuus näyttäytyy homoseksuaalisen identiteetin varianttina, jossa 

samansukupuoliset seksuaalikäytännöt ja halut ovat merkityksellisiä ja 

erisukupuoliset merkityksettömiä. 

Homo- ja lesbokirjoittajat voivat kritisoida Judith Halberstamin (2005a, 39, 

44) tapaan sitä, kuinka transnationaaliset seksuaaliset vähemmistöt joutuvat 

länsimaisten kirjoittajien toimesta luokitelluiksi länsimaisten identiteettitermien 

mukaisesti. Silti ainoat saavutettavissa ja mainittavissa olevat identiteettitermit 

vaikuttavat olevan homoseksuaalisuus ja transsukupuolisuus. Halberstamin 

teksteissä queerina näyttäytyy nimenomaan homoseksuaalisuus ja erilaiset 

sukupuolen ylittämisen käytännöt dragista transsukupuolisuuteen ja 

naismaskuliinisuuteen (2004 [1998]). Sanomattakin on selvää, että 

biseksuaalisuus jää näkymättömäksi. Biseksuaalisuus näyttää olevan monien 

homo- ja lesbokirjoittajien teksteissä nimeämätön – ja koska monissa näistä 

teksteistä länsimaista käsitteistöä kritisoidaan, se myös jää lopullisesti 

nimeämättömäksi. Oman tutkimukseni kunnianhimoisena tavoitteena onkin 

kaivertaa biseksuaalisuuden käsitteelle tilaa myös queer-teoriaan. 

Hemmings (2002, 117–118) kysyy, miksei biseksuaalisuudesta ole tullut 

käyttökelpoista käsitettä ja kategoriaa queer-teoreettisessa keskustelussa. 

Hemmingsin mukaan aiemmin sekä transsukupuolisuus että biseksuaalisuus 

olivat homo- ja lesbotutkimuksen kannalta ongelmallisia käsitteitä ja ilmiöitä. 

Transsukupuolisuudesta kuitenkin tuli queer-teorian ja queer-tutkimuksen myötä 

salonkikelpoinen tutkimuskohde ja teoreettinen väline – biseksuaalisuudesta ei. 

Miksi näin kävi? Biseksuaalisuuden näkymättömyys keskustelussa on 
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merkillepantavaa siinäkin mielessä, että Freudin ajatus polymorfisesta 

seksuaalisuudesta on tärkeä heijastuspinta monien queer-teoreetikkojen 

ajattelussa. Siitä huolimatta, että biseksuaalisuus oli Freudille keskeinen käsite, 

biseksuaalisuus ei sen enempää teoreettisena käsitteenä kuin elettynä 

kokemuksenakaan ole ollut queer-teoreettisen kiinnostuksen kohteena. 

Biseksuaalisuuden tutkijat ovat antaneet erilaisia syitä biseksuaalisuuden 

näkymättömyydelle queer-teoriassa. Amerikkalainen biaktivisti Christopher 

James (1996) väittää queer-teorian olevan riippuvainen sukupuolen ja 

seksuaalisuuden dualismeista niiden dekonstruoimisen sijaan, jolloin dualismeja 

kyseenalaistavat sukupuolet ja seksuaalisuudet jäävät näkymättömiksi. Hän 

esittää, että queer-teoriassa biseksuaalisuus nähdään jonkinlaisena homo- ja 

heteroseksuaalisuuden sekoituksena, jolloin queer-tutkijat olettaisivat 

biseksuaalisuuden olevan implisiittisesti mukana pohdinnoissaan  ja 

biseksuaalisuutta omana ilmiönään ei tarvitsisi pohtia. Ruth Goldman (1996) 

puolestaan toteaa, että queer-teoriassa homoseksuaalisuus ja valkoisuus ovat 

normatiivisia, jolloin muut seksuaalisuudet ja rodullisuudet jätetään huomiotta. 

Biseksuaalisuus kuuluu huomiotta jätettyihin, ja samalla se jää queer-teorian 

ulkopuolelle. Toisaalta biseksuaalisuus saatetaan nähdä queer-teorian seksuaalisen 

ja sukupuolen dekonstruktion projektin vastaisena, osana sukupuolen ja 

seksuaalisuuden kahtiajakoa, ja siten analyyttisesti merkityksettömänä tai jopa 

haitallisena (Däumer 1992). 

Angelides (2001, 168–171, 175–176) huomauttaakin, että biseksuaalisuus on 

usein queer-teoriassa nähty ensisijaisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden 

kahtiajaon merkkinä, vaikka biseksuaalisuus toimii yhtäaikaa sekä kahtiajakojen 

vahvistajana että niiden murtajana: historiallisesti ja epistemologisesti 

biseksuaalisuutta ei voi ajatella kahtiajakoisuuden ulkopuolella. Homo/hetero-

kahtiajako on queer-teorian keskeisimpiä tarkastelun kohteita, ja tälle keskeiselle 

näkökulmalle rakentuu myös queer-teorian dekonstruktiivisuus. Biseksuaalisuus 

voisikin olla käyttökelpoinen lähtökohta sukupuolen ja seksuaalisuuden 

kategorioiden dekonstruktiolle, sillä käsitteenä se sijoittuu sekä homo/hetero-

kahtiajaon sisään että sen ulkopuolelle. (vrt. Callis 2009, 219.) Biseksuaalisuuden 

kategoria on ollut keskeinen työkalu homo/hetero-jaon rakentumisessa, joten se 

on välttämätön väline myös jaon dekonstruoimiseen.  

Angelides (2001, 187; 2006, 128, 151) toteaa, että biseksuaalisuuden 

sulkeminen pois lesbo- ja homotutkimuksen – ja myös queer-tutkimuksen – 

kentältä johtuu myös metodologisista ja teoreettisista syistä. Varsinkin 

yhdysvaltalaisessa queer-tutkimuksessa seksuaalisuus ja sukupuoli on erotettu 
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toisistaan ja sukupuoli on nähty lähinnä feministisen tutkimuksen alueena. 

Homoseksuaalisuus itsessään on nähty subversiivisena queer-tutkimuksessa. 

Queer-teorian ja homo- ja lesbohistoriallisten tutkimuskenttien välillä on 

jännitteitä, jotka ovat rajoittaneet kaikkien analyyttistä potentiaalia. Historiallinen 

tutkimus on paljolti jäsentynyt identiteettiparadigman ympärille sen sijaan, että 

olisi etsitty identiteettejä tuottavia epistemologisia prosesseja. 

Identiteettiparadigmalle on olennaista erottaa seksuaalinen identiteetti 

seksuaalisista käytännöistä, mutta siten, että vaikka homoseksuaalinen identiteetti 

nähdään aikaan ja paikkaan sidottuna, homoseksuaaliset käytännöt on nähty 

pohjimmiltaan universaaleina. Ei-identiteetiksi määrittynyt biseksuaalisuus on 

siten jäänyt historiallisen tutkimuksen ulkopuolelle, kokonaan nimeämättömäksi, 

homo- ja heteroseksuaalisuuden kategorioihin sulautuvaksi. Biseksuaalisuuden on 

oletettu olevan vain homo-hetero-jaon sivutuote, joka määrittyy tämän jaon kautta 

ilman, että sillä itsellään olisi roolia jaon muodostumisessa. Angelidesin vahvin 

väite onkin, että biseksuaalisuuden käsitteellä ja kategorialla on ollut olennainen 

rooli homo- ja heteroseksuaalisuuden kategorioiden rakentumisessa. Queer-

teoriassa biseksuaalisuuden näkymättömyys on tuotettu uudelleen sen kautta, että 

queer-teoria on ollut riippuvainen homo- ja lesbohistoriankirjoitukseen pohjaavan 

identiteettiparadigman dekonstruoimisesta. Koska biseksuaalisuus ei identiteettinä 

ole ollut näkyvä, se on jäänyt teoreettisen tarkastelun ulkopuolelle. 

Biseksuaalisuuden puutetta queer-teoriasta on selitty myös sillä, että queer-

teorian klassikkotekstit eivät mahdollista biseksuaalisuuden tarkastelua tai tekevät 

sen näkymättömäksi. Queer-teoriaa on usein kehitetty klassikkoteksteistä käsin, ja 

ne eivät tarjoa välineitä biseksuaalisuuden analyysille. Esittelen seuraavassa Eve 

Kosofsky Sedgwickin ja Judith Butlerin ajatteluun bitutkimuksen näkökulmasta 

kohdistettua kritiikkiä siitä syystä, että heidän ajattelunsa on 

seksuaalisuudentutkimuksessa hyvin vaikutusvaltaista. Sedgwickin 

epistemologinen lähestymistapa seksuaalisuuteen ja hänen myöhempi, 

affektiivisuutta käsittelevä tuotantonsa, ovat muokanneet omaa ajatteluani. 

Butlerin performatiivisen sukupuolen teorian hallitsevuudelta nykyisessä 

sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksessa ei puolestaan ole voinut välttyä. 

Heidän ajattelunsa sävyttää tutkimustani, vaikka jossain määrin sanoudunkin irti 

heidän ajattelustaan. 

Eve Kosofsky Sedgwickin teosta Epistemology of the Closet (1990), joka on 

yksi queer-teorian kehityksen kannalta tärkeistä teoksista, ovat biseksuaalisuuden 

näkökulmasta kommentoineet sekä James (1996) että politiikantutkija Stacey 

Young (1997). Teoksessaan Sedgwick (1990, 1–4) esittää, että modernissa 
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länsimaisessa kulttuurissa keskeiset tietämisen tavat ovat rakentuneet homo- ja 

heteroseksuaalisuuden jaon ympärille sillä tavoin, että miesten välisen 

samansukupuolisen seksuaalisen halun salaaminen ja paljastaminen määrittää sitä, 

mitä ja miten seksuaalisuutta voi ymmärtää. Sedgwick muistuttaa, että 

heteroseksuaalisuus ei viittaa vain miesten ja naisten välisiin suhteisiin, vaan 

myös siihen, millaiset suhteet miesten välillä ovat mahdollisia. Sedgwick asettaa 

homo/heteroseksuaalisuus-vastakkainasettelun keskeiseksi länsimaista ajattelua 

organisoivaksi prinsiipiksi mies/nainen-sukupuolierottelun sijaan. 

Young (1997, 65–66) huomauttaa, että Sedgwick sivuuttaa teoksessaan 

biseksuaalisuuden lähes kokonaan. Sedgwick (1990, 249–251) viittaa 

biseksuaalisuuteen vasta teoksensa viimeisellä kolmella sivulla käyttäen 

biseksuaalisuutta esimerkkinä miehen seksuaalisuutta koskevasta tiedosta, joka 

esitetään naisilta kielletyksi tai suljetuksi, käsittämättömissä olevaksi. Sedgwickin 

viittaus miehen biseksuaalisuuteen on pieni sivujuonne laajemmassa analyysissä, 

joka käsittelee sitä, kuinka miesten väliset suhteet jäävät naisilta näkymättömiin 

Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanisarjassa. Se ei siis pohdi 

biseksuaalisuutta sinällään, vaan niitä mekanismeja, joilla rakentuu sellaisen 

naisen hahmo, joka ei voi eikä saa tietää homoseksuaalisuudesta. Youngin 

mukaan Sedgwick niputtaa homoseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden kuvaukset 

ja niiden analyysin yhteen näissä teoksensa viimeisessä kolmessa sivussa 

tarjoamatta tälle kuitenkaan tarkempaa perustelua. Young kysyy, mitä Sedgwickin 

biseksuaalisuudesta vaikeneminen tarkoittaa hänen työnsä kannalta – millaisia 

aukkoja vaikeneminen tuottaa? Young ehdottaa, että Sedgwickin vaikeneminen 

johtuisi siitä, että useamman kuin kahden vastakkaiseksi määritellyn termin, siis 

homo- ja heteroseksuaalisuuden, käsittely yhtäaikaa tuottaa käsitteellisen 

lamaantumisen. 

Myös James (1996, 222–223, 234) kritisoi Sedgwickin keskittymistä 

pelkästään miesten homoseksuaalisuuteen ja toteaa, että Sedgwickillä ei ole 

teoreettisia työkaluja käsitellä miesten samansukupuolisen halun välialueita. 

Jamesin mukaan biseksuaalisuus manifestoituu luisumina erilaisten identiteettien 

ja halujen väliin ja ilmenee eri kohdissa homososiaalista jatkumoa. James toteaa, 

että Sedgwick havaitsee luisuman sen välillä, että miehet identifioituvat toisiinsa 

mutta haluavat naisia, mutta teoretisoi pelkästään sitä, kuinka queer ilmenee 

heteroudessa, eikä sitä, kuinka heterous ilmenee queerissa. Biseksuaalisuuden 

positio tässä kahtiajakoisessa viitekehyksessä jää analysoimatta. 

Angelidesin (2001, 172–174, 183; 2006, 136–137) mukaan biseksuaalisuuden 

jääminen varjoon Sedgwickin teksteissä johtuu suurimmilta osin siitä, että 
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Sedgwick keskittyy kaapin metaforaan. Sedgwickin mukaan länsimainen 

seksuaalisuus on rakentunut erilaisille vastakohtapareille, joista 

homo/heteroseksuaalisuus on vain yksi. Muita keskeisiä vastakohtapareja ovat 

esimerkiksi salaisuus/paljastaminen ja sisäpuoli/ulkopuoli. Sedgwick ei 

kuitenkaan huomioi sitä, että juuri toisensa poissulkevien vastakohtaparien avulla 

biseksuaalisuus on sijoitettu esihistoriaan, toisiin kulttuureihin tai utopioihin sen 

sijaan, että se nähtäisiin läsnäolevana länsimaisessa kulttuurissa. Sedgwickin 

hahmottelema kaapin epistemologia vahvistaa kahtiajakoisen rakenteensa joko 

kieltämällä biseksuaalisuuden tai sijoittamalla sen vastakohtaparien osaksi, eli 

sulauttamalla joko homo- tai heteroseksuaalisuuteen. Angelides toteaa, että 

Sedgwickin homo/hetero-kahtiajaon analyysi jää kesken ilman sen pohdintaa, 

kuinka biseksuaalisuus on suljettu pois tästä kahtiajaosta, siitä huolimatta, että 

biseksuaalisuus on itseasiassa jäsentänyt ja säännellyt sukupuolen ja 

seksuaalisuuden vastakkainasettelua.  

Hemmings (2002, 9–10) on puolestaan pohtinut biseksuaalisuuden asemaa 

Judith Butlerin Hankalassa sukupuolessa (2006 [1990]). Hankalassa 

sukupuolessa Butler hahmotteli sukupuolen performatiivisuuden ajatuksen, jonka 

mukaan sukupuoli rakentuu toistettuina tekoina ja esityksinä ja että sukupuolta 

määrittää myös se, että ”oikein” sukupuolitettu subjekti haluaa vastakkaista 

sukupuolta. Tässä mallissa heteroseksuaalisuus seuraa sukupuolta ja 

homoseksuaaliset subjektit määrittyvät ei-naisiksi ja ei-miehiksi. 

Heteroseksuaalisuuden olettaminen luonnolliseksi vakiinnuttaa siten miehen ja 

naisen kategoriat. Hemmingsin mukaan butlerilaisesta näkökulmasta 

biseksuaalisuus on ongelmallinen. Ensinnäkin sukupuolen performatiivisuuden 

malli edellyttää biseksuaalisuuden olemassaoloa psykoanalyyttisenä perustana. 

Tässä mallissa sukupuolittunut biseksuaalinen subjekti ei kuitenkaan ole 

mahdollinen. Hemmings väittää, että queerit subjektit (eli homot ja lesbot) ovat 

nykyisen seksuaalikulttuurin ja -teorian keskiössä biseksuaalisuuden 

kustannuksella ja sen kautta, että biseksuaalisuus rakentuu kiistämättömäksi 

välitilaksi. Ilman biseksuaalisuutta queer-performatiivinen subjekti ei voi pysyä 

homona tai lesbona. Psykoanalyyttisesti suuntautuneessa queer-teoriassa 

vastakkaista sukupuolta olevan kohteenvalinta ensin tehdään ja sitten kielletään, 

jolloin tuloksena on lesbo- tai homosubjektiviteetti, tai sitten kielletään 

samansukupuolinen kohteenvalinta, jolloin tuloksena on heteroseksuaalinen 

subjektiviteetti. Koska biseksuaali ei kiellä vastakkaista sukupuolta olevaa 

kohteenvalintaa, hänen täytyy olla heteroseksuaali. Ei ole mahdollista tehdä 

samansukupuolista kohteenvalintaa kieltämättä ensin vastakkaisen sukupuolen 
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kohteenvalintaa tai tehdä vastakkaisen sukupuolen kohteenvalintaa menettämättä 

ensin kiellettyä samansukupuolista kohdetta. (vrt. Gurevich et al. 2009, 245–247.) 

Myös sukupuolentutkija Susan Feldman (2009) huomauttaa, että Butlerin 

ajattelussa biseksuaalisuus ja biseksuaaliset subjektit muotoutuvat 

kaksinkertaisesti mahdottomiksi ajatella, sillä Butlerin teoriassa 

heteroseksuaalinen subjekti muotoutuu homoseksuaalisuuden kieltämisen ja 

torjunnan avulla. Butlerilaista subjektiviteettia on mahdotonta teoretisoida 

poissulkemisen ja sisälle ottamisen (inclusion/exclusion) kahtiajaon ulkopuolella, 

sillä Butler painottaa identifikaation merkitystä subjektin muotoutumisessa. 

Butlerille symbolisten normien kautta identifioituminen on välttämätöntä 

subjektiksi tulemisessa, mitä Feldman pitää ongelmallisena. Niin kauan, kuin 

erilaisuuden (homo- tai heteroseksuaalisuuden) kieltäminen ja poissulkeminen 

nähdään subjektin muotoutumisen kannalta välttämättömänä, biseksuaalinen 

subjekti on käsittämätön. Biseksuaalinen subjekti tukahdutetaan ja mitätöidään 

sekä subjektien identifioitumisessa että teoreetikkojen idealisoiduissa käsityksissä 

symbolisista normeista. Feldman paikallistaa ongelman siihen, että monet 

teoreetikot, Butler mukaanluettuna, pyrkivät luomaan universaalin teorian 

subjektin muodostumisesta ja identifioitumisesta. Universaalius kuitenkin 

kompastuu siihen, että homo- ja heteroseksuaalisuus oletetaan erillisiksi. 

Antropologi Gayle Rubin on Judith Butlerin tekemässä haastattelussa kritisoinut 

seksuaalisuuden teoretisoinnissa aiemmin yleistä universaaliuden tavoittelua 

(Rubin & Butler 1994). Siitä huolimatta, että Butler tunnustaa Rubinin ajattelun 

merkityksen itselleen, hänen teksteissään on universalisoiva ote 

biseksuaalisuuden näkökulmasta tarkasteltuna. 

Biseksuaalisuus on queer-teorian valtavirrassa näyttäytynyt hankalana 

käsitteenä, jota on vaikeaa sovittaa queer-teoreettisiin keskusteluihin, mutta myös 

hankalana kokemuksena. Toisaalta sen hankaluus tuottaa uusia ajatuksia ja 

tulkintoja, kunhan sitä ei sivuuteta tai huomioida näennäisesti. Mikko tiivistää 

yksinkertaiseen metaforaan paljon siitä, miten ongelmallisesti biseksuaalisuus 

queer-teoriassa usein paikantuu: 

Se et sä yhdistät homon ja heteron ni ei siitä tuu biseksuaalia. Ei se oo niinku 

kahvi ja maito, ei siit tuu maitokahvia yhdistämällä, ja sitte vähä sokeria. 

(Mikko 1976:2009) 
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4.3.3 Biseksuaalisuus queer-teorian välineenä? 

Biseksuaalisuuden tutkijat ovat antaneet biseksuaalisuudelle erilaisia rooleja 

seksuaalisuuden teoretisoinnissa. Kirjallisuudentutkija ja bifeministi Elisabeth 

Däumer asetti vuonna 1992 tehtävän: biseksuaalisuuden tuli olla epistemologinen 

ja eettinen näkökulma, josta käsin sukupuolen ja seksuaalisuuden kahtiajakoista 

rakennetta voi tutkia ja dekonstruoida. Däumerin mukaan biseksuaalisuuden 

välitilamaisuus mahdollistaa kaikenlaisten identiteettien ristiriitaisuuksien ja 

aukkojen tarkastelun. Däumer näki biseksuaalisuuden poliittisten identiteettien 

horjuttajana, joka tarjoaa mahdollisuuden nähdä ristiriitaisuus ymmärryksen ja 

voiman lähteenä sen sijaan, että se nähtäisiin vikana. Varsin optimistisesti Däumer 

ehdotti, että biseksuaalisuus voisi toimia siltana erilaisten identiteettien ja 

yhteisöjen välillä ja mahdollistaa siten yhtäläisyyksien painottamisen erojen 

sijasta. (Däumer 1992, 98–99.) 

Erityisesti biaktivistisesti suuntautuneissa teksteissä biseksuaalisuus on usein 

nähty kaksinapaiset kategoriat ylittävänä ja niitä purkavana seksuaalisuuden 

muotona, sijoittuivatpa nämä kaksinapaiset vastakkaisuudet sitten sukupuolen tai 

seksuaalisen halun alueelle. Biseksuaalisuus on nähty radikaalina seksuaalisuuden 

muotona jo sinällään. (ks. esim. Garber 1997, 65; Firestein 1996b, 281–284; Fox 

1996; Queen 1996.) Däumerkin (1992, 103) julistaa että biseksuaalisuus on 

transgression, muuntuvuuden ja ristiriitaisuuden leimaama, ja sellaisena se voi 

tarjota linkin niin queer- ja lesboteorian kuin myös queer- ja lesboetiikan välille. 

Amerikkalais-italialainen bitutkija ja -aktivisti Serena Anderlini-D'Onofrio ja 

kirjallisuudentutkija Jonathan Alexander (2009, 199) jopa väittävät, että 

biseksuaalisuudella on olennainen rooli ihmislajin säilymisessä, sillä heidän 

mukaansa biseksuaaliseen tietoisuuteen liittyvä välitilamaisuus ja 

promiskuiteettisuus mahdollistavat vastuullisen ja huolehtivan suhteen myös 

muihin elämänmuotoihin. Anderlini-D'Onofrion ja Alexanderin luonnostelema 

biseksuaalinen parempi tulevaisuus edustaa ääripäätä biseksuaalisuuden 

mystifioinnissa. Se ei mielestäni niinkään tarjoa mahdollisuutta biseksuaalisuuden 

uudenlaiseen tarkasteluun, vaan esimerkin siitä, millaisia idealisoituja ja 

utooppisia mielikuvia biseksuaalisuuden käsitteeseen ja kokemukseen voi 

äärimmillään liittää. (vrt. Anderlini-D'Onofrio 2011.) 

Biseksuaalista identiteettiä ja biaktivismia rakentavat tekstit ja kirjoittajat 

ovatkin usein langenneet samaan hybrikseen, josta Leo Bersani (1987, 206–207) 

kritisoi homoliikkeen retoriikkaa 1980-luvulla. Bersanin mukaan monet 

homokulttuurin ja -liikkeen ilmiöt, kuten macho-homotyyli ja sadomasokismi, on 
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nähty subversiivisina ja poliittisina – jopa pelkkä samansukupuolinen halu on 

nähty poliittisesti radikaalina valintana. Bersani toteaa, että näitä subversiivisiksi 

ja poliittisiksi koettuja ja nimettyjä käytäntöjä ei voida pitää itsestäänselvästi 

hierarkioita ja dominoivia valta-asetelmia horjuttavina. 

Biseksuaalisuutta tutkineet teoreetikot eivät kuitenkaan ole juurikaan 

kommentoineet queer-teorian antisosiaalista paradigman muutosta. 

Biseksuaalisuudesta kirjoittaneet aktivistit ovat kuvanneet biseksuaalisuutta usein 

utopistisin termein. Biseksuaalisuuden on jo ilmiönä nähty luovan uusia 

seksuaalisuuden ja halun muotoja ja irroittavan sekä yhteiskunnan että yksilön 

erilaisista dikotomioista. Näitä kirjoituksia vasten on merkityksellistä lukea 

antisosiaaliseen paradigmaan sitoutuvien queer-teoreetikkojen tulevaisuuteen 

suuntautuvaa aktivismia kritisoivia tekstejä. Leo Bersani kirjoitti vuonna 1987 

ilmestyneessä artikkelissaan Is the Rectum a Grave?, että seksillä on tiettyjä 

kieltämättömiä aspekteja, jotka ovat yhteisöllisyyden, tasa-arvoisuuden, 

hoivaavuuden ja rakastavuuden vastaisia. Seksiaktin, ja erityisesti 

homoseksiaktin, Bersani (1987, 215, 222) liittää kuolemanviettiin, joka murtaa 

minuuden ja irroittaa sen yhtenäisyyden ja hallinnan vaatimuksesta. Bersanille 

seksi ei ole elämänvoima, joka varmistaa tulevaisuuden ja suvun säilymisen sen 

enempää kuin rakkauden ilmentymäkään. Bersani kuvaa seksuaalisuutta 

psykoanalyyttisestä näkökulmasta minuutta tuhoavaksi voimaksi. Lee Edelmanin 

(2004, 4) mukaan queer-teoriaa luonnehtii kieltäytyminen siitä, että historia 

tulkittaisiin suoraviivaiseksi prosessiksi, jossa merkitys ja tarkoitus paljastuvat 

ajan myötä. Queer vastustaa futuurisuuden, tulevaisuuteensuuntautuneisuuden 

tulemista. Edelman ei vaadi hyvää toteutuvaksi, vaan päinvastoin haluaa 

muistuttaa, ettei mikään, varsinkaan ”hyvä”, voi saada vahvistusta symbolisessa 

järjestyksessä. Edelman ei esitä mitään asemaa tai lähtökohtaa, josta käsin queer 

seksuaalisuus tai queer subjekti voisi tulla ”aidoksi olemukselliseksi itsekseen”, 

vaan sanoo, että queeriyden tehokkuus ja strateginen arvo perustuvat siihen, miten 

queer vastustaa symbolista todellisuutta, joka ei hyväksy yksilöä subjektina, ellei 

yksilö hyväksy symbolista järjestystä.  

Halberstam (2008) kritisoi edelman-bersanilaista antisosiaalisuutta 

epäpoliittisuudesta ja keskittymisestä kanonisoituihin euroamerikkalaisiin 

teksteihin marginaalisempien tekstien ja kokemusten sijaan.68 Halberstam 

rakentaa toisenlaista antisosiaalista negatiivisuutta painottavaa queer-teoriaa 
                                                        
68 Harri Kalha (2012) on huomauttanut, että Halberstam lukee Edelmanin tekstejä valikoivasti, ja että 
tämän käsitys antisosiaalisuudesta on suppea. Kalhan ja Halberstamin debatti julkaistiin Suomen 
Queer-tutkimuksen Seuran lehdessä 1–2/2012. (ks. myös Sorainen 2013b.) 
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teoksessaan The Queer Art of Failure (2011), jossa hän tarkastelee 

epäonnistumisen ja unohtamisen teemoja queer-näkökulmasta. Halberstamille 

negatiivisuus ei tarkoita yhteisöllisyyden ja minuuden vastaisuutta, vaan hänelle 

epäonnistumiset voivat olla keskeisiä kokemuksia queerin minuuden ja 

yhteisöllisyyden rakentamisessa. Myös José Esteban Muñoz (2009) on kirjassaan 

Cruising Utopia – The Then and There of Queer Futurity kritisoinut 

antisosiaalisen käänteen tulevaisuudenvastaista näkökulmaa ja todennut, että juuri 

queer-teorian utooppisuudessa piilee sen poliittinen ja käytännöllinen potentiaali. 

Valkoisille ja länsimaisille subjekteille utopia merkitsee historiallisesti eri asiaa 

kuin ei-valkoisille ja ei-länsimaisille. 

Nykyisessä tilanteessa, jossa homo- ja lesbopolitiikka ovat vahvasti 

sitoutuneita identiteetteihin, juuri biseksuaalin hahmo edustaa todella 

poissuljettua, nimeämätöntä hahmoa ja subjektia. Biseksuaalin positio on se, joka 

on sosiaalisen järjestyksen ulkopuolella, säädyttömän ja ylitsepursuavan 

nautinnon alueella. Jo biseksuaalisuuden vahvimmat assosiaatiot, 

hyperseksuaalisuus ja biseksuaalisuuden olemattomuus, kuvaavat 

biseksuaalisuuden perimmäistä pervoutta, queeriyttä. Biseksuaalisuus ei asetu 

siististi sosiaaliseen järjestykseen. 

Sitoudun Youngin (1997, 68–69) varoitukseen siitä, että biseksuaalisuus 

nähtäisiin kahtiajaot ylittävänä seksuaalisuuden muotona. Young huomauttaa, että 

teoretisoinnin kohteena pitäisi olla se, miten biseksuaalisuus on sitoutuneena 

erilaisiin kaksinapaisuuksiin ja miten se voi niitä murtaa. Biteorialla on 

mahdollisuus kyseenalaistaa seksuaalisen suuntautumisen ja identiteetin 

sitoutuneisuus sukupuoleen, mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö se samalla olisi 

niihin myös itse sitoutunut. Hemmings (2002, 4–5, 8) muistuttaakin, että on 

vaarallista olettaa, että biseksuaaliset subjektit eivät olisi seksuaalisten, 

sukupuolisten tai rodullisten vastakohtien sitomia. Biseksuaalisuus asemoidaan 

helposti itsestäänselväksi ja jatkuvaksi haasteeksi lesbouden, homouden ja 

heterouden vastakohtaisuudelle, jolloin edellisen joustavuus ja transgressiivisuus 

on kontrastissa jälkimmäisten jähmeydelle ja konservatiivisuudelle. Hemmings 

huomauttaa, ettei riitä, että jäljitetään samaan ja vastakkaisen sukupuoleen 

kohdistuvaa halua vain niiden havaittujen vaikutusten kautta, eli homo- ja 

heteroseksuaalisuudesta, maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä sekä 

rotuhierarkioista. Hemmings ehdottaa, että biseksuaalisuutta tarkasteltaisiin 

ensisijaisesti epistemologisesta näkökulmasta. Epistemologisella näkökulmalla 

Hemmings tarkoittaa tapaa tarkastella biseksuaalisuutta merkitysten kautta: Miten 

se tuotetaan seksuaalisuuksien ja sukupuolten risteyskohdissa ja miten se asemoi 
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niitä? Millainen tieto biseksuaalisuudesta on ymmärrettävää, ja mikä tekee 

biseksuaalisuudesta käsittämätöntä? Hemmings muistuttaa, että biseksuaalisuutta 

koskeva tieto on aina osittaista ja katkonaista. 

Myös kanadalaisille psykologeille Maria Gurevichille, Helen Baileylle ja Jo 

Bowerille (2009) biseksuaalisuus on keskeinen epistemologinen rekisteri, josta 

käsin voi purkaa sukupuolen ja seksuaalisuuden kaksinapaisuutta. 

Biseksuaalisuus toimii kaikkien seksuaalisten kategorioiden rakentamisessa ja 

ylläpidossa, ja sen jättäminen analyysin ulkopuolelle jättää aukon. Myös oma 

tutkimukseni perustuu osin epistemologiseen näkökulmaan, jossa on keskeistä 

kysyä, millaisiin tietojärjestelmiin biseksuaalisuus perustuu, mitä se heijastaa ja 

peittää ja kuinka tietyt tiedon muodot legitimoidaan, tehdään mahdollisiksi ja 

ymmärrettäviksi samalla, kun toiset torjutaan ja suljetaan pois. Kuinka 

biseksuaalisuuden käsite toimii ja miten se sopii valtarakenteisiin, jotka rajoittavat 

ja mahdollistavat subjektiviteetteja, diskursseja ja politiikkoja? 

Biseksuaalisuudella on mahdollisuus paljastaa ristiriitoja, vastakohtia ja 

monimutkaisuuksia, jotka sisältyvät kaikkiin identiteetteihin. Biseksuaalinen 

näkökulma voi valaista, kuinka muut seksuaaliset identiteetit tuotetaan ja miten 

niille tarjotaan legitiimi tai illegitiimi status.  

Angelides (2001, 179–180, 189) toteaa, että biseksuaalisuutta voi käyttää 

identiteetin ja halun vastakkainasettelun hämmentämiseen – vastakkainasettelun, 

joka on rakentanut erilliset homon, heteron ja lesbon kategoriat. Biseksuaalisuus 

voi tuoda esiin sukupuolen ja seksuaalisuuden linkittymisen, mutta myös siirtää 

sukupuolen pois roolista, jossa se on pääasiallisin keino ymmärtää identiteetin, 

seksuaalisuuden, halun ja nautinnon muotoja. Kuten queer-teoria osoittaa, kaikilla 

identifikaation, halun ja nautinnon reiteillä ei ole yhteyttä sukupuolen kanssa. 

Angelides näkee biseksuaalisuuden teoretisoinnin myös feminismin ja queer-

teorian yhdistäjänä, joka voi edesauttaa dekonstruoimaan sukupuolta ja 

seksuaalisuutta tarkemmin ja paremmin. Kuten englannin kielen tutkija Kate 

Thomas (2011, 71) toteaa, poikkeaviksi määriteltyjä nautintoja ja ei-normatiivista 

seksuaalisuutta ei queer-teoriassa analysoida vain normatiivisuuksia rikkovina 

vastadiskursseina, vaan queer-teoria paljastaa, kuinka nämä poikkeavuudet ja ei-

normatiivisuudet ovat itseasiassa välttämättömiä osia yhteiskunnallisissa 

valtarakennelmissa. 

Vaikka biseksuaalisuuden näkeminen omana, erillisenä etnisluonteisena 

identiteettinään onkin queer-teorian identiteettidekonstruktiivisten lähtökohtien 

vastaista, biseksuaalinen identiteetti ja biseksuaalisiksi määrittyvät kokemukset 

ovat silti tärkeä osa monien ihmisten elämää. Jo tästä syystä biseksuaalisuutta 
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tulisi tarkastella queer-teoreettisesta näkökulmasta, ja biseksuaalisuuden 

tarkastelun käsitteenä tulisi olla kiinteä osa queer-teoriaa. On varottava sitä, että 

queer-teoriasta ja queer-aktivismista tulisi yksi uusi tapa vaientaa 

biseksuaalisuutta. Biseksuaalisista ihmisistä ja kokemuksista voi tulla 

näkymättömiä, jos kaikki seksuaaliset identiteetit pervoutetaan ennen kuin 

biseksuaalisuutta itsessään arvostetaan, kuten brittiläiset psykologit Meg Barker 

ja Darren Langdridge (2008, 392) muistuttavat. Seksuaalisilla identiteeteillä 

voidaan nähdä olevan arvoa yksittäisten ihmisten elämässä, vaikka näitä 

identiteettejä lähestyttäisiinkin identiteettejä kyseenalaistavan queer-teorian 

avulla.  

Omassa tutkimuksessani pyrin osoittamaan, kuinka biseksuaalisuuden käsite 

on ollut välttämätön homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyden rakentamisessa 

suomalaisessa seksuaalivähemmistöpolitiikassa. Samalla välttämätöntä on ollut 

biseksuaalisuuden luokittelu universaaliksi inhimillisen seksuaalisuuden 

perustaksi eikä itsemäärittelyn ja identifikaation välineeksi. Nämä epistemologiset 

lähtökohdat eivät kuitenkaan saa sumentaa sitä, että biseksuaalisuuden käsite on 

myös seksuaalisen kokemuksen ja identiteetin kiinnittymisen väline, tapa kuvata 

halua, elämänkaarta ja itseä. 

4.4 Biseksuaalisen identiteetin ja yhteisön rakentamisesta niiden 
analyysiin 

Nykyisessä biseksuaalisuudentutkimuksessa voidaan erottaa kaksi suuntausta sen 

mukaan, tarkastellaanko biseksuaalisuutta kokemuspohjaisesta vai 

epistemologisesta näkökulmasta, eli ovatko tutkimuskohteena kokemukset 

biseksuaalisuudesta vai biseksuaalisuuden käsitteen muotoutuminen. 

Tutkimuksessani nämä suuntaukset liukenevat yhteen. Pyrin tarkastelemaan sekä 

biseksuaalista kokemusta että sitä, miten biseksuaalisuuden käsite on 

muotoutunut samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamisen jälkeisessä 

Suomessa. Biseksuaaliselle kokemukselle ja identiteetille on olennaista se, 

millainen sisältö on biseksuaalisuuden käsitteellä, jonka kautta identifioidutaan ja 

omia kokemuksia selitetään.  

Biseksuaalisuuden tutkimuks kietoutuu tiukasti seksuaalisuuden ja varsinkin 

homoseksuaalisuuden tutkimukseen. Biseksuaalisuuden tutkimuksessa voi havaita 

kolme vaihetta, joista ensimmäisessä painottuu biseksuaalisuuden rooli 

seksuaalisuuden selittämisessä, kuten olen kuvannut luvussa 2.1. Toisessa, 1980-

luvulla alkaneessa, vaiheessa mielenkiinnon kohteeksi nousi biseksuaalisuuden 
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kuvailu ja biseksuaalisen identiteetin ja yhteisön vahvistaminen tutkimuksen 

avulla. Osalla biseksuaalisuustutkimuksia on selvästi emansipatorinen ja 

poliittinen tavoite tehdä biseksuaalisuutta näkyvämmäksi ja edistää 

suvaitsevaisuutta (esim. Garber 1997; Firestein 1996a). Suuri osa 

biseksuaalisuutta 1980-luvulla ja sen jälkeen tutkineista ihmisistä nimeääkin 

itsensä biseksuaaleiksi (esim. Udis-Kessler 1996; Ochs 1996; Queen 2002). 

Kolmanessa vaiheessa 1990-luvun puolivälissä näkökulma muuttui queer-

teoreettisempaan suuntaan, eli identiteettipuhetta analysoivaksi ja osin 

kritisoivaksi. Toisaalta tutkimuskohteeksi nousi biseksuaalisuuden paikka sekä 

yhteisöissä että tutkimuksessa. Oma tutkimukseni sijoittuu viimeisimpään 

vaiheeseen, joskin näen tutkimukseni tarjoavan mahdollisuuksia myös 

emansipatoriseen ja identiteettipoliittiseen toimintaan. 

1980-luvun kansainvälisen biseksuaalisuuden tutkimuksen murros 

manifestoitui sekä biseksuaalisuutta koskevien tekstien määrän lisääntymisenä 

että biseksuaalisuuden tarkastelunäkökulman vaihtumisena. Aiemmin 

biseksuaalisuutta oli tutkittu ja siitä oli kirjoitettu ensisijaisesti biseksuaalisuutta 

ulkopuolelta tarkastellen. 1980-luvulta alkaen biseksuaalisuudesta alettiin 

kirjoittaa biseksuaalisesta kokemusta käsin. Ennen 1980-luvun loppupuolta 

englannin kielellä ei ollut ilmestynyt juuri lainkaan tekstejä, joissa 

biseksuaalisuus olisi hyväksyttävä henkilökohtainen tai poliittinen aihe tai valinta. 

(Hemmings 2002, 17) Biseksuaalisuutta käsiteltiin lähinnä psykiatrisesta 

näkökulmasta, biseksuaalisuuden ongelmaa ja arvoitusta selittäen, tai sitten 

populaarista näkökulmasta, biseksuaaleiksi ulkopuolelta määriteltyjen ihmisten 

poikkeavia tarinoita kertoen (ks. esim. Douglas 1997 [1967]; Fast & Wells 1975). 

Amerikkalaisten viestintätutkijoiden Mark Gammonin ja Kirsten Isgron (2006) 

mukaan biseksuaalisuudesta on Yhdysvalloissa 1980-luvun jälkeen kirjoitettu 

ensisijaisesti kolmesta näkökulmasta: biseksuaaliaktivistien näkökulmasta, 

psykologisen tutkimuksen näkökulmasta ja sosiaalitieteiden sekä humanistisen 

tutkimuksen näkökulmasta. Psykologisessa näkökulmassa pyrkimyksenä ei 

kuitenkaan enää ollut biseksuaalisuuden selittäminen, vaan biseksuaalisen 

identiteetin vahvistaminen ja terapiatyön kehittäminen. 

Psykiatri Fritz Kleinin vuonna 1978 Yhdysvalloissa julkaistu Bisexual Option 

oli ensimmäisiä teoksia, jossa biseksuaalisuutta käsiteltiin erillisenä ilmiönään, 

eikä kehitysvaiheena heterosta homoksi (tai toisin päin) tai vaihtoehtoisesti 

jonkinlaisena sairaana perversiona. Teoksen taustalla vaikuttivat useat tekijät. 

Yhdysvalloissa oli muodostumassa biseksuaalien yhteisö, jonka piirissä 

heränneitä ajatuksia kirja kuvasi. Yhteisö muodostui sekä 1970-luvun seksuaalista 
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vapautta korostaneen liikkeen että homo- ja lesboliikkeessä toimineiden 

biseksuaalien tyytymättömyyden pohjalta (Hemmings 2002, 154–157). Toisaalta 

biseksuaalisuutta pidettiin yleisesti myyttinä ja harhana. Varsinkin psykiatrian ja 

psykoterapian piirissä biseksuaalisuus nähtiin jopa haitallisena käsitteenä, joka 

estää potilasta hyväksymästä homoseksuaalisuuttaan. (Klein 1993 [1978], 5–11, 

29–37; Storr 1999a, 38–39.) 

Klein piti Kinseyn asteikkoa hyödyllisenä, mutta liian suppeana 

määrittämään ihmisen seksuaalista identiteettiä. Niinpä Klein kehitteli nimeään 

kantavan Klein Sexual Orientation Gridin, joka tunnetaan paremmin KSOG-

taulukkona. Klein käytti omassa asteikossaan seitsenjakoa Kinseyn tapaan siten, 

että numero yksi kuvaa puhdasta heteroseksuaalisuutta ja numero seitsemän 

puhdasta homoseksuaalisuutta. Klein sisällytti omaan asteikkoonsa kolme 

ulottuvuutta: menneisyyden, nykyisyyden ja ideaalin. Seksuaalisen 

suuntautumisen hän jakoi seitsemään alalohkoon, joita ovat seksuaalinen halu, 

seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaaliset fantasiat, emotionaalinen preferenssi, 

sosiaalinen preferenssi, elämäntapa ja itsemäärittely. Kyselylomakkeen muotoon 

puetun luokitteluasteikon avulla henkilö voi miettiä seksuaalista 

käyttäytymistään, sen historiaa ja seksuaalisuuteen liittyviä toiveitaan. Kleinille 

KSOG oli ensisijaisesti apuväline ihmisen identiteetin hahmottamiseen ja 

määrittelemiseen eikä niinkään teoreettinen työkalu, joka kuvaisi identiteetin 

rakennuspalikoita. (Klein 1993 [1978], 14–20; Udis-Kessler 1999, 53–55.) 

Taulukko monipuolisti käsitystä ihmisen seksuaalisuudesta tuomalla 

menneisyyden, fantasioiden, sosiaalisten piirien ja henkilökohtaisten toiveiden 

ulottuvuudet mukaan identiteetin luonnehdintaan ja muistutti, ettei pelkkä 

seksuaalinen halu tai seksuaaliset kokemukset määrittele ihmisen identiteettiä. 

Klein oli myös intohimoinen aktivisti, joka oli mukana perustamassa 

yhdysvaltalaista biyhteisöä ja puhumassa voimakkaasti bi-identiteetin puolesta. 

Klein pyrki teoksessaan purkamaan biseksuaalisuuteen liitettyjä myyttejä, kuten 

ajatusta siitä, että biseksuaaliksi itseään sanova ei uskalla kohdata omaa 

homoseksuaalisuuttaan, ja ajatusta siitä, että biseksuaalit pettävät homo- ja 

lesboliikkeen. Klein myös korosti, että jokaisella ihmisellä on tarve fyysiseen 

läheisyyteen, jolle homofobia (kuin myös heterofobia) on uhka. Kleinin mukaan 

nimenomaan biseksuaaleilla on kaikkein suurimmat mahdollisuudet fyysiseen 

läheisyyteen. Kleinin mukaan biseksuaalit voivat sallia itselleen läheisyyden sekä 

omaa että eri sukupuolta olevien ihmisten kanssa ilman pelkoa identiteetin 

menettämisestä. (Klein 1993 [1978], 5–11, 29–37; Storr 1999a, 38–39.) Kleinin 

kirjoituksissa erillisen bi-identiteetin merkitys korostuu. Myöhemmät kirjoittajat, 
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kuten Hemmings, ovat enemmänkin pyrkineet irroittautumaan monoliittisen bi-

identiteetin ajatuksesta ja painottaneet biseksuaalisuuden merkitystä tiukkojen 

seksuaalikategorioiden ja -identiteettien rapauttajana. 

1980- ja 1990-lukujen vaihteessa ilmestyi englannin kielellä joitakin 

biseksuaalisuutta käsitteleviä teoksia, joilla oli käytännönläheinen, yhteisöllinen 

ja identiteettiä luova näkökulma. Iso-Britanniassa ilmestynyt Bisexual Lives (Off 

Pink Collective, 1988) keräsi samoihin kansiin biseksuaalien kokemuksia ja 

käytännön ohjeita esimerkiksi masturboinnista, avioliitosta, lapsista ja AIDSista. 

Teoksen esipuheessa todetaan suoraan, että tavoitteena on levittää tietoa 

biseksuaalisuudesta. Samanlainen tavoite oli biaktivisti Thomas Gellerin (1990) 

kokoamalla amerikkalaisteoksella Bisexuality – A Reader and Sourcebook. 1990-

luvulla biseksuaalisuutta käsittelevien teosten määrä kasvoi. Yhdysvalloissa 

ilmestyi useita kirjoja, jotka kokosivat biseksuaalien ihmisten kokemuksia ja 

pyrkivät niitä jakamalla luomaan yhteisöä, identiteettiä ja biliikettä. (ks. esim. 

Hutchins & Kaahumanu 1991; Weise 1992.) Tavoitteet ja näkökulmat olivat osin 

ristiriitaisia. Toisaalta pyrittiin luomaan biseksuaalista identiteettipolitiikkaa, 

toisaalta kyseenalaistamaan identiteetin, sukupuolen ja halun vakaus. 

Biseksuaalisuudella itsessään nähtiin olevan radikaali potentiaali muuttaa 

ihmisten käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta (ks. esim. Rust 1992, 281).  

Clare Hemmings (2000) kritisoi identiteetin rakentamiseen keskittyvää 

bitutkimusta ja toteaa, että tällainen näkökulma biseksuaalisuuteen korostaa 

biseksuaalisuuden ontologisia aspekteja niiden epistemologisten aspektien 

kustannuksella. Kun tietoisesti pyritään rakentamaan biseksuaalisuudesta 

identiteettikategoriaa ja ihmisryhmää, joka on joutunut sorron kohteeksi, 

ohitetaan ne mahdollisuudet, joita biseksuaalisuus tarjoaa seksuaalisuuden ja 

sukupuolen yleisemmäksi ymmärtämiseksi ja toisaalta myös unohdetaan se, 

kuinka biseksuaalisuus rakentuu diskursiivisissa ja poliittisissa käytännöissä eikä 

niinkään seksuaalisen halun ja käytäntöjen kautta. Hemmings esittääkin 

biseksuaalisen kokemuksen aina vajavaisena ja liikkuvana. Vajavaisuus ja 

liikkuvuus ei kuitenkaan tarkoita epäautenttisuutta. Biseksuaalinen subjektiviteetti 

syntyy Hemmingsin mukaan jatkuvassa vajavaisuudessa ja liikkuvuudessa, ilman 

että ne uhkaisivat sitä. Myös muut subjektiviteetit ovat vajavaisia ja liikkuvia, 

mutta jos subjektiviteetti itsessään nähdään olemuksellisesti vakaana, vajavuus ja 

liikkuvuus muodostavat sille uhan. 

1990-luvun puolivälistä lähtien biseksuaalisuutta käsittelevät teokset 

sitoutuivat tiukemmin akateemiseen puhetapaan ja tutkimuksellisuuteen. 

Keskeisiä artikkelikokoelmia olivat esimerkiksi psykologi Beth A. Firesteinin 
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(1996) toimittama amerikkalaisantologia Bisexuality. The Psychology and Politics 

of an Invisible Minority, jossa painottuivat psykologiset ja sosiologiset 

tutkimukset ja jonka kirjoittajat avoimesti myönsivät sidoksensa 

yhdysvaltalaiseen biliikkeeseen ja tavoitteensa tehdä tutkimuksen avulla 

emansipatorista bi-politiikkaa. Niin ikään vuonna 1996 Yhdysvalloissa ilmestyi 

kulttuurintutkijoiden Donald E. Hallin ja Maria Pramaggioren toimittama (1996) 

RePresenting Bisexualities. Subjects and Cultures of Fluid Desire, jonka 

näkökulma oli kulttuurintutkimuksellinen ja jossa biseksuaalisuuden 

teoretisoinnin ohella painottuivat kirjallisuuden ja visuaalisen kulttuurin 

biseksuaaliset tulkinnat. Vuotta myöhemmin ilmestyi brittiläiskollektiivi Bi 

Academic Interventionin (1997) The Bisexual Imaginary. Representation, Identity 

and Desire, jossa myöskin etsittiin biseksuaalisuuden merkityksiä kirjallisuudesta 

ja visuaalisesta kulttuurista. Antologioita yhdistää se, että useimmat kirjoittajat 

toimivat akateemisen maailman lisäksi myös feministisessä liikkeessä, bi-

liikkeessä ja/tai homo- ja lesboliikkeessä ja artikkelien tutkimuksellisena 

motivaationa oli kirjoittajien oma kokemus biseksuaalisuudesta ja tarve 

teoretisoida sitä.  

Niin aktivistien teoksissa kuin 1990-luvun tutkimuksissa biseksuaalisuutta 

pyrittiin käsitteellistämään uusin tavoin. Pramaggiore (1996) kirjoittaa aidan 

epistemologiasta, eli siitä, kuinka biseksuaalisuutta on aina käsitteellistetty joko-

tai-näkökulmasta. Halun on kohdistuttava joko mieheen tai naiseen ja 

määrityttävä joko homo- tai heteroseksuaaliseksi, ja biseksuaalin tulisi aidalla 

istumisen sijasta hypätä jommallekummalle puolelle. Aidan epistemologian 

käsitettä ovat käyttäneet myös muut kirjoittajat. Toinen käsitteellinen väline on 

monoseksuaalisuus vastakohtana biseksuaalisuudelle. Käsitteen avulla on pyritty 

siirtämään näkökulma sukupuolesta ja halun suunnasta siihen, että sekä homo- 

että heteroseksuaalisuutta yhdistää se, että yksilön oletetaan tuntevan vetoa vain 

yhteen sukupuoleen.  

Monoseksuaalisuutta on käytetty enemmän poliittisena kuin analyyttisenä 

käsitteenä, ja joissain teksteissä sillä on pejoratiivinen sävy. Kun 

monoseksuaalisuuden käsite aktivoidaan biseksuaalisuuden käsitteen rinnalle, se 

useimmiten näyttäytyy purettavana ja ongelmallisena ilmiönä, jonka 

biseksuaalisuus haastaa. Clare Hemmings (2002, 28–29) toteaa 

monoseksuaalisuuden termin käytön olevan diskursiivinen taktiikka, jolla 

tuotetaan uskottava biseksuaalinen subjekti. Termi asettaa biseksuaalit poliittisesti 

edistykselliseen seksuaalisen ja sukupuolittuneen kulttuurin välitilaan, joka on 

kuitenkin oudosti neutraali. Tapa niputtaa monoseksuaalit yhteen kieltää 
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anatomisen ja sosiaalisen sukupuolen ja seksuaalisuuden hierarkiat, jotka 

historiallisesti ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat subjektiin ja yhteisöjen 

muodostamiseen. Gammon ja Isgro (2006, 168) huomauttavat, että 

monoseksuaalisuuden käsitettä voidaan käyttää strategisesti siten, että se tarjoaa 

position, josta käsin biseksuaalit voivat erottautua ”monoseksuaaleista” ja 

kehittää biseksuaalista yhteisöllisyyttä. Itse en käytä monoseksuaalisuuden 

käsitettä sen pejoratiivisen ja poliittisen sävyn takia, mutta se esiintyy ajoittain 

käyttämissäni teksteissä. Hemmings (2002, 32) pitää kuitenkin tällaisia 

abstrakteja metaforia välttämättöminä siirryttäessä teoretisoimaan 

biseksuaalisuutta ei pelkästään ohitettuna identiteettinä, joka vaatii näkyväksi 

tekemistä, vaan myös paikkana, josta käsin teoriaa ja politiikkaa tuotetaan. 

1990-luvun bitutkimusta leimaa pyrkimys näyttää, että biseksuaalisuutta on 

kaikkialla, ja monissa teksteissä biseksuaalisuus rakentuu yhtä aikaa sekä 

autenttisemmaksi seksuaalisuudeksi kuin homo- ja heteroseksuaalisuus että 

radikaalimmaksi seksuaalisuudeksi, jonka tehtävä on purkaa kategorioita. Tätä 

korostaa se, että varsinkin vuosituhannen vaihteen teksteissä biseksuaalisuus 

rakennettiin postmoderniksi seksuaalisuuden muodoksi, joka on itsessään 

joustava, moniselitteinen ja kategorioita hajottava (Storr 1999a; Gammon & Isgro 

2006, 169; Hall 1996, 9). Brittisosiologi Jonathan Dollimore (2001, 22–36) 

kritisoi ajatusta ja huomauttaa, että biseksuaalisuuden postmoderniutta korostavat 

kirjoittajat näkevät biseksuaalisuuden ihanteellisena seksuaalisuuden muotona, 

joka on vapaa rajoitteista ja johon sisältyy mahdollisuus erilaisiin haluihin. 

Tällaisessa biseksuaalisuuden määrittelyssä ei oteta huomioon sitä, kuinka 

biseksuaalisuus käsitteenä ei ole irrallinen siitä, miten biseksuaalinen identiteetti 

rakentuu eletyssä elämässä, sosiohistoriallisessa yhteydessään. Dollimoren 

kritiikki kuitenkin kohdistuu enemmän siihen, kuinka biseksuaalisuuden käsite 

asettuu osaksi postmodernia seksuaalisuuden tutkimusta ja teoriaa kuin siihen, 

mistä lähtökohdista käsin tutkitaan biseksuaalisuutta kokemuksena ja 

biseksuaaleja ihmisryhmänä, joka elää postmodernissa yhteiskunnassa. 

Brittisosiologi Merl Storr (1999b, 311, 320–321) huomauttaa, että biseksuaalisuus 

ei ole akateemisena kiinnostuksen kohteena siksi, että se soveltuu postmodernin 

teorian avulla tarkasteltavaksi, vaan siksi, että biseksuaalinen identiteetti on tullut 

postmodernissa yhteiskunnassa mahdolliseksi identiteetiksi. 

Pohjoismaisessa bitutkimuksessa eräänlainen virstanpylväs oli vuonna 2001 

ilmestynyt Lambda Nordica – tidskrift för homosexualitetsforskning -lehden 

biseksuaalisuutta käsittelevä teemanumero Både och/ och /varken eller – Svenska 

biteoretiska perspektiv. Numero julkaistiin Stockholm Priden yhteydessä 
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järjestetyssä BiForum-tapahtumassa, johon itsekin osallistuin. Numero keräsi 

yhteen nuoria biseksuaalisuuden tutkijoita, joiden yhteisenä nimittäjänä oli 

postfeminismi ja queer-teoria. Ruotsalainen bitutkimus on pääosin nuorten itsensä 

biseksuaalisiksi määrittävien naispuolisten tutkijoiden aluetta, joille 

biseksuaalisuus on ollut henkilökohtaisesti tärkeä aihe. 

Sosiologi Catrine Andersson (2004) pohtii yhteenvedossaan ruotsalaisesta 

bitutkimuksesta, mitä biteoria voisi merkitä. Andersson huomauttaa, että suurin 

osa ruotsalaisesta bitutkimuksesta on tehty sekä yhteiskunnallisissa että 

kulttuuritieteissä C- ja B-uppsats-tasolla, eli ne ovat tutkimuksina verrattavissa 

kandidaatintutkielmiin ja pro graduihin. Anderssonin läpikäymistä tutkielmista 

suuri osa keskittyi historiallisten tekstien, kuten Freudin ja Kinseyn teosten, 

analyysiin. Anderssonin mukaan näiden analyysien tavoitteena on ollut osoittaa 

biseksuaalisuuden olemassaolo sekä yksilöissä että tieteenhistoriassa, jotta 

tutkimusaihetta ei voisi vähätellä pelkkänä trendinä. 2000-luvun lopussa ilmestyi 

kaksi väitöskirjaa, jotka perustuivat biseksuaalien haastatteluihin, nimittäin 

sukupolentutkija Malena Gustavsonin (2006) tutkimus ruotsalaisten binaisten 

kokemuksista, jossa sivutaan binaisten roolia lesbo- ja feministiyhteisössä ja drag 

kingeilyn merkitystä binaisten identiteetille, sekä Hanna Bertilsdotter Rosqvistin 

(2007) tutkimus samansukupuolista seksiseuraa etsivistä miehistä, jotka eivät 

välttämättä identifioidu biseksuaaleiksi ja jättäytyvät homoyhteisöjen 

ulkopuolelle. Bertilsdotter Rosqvistin tutkimuksessa korostuu se, kuinka 

seksuaaliset käytännöt, identiteetti ja yhteisöllisyys eivät välttämättä muodosta 

selkeää kokonaisuutta. 

Andersson toteaa, että ruotsalaistutkijoiden biteoriaksi nimittämän 

tutkimussuunnan ytimessä on tiedekritiikki: tavoitteena on osoittaa nykyisen 

tieteen ja tutkimuksen aukkoja ja täydentää niitä. Biteorian ytimenä on 

kaksinapaisten ajatusmallien dekonstruointi sekä yhteiskunnassa että 

tutkimuksessa. Olennaisinta on erityisesti mies-nainen- ja homo-hetero-

kahtiajakojen kritiikki. Kritiikki kiteytyy mononormatiivisuuden käsitteeseen. 

Bipositio tarkoittaa useiden eri kategorioiden rajoilla liikkumista. Anderssonin 

mukaan osassa ruotsalaisesta bitutkimuksesta nähdään biseksuaalisuus jo 

sinällään yhteiskunnallisena muutosvoimana. Andersson kritisoi tätä näkemystä ja 

huomauttaa, että yksilöiden biseksuaalista identiteettiä ja biseksuaalisuutta 

teoreettisena käsitteenä ei voi samastaa toisiinsa eikä niiden paikka kulttuurisissa 

valtarakenteissa ole sama. Andersson kuitenkin näkee, että monien ruotsalaisten 

bitutkimusten pohjautuminen tutkijoiden itsensä kokemuksiin ja identiteetteihin ja 

niiden lausuminen ääneen on yksi valtarakenteiden kyseenalaistamisen ja 
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foucaultilaisen vastavallan muoto. En kuitenkaan itse katso, että biteoria, sen 

näkökulmat ja tavoitteet varsinaisesti eroaisivat queer-teorian näkökulmista ja 

tavoitteista. 

Suomessa biseksuaalisuutta on tutkittu hyvin vähän. Sosiaalipsykologi Suvi 

Ronkaisen69 artikkeli Biseksuaalinen kokemus ja biseksuaalinen identiteetti 

(1997) on ensimmäinen nimetysti suomalaista biseksuaalisuutta käsitellyt 

tutkimusartikkeli. Se perustuu vuonna 1992 kerättyyn elämäkerta-aineistoon, 

jonka elämänkerroista 33:ssa oli mainintoja samansukupuolisesta 

seksuaalisuudesta. Kaikkia Ronkaisen tutkimia elämänkertoja yhdistää se, että 

samansukupuoliset seksuaalikokemukset ohitetaan ja selitetään pois. 

Elämäkerroissa miehet vetävät rajan itsensä ja ”niiden”, homojen, välille ja 

selittävät miesten välistä seksiä vahvalla seksuaalivietillä. Homoseksuaalisuuden 

mahdollisuus kielletään. Naiset puolestaan selittävät samansukupuolisen 

seksuaalisuuden tietyn ihmissuhteen ominaispiirteenä tai naiseksi kasvamisen 

kehitysvaiheena. Heterososiaalinen perhe-elämä leimaa naisten elämää siinä 

määrin, että samansukupuoliset seksikokemukset eivät riitä kyseenalaistamaan 

heteroseksuaalisen elämänkaaren itsestäänselvyyttä. 

Ronkainen (1997, 38) toteaa: ”[M]eillä ei ole biseksuaalista identiteettitarinaa 

vaan kulttuurisesti mahdolliset identiteettitarinat ovat muotoa joko–tai. [...] 

Biseksuaalisuus törmää kahteen ongelmaan: nimeämättömyyteen ja 

näkymättömyyteen.” Sukupuolitetut oletukset seksuaalisuudesta, mutta myös 

perheestä ja elämänkaaresta, tekevät biseksuaalisesta identiteettitarinasta vaikeasti 

ymmärrettävän. Ronkainen (1997, 39) kysyy: ”Vaikka yksilön kannalta ajatus 

minän kuvailusta joustavuutena voi olla täysin riittävä, on tärkeätä kysyä, voiko 

tällaisesta identifikaatiosta tulla ihmisiä yhdistävä identiteetti siten, että 

yhteisöllisyys ja sen myötä myös näkyvyys ulospäin ja näkyvyys itselle 

mahdollistuisivat.” Ronkaisen (1997, 43) mukaan ”[n]iin kauan kun biseksuaalien 

paikkoja, merkkejä, vahvaa sosiaalista kategoriaa ei ole olemassa, on biseksuaalin 

ongelma juuri kahden maailman – jotka eivät tunnu aivan omilta kumpikaan – 

säännöillä pelaaminen ja kahteen taustaan uppoaminen”. Ronkaisen analysoiman 

elämänkerta-aineiston keräämisen jälkeen suomalaiseen kulttuuriin on kuitenkin 

kovertunut paikka biseksuaalisuuden kategorialle ja biseksuaaliselle identiteetille. 

Suurin osa suomalaisista tutkimuksista on ilmestynyt pro graduina tai 

yksittäisinä artikkeleina. Pauliina Haasjoki (2003; 2005; 2012) on tutkinut 
                                                        
69 Suvi Ronkainen oli 1990-luvulla keskeisin suomalainen biseksuaalisuuden asiantuntija, jota 
haastateltiin myös pornolehdissä (Exit 1/1996, 45), ja joka myös kirjoitti Seta-lehteen (Seta, 1/1992). 
2000-luvulla häneen ei enää julkisuudessa juurikaan viitata biseksuaalisuuden asiantuntijana. 
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biseksuaalisuuden kirjoittamisen ja lukemisen mahdollisuutta kirjallisuustieteen 

näkökulmasta. Annukka Lahti (2006; 2007) puolestaan on tehnyt psykologian 

alan tutkimusta sellaisten pariskuntien parisuhdepuheesta, joissa vähintään toinen 

on biseksuaali. Biseksuaalisuutta on sivuttu myös Maiju Parviaisen (2008) pro 

gradu –tutkimuksessa, joka käsitteli Big Brother -televisio-ohjelmaa ja 

pornoistumista. Kulttuuriantropologisesta näkökulmasta biseksuaalisuutta ei ole 

omaa tutkimustani lukuunottamatta tutkittu Suomessa lainkaan, ja mainituista 

tutkimuksista vain Annukka Lahden tutkimus tuo suomalaisten biseksuaalien 

kokemuksia esiin. Muut keskittyvät biseksuaalisuuden käsitteeseen eri teksteissä, 

eli ne tarkastelevat biseksuaalisuutta lähinnä epistemologisesta näkökulmasta. 

Biseksuaalisuuden teoretisointi ja biseksuaalinen identiteetti on 

tutkimuksellisesti erotettava toisistaan, sillä biseksuaalisuudella on diskursiivinen 

vaikutus kulttuuriseen todellisuuteen riippumatta siitä, onko kulttuurissa 

biseksuaaliseksi itsensä määrittäviä ihmisiä. Biseksuaalisuutta käsittelevät tekstit 

muodostavat sinällään diskurssin, joka muokkaa merkityksiä samalla kun se itse 

tulee muokatuksi. (Hemmings 2002, 35; Young 1997, 71.)  

Oma tutkimukseni sijoittuu 2000-luvun biseksuaalisuustutkimuksen linjaan, 

jossa tutkimuksen kohteena ovat jo muodostuneet biseksuaaliset yhteisöt, 

biseksuaalisiksi itsensä määrittävien ihmisten kokemukset ja biseksuaalisuutta 

käsittelevien tekstien diskurssit. Nykytutkimuksessa biseksuaalisuutta 

tarkastellaan sekä identiteetti- ja subjektipositiona että epistemologisena 

näkökulmana, eli tutkitaan sitä, miten biseksuaalisuutta koskevaa tietoa tuotetaan 

valtavirtaisempien seksuaalisuuden diskurssien liepeillä. Biseksuaalisuutta ei 

välttämättä nähdä niinkään kahtiajakoisuuksien murtajana kuin näkökulmana, 

josta käsin näitä kahtiajakoisuuksia voi tarkastella (Gammon & Isgro 2006, 170–

174). Biseksuaalisuuden avulla voidaan pohtia sitä, millaisten epistemologisten 

oletusten kautta käsitys seksuaalisuudesta ja seksuaalisista identiteeteistä 

rakentuu. Biseksuaalisuuden käsite on olennainen osa sitä, kuinka länsimainen 

moderni käsitys seksuaalisuudesta on syntynyt.  
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5 Seksuaalivähemmistöpoliittinen 
biseksuaalisuus 

Biseksuaalinen identiteettipuhe on tullut suomalaisiin 

seksuaalivähemmistöpoliittisiin teksteihin ja käytäntöihin vasta 1990-luvun 

alkupuolelta alkaen. Mutta miten biseksuaalinen identiteettipuhe muotoutui ja 

vakiintui? Millainen oli biseksuaalisuuden asema käsitteenä ja ilmiönä 

suomalaisessa seksuaalivähemmistöpolitiikassa ennen bi-identiteettipuheen 

vakiintumista? Missä konteksteissa biseksuaalisuuden käsitettä käytettiin ja mihin 

tarkoituksiin? Ja kuka puhui biseksuaalin suulla?  

Pohdin sekä biseksuaalisuuden käsitteen käyttöä suomalaisessa 

seksuaalivähemmistöpoliittisessa toiminnassa että biseksuaaliseksi nimettyä 

identiteettipoliittista toimintaa. Jäljitän biseksuaalisuutta 1970–1990-luvulla 

ilmestyneistä seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuista. 1990-luvun 

seksuaalivähemmistöpolitiikkaa käsitellessäni pohjaan analyysini myös tekemiini 

haastatteluihin. Haastateltavistani varsin suuri osa oli ollut jollain tavalla mukana 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa. Joidenkin haastateltavieni rooli biseksuaalisessa 

identiteettipolitiikassa on ollut olennainen.  

Käytän tässä luvussa tietoisesti ilmausta seksuaalivähemmistö, koska se on 

taajaan käytössä tutkimassani aineistossa70. Seksuaalivähemmistön käsite rajaa ja 

etnisöi tiettyä ihmisryhmää, jolla on jossain määrin samansuuntainen 

epänormatiivinen seksuaalinen halu. ”Vähemmistö” on ihmisryhmä, jolle voidaan 

vaatia oikeuksia ja jota voidaan puolustaa syrjinnältä. Seksuaalisen vähemmistön 

käsitteen käyttöön liittyy ajatus vähemmistöön sovitettavien yksilöiden yhteisistä 

tavoitteista. Samalla se asettaa seksuaaliset vähemmistöt muiden vähemmistöjen, 

kuten etnisten vähemmistöjen, kielivähemmistöjen ja uskonnollisten 

vähemmistöjen, rinnalle ja legitimoi seksuaalivähemmistölle yhteisiksi mielletyt 

tavoitteet. Seksuaalivähemmistön käsite etnisöi myös siinä mielessä, että se 

peittää etnisiä ja rodullisia eroja ja luo käsityksen seksuaalivähemmistöön 

kuuluvien ihmisten samanlaisuudesta (vrt. Perez). Homoseksuaalien rajaaminen 

seksuaaliseksi vähemmistöksi on taktiikka, joka on yleisesti käytössä 

länsimaisessa homopolitiikassa, alkaen amerikkalaisesta 1950-luvun 

homofiililiikkeestä. (Weeks 1985, 195–201.) Toisaalta seksuaalivähemmistön 

                                                        
70 Aineistossa käytetään seksuaalivähemmistön synonyyminä myös ilmaisua ”sukupuolivähemmistö”. 
Nykykielessä sanoilla sukupuolivähemmistö ja seksuaalivähemmistö on kuitenkin merkitysero, joten 
käytän nykykielen mukaisesti ilmaisua seksuaalivähemmistö. Olennaista on kuitenkin se, että termi 
kuvastaa pyrkimystä luoda vähemmistöidentiteettiä. 
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käsite ei ole pelkästään poliittinen väline, vaan se kuvastaa myös halua luoda 

omia yhteisöjä, omaa kulttuuria ja omia identiteettejä, jotka eroavat enemmistöksi 

mielletyn ihmisryhmän vastaavista. 

Tietoista pyrkimystä etnisluonteisen seksuaalivähemmistön luomiseen 

kuvastaa se, että 1970-luvun Seta-lehdissä homoseksuaaleja verrattiin 

suomenruotsalaiseen kielivähemmistöön ja todettiin homoseksuaalien ryhmän 

paitsi olevan kielivähemmistöä suurempi, myös että sillä on oma historiansa, 

kulttuurinsa ja identiteettinsä. Ysikutosessa puolestaan homoseksuaalit 

rinnastettiin esimerkiksi juutalaisiin sorrettuna kansanosana. Terhi Saarisen 

(1991) tutkimuksessa suomalaisen homo- ja lesboliikkeen strategioista todetaan, 

että Seta-lehti pyrki 1970-luvun puolivälissä rakentamaan homoseksuaaleista 

vähemmistön muun muassa kirjoittamalla muista vähemmistöistä ja korostamalla 

vähemmistöjen välistä solidaarisuutta. 

Olen tietoinen seksuaalivähemmistön käsitteen problemaattisuudesta, mutta 

käsitteen käyttö kuvastaa aineistoani ja tapaani kirjoittaa aineistoni kielellä. 

Seksuaalivähemmistön käsite on sinällään merkittävä poliittinen väline, ja vaikka 

en pohdikaan juuri tämän käsitteen muotoutumista ja poliittista käyttöä, se 

kuitenkin on kaikupohjana tavalle puhua biseksuaalisuudesta – varsinkin, kun 

seksuaalivähemmistöksi määrittäminen ei yleensä ulotu biseksuaalisuuteen 

aineistoni varhaisemmassa osassa.  

Käsittelen aluksi biseksuaalisuuden käsitteen käyttöä 

seksuaalivähemmistöpolitiikan varhaisvaiheessa eli aikana ennen 

samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamista ja aikaa aivan sen jälkeen. 

Sitten siirryn kuvaamaan, kuinka biseksuaalisuuden käsitettä käytettiin 1970- ja 

1980-luvuilla seksuaalivähemmistöpoliittisissa järjestölehdissä. Seuraavaksi 

kuvaan 1990-luvun seksuaalivähemmistöpolitiikkaa ja muotoutuvaa biaktivismia. 

Lopuksi teen yhteenvedon biseksuaalisuuden käsitteen seksuaalipoliittisista 

paikoista 

5.1 Biseksuaalisuuden paikka varhaisessa 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa 

Halu eri sukupuoliin on ollut läsnä suomalaisessa 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa alusta alkaen. Mutta miten tämä halu nimettiin 

biseksuaaliseksi ja kuinka biseksuaalisuudesta tuli oma erillinen 

identiteettiterminsä, sen sijaan että sillä joko kuvattaisiin välivaihetta ihmisen 

psykoseksuaalisessa kehityksessä, historiallisia ”esi-homoseksuaalisia” hahmoja 
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tai ihmislajin seksuaalisuuden universaalia luonnetta? Nämä ovat 

tunnistettavimmat biseksuaalisuuden paikat suomalaisissa 

seksuaalivähemmistöjulkaisuissa, ja ne vertautuvat Steven Angelidesin (2001) 

analysoimiin biseksuaalisuuden paikkoihin seksuaalisuutta käsittelevissä 

teksteissä. Biseksuaalisuuden käsite ei kuitenkaan ole itsestäänselvästi linkittynyt 

haluun eri sukupuoliin, vaan käsite sai identiteettipolitiikassa erilaisia 

diskursiivisia tehtäviä, joita tässä luvussa jäljitän. 

Suomalaiselle homoseksuaalisuutta koskevalle yhteiskunnalliselle 

keskustelulle 1960-luvulla oli erityistä se, että sitä kävivät ihmiset, jotka eivät 

ainakaan julkisesti tunnustautuneet homoseksuaaleiksi. Keskustelu ei siten 

syntynyt itsensä homoiksi nimeävien toimesta, vaan 1960-luvun 

kulttuuriradikalismin ja yleisemmän seksuaalipoliittisen keskustelun pohjalta. 

(Saarinen 1991.) Muissa Pohjoismaissa, varsinkin Ruotsissa, 1960-luvulla 

homoseksuaalisuutta koskevaa keskustelua ohjasivat pääosin itsensä 

homoseksuaaleiksi nimenneet toimijat. Tämä liittynee samansukupuolisen 

seksuaalisuuden määrittelyyn rikokseksi. Ruotsissakin ennen dekriminalisaatiota 

1930–1940-luvuilla homoseksuaalisuudesta kirjoittivat pääosin 

homoseksuaalisuuden ulkopuolelle asettuvat asiantuntijat, kuten lääkärit 

(Lennerhed 2002). 

Jo ensimmäisessä suomalaisen seksuaalivähemmistöpoliittisen liikkeen 

julkaisussa eli vuonna 1968 perustetun Toisen säteen ryhmän julkaisemassa 

Homo et societas – Ihminen ja yhteiskunta -lehdessä biseksuaalisuus mainitaan. 

Toisen säteen ryhmä oli ensimmäinen varsinainen homojärjestö. Ryhmä ei 

kuitenkaan rekisteröitynyt yhdistykseksi, vaan toimi osana Marraskuun liikettä, 

joka kiinnitti huomiota moniin yhteiskunnallisiin epäkohtiin, kuten vankien, 

mielisairaiden ja asunnottomien asemaan (Hakala 2011, 41; Homo et Societas 

1968). Toisen säteen ryhmässä toimineet ihmiset perustivat paria vuotta 

myöhemmin keskusteluseura Psyke ry:n (Mustola 2007, 22–24). Homo et 

societas -lehden artikkelissa Niels Bohrin komplementäärisen filosofian 

sovellutuksia luonnehditaan seksuaalisuutta seuraavasti:  

Komplementäärisestä näkökulmasta voidaan homo- ja heteroseksuaalisuuden 

välistä suhdetta karkeasti kuvailla seuraavasti: aikainen ja voimakas 

homoseksuaalinen leimautuminen antaa tulokseksi nk. ”aitoja” 

homoseksuaaleja, myöhempi ja heikompi homoseksuaalinen leimautuminen 

joukon erilaisia välimuotoja, ”biseksuaalisuutta”, ”valehomoseksuaalisuutta” 
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jne. Homoseksuaalisen leimautumisen puuttuminen antaa tulokseksi 

heteroseksuaalisuuden. (Homo et societas 1968, 13.)  

Artikkelin lähtökohtana on oletus kahden vastakkaisen ryhmän, homo- ja 

heteroseksuaalien, olemassaolosta ja että yleinen vastenmielisyys 

homoseksuaalisuutta kohtaan voi poistua tietoja välittämällä näiden kahden 

ryhmän välillä. Huolimatta viittauksista biseksuaalisuuteen ja 

valehomoseksuaalisuuteen homo- ja heteroseksuaalisuus näyttäytyvät 

perustaltaan erilaisina: ”Nämä kaksi vastakkaista käsitystä voivat esiintyä 

kumpikin erikseen ja niillä voi olla omat lakinsa, mutta ne tuntuvat kuitenkin 

seuraavan toisiaan, tuntuvat muodostavan kokonaisuuden, niin jopa 

erottamattoman kokonaisuuden. Ne valaisevat ja vahvistavat toisiaan” (Homo et 

societas 1968, 14). Tässä loppupäätelmässä biseksuaalisuuden mahdollisuus on jo 

kokonaan hävinnyt. Biseksuaalisuuden näkymättömyyttä korostaa myös sen 

sijoittaminen lainausmerkkeihin. Lainausmerkeillä biseksuaalisuudesta tehdään 

valehomoseksuaalisuutta, jotain epäaitoa. Aito-sanan yhteydessä lainausmerkit 

puolestaan kuvaavat, kuinka ”aito” homoseksuaalisuus ei omassa 

itsessäänselvässä olemassaolossaan oikeastaan edes tarvitsisi aito-lisämäärettä.  

Psyke ry. perustettiin vuonna 1969 ajamaan homoseksuaalisten tekojen 

poistamista rangaistavuuden piiristä. Epävirallisesti yhdistys aloitti toimintansa jo 

vuonna 1967 (96, 5–6/1981, 15). Psyke ajoi homoseksuaaleille juridista ja 

sosiaalista tasavertaisuutta ja oli lähtökohdiltaan yhteiskuntapoliittinen. 

Samansukupuolisen haureuden dekriminalisoinnin (1971) myötä Psyke ry. 

kuitenkin muuttui lähinnä sosiaalista toimintaa järjestäväksi yhdistykseksi, joka ei 

ollut enää poliittisesti kovin aktiivinen. Psyken rinnalle perustettiinkin vuonna 

1974 Seta – Seksuaalinen Tasavertaisuus ry., joka oli alusta lähtien poliittisempi 

yhdistys. Setan tavoitteisiin kuului täydellisten yhteiskunnallisten oikeuksien 

saavuttaminen seksuaalivähemmistöille. Toiminnan alkuvaiheessa tärkeitä 

vaatimuksia olivat homoseksuaalisuuden sairausleimasta luopuminen, joka 

toteutui vuonna 1981, ja rikoslakiin dekriminalisoinnin yhteydessä lisätyn 

kehotuskieltopykälän poistaminen, joka toteutui vasta vuonna 1999. Psykellä ja 

Setalla oli jossain määrin erilainen suhtautuminen avoimuuteen, mikä näkyi 

esimerkiksi siinä, että Setassa nähtiin kaapista ulostuleminen tärkeänä 

homoaktivismin muotona, kun taas Psyken järjestämät tanssit olivat 

yksityistilaisuuksia, joihin oli sallittua osallistua salanimellä. Järjestöt toimivat 

rinnakkain, kunnes Psyken toiminta päättyi 1980-luvun loppupuolella. (Pirttijärvi 
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2010, 33–35; Stålström 1997, 225–227; Manner 2002, 23–27; Homo et Societas 

1968; ks. myös Hakala 2011.) 

Biseksuaalisuus oli termi, jota käytettiin alusta lähtien suomalaisessa 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa. Veli Hyvärinen, Setan alkuaikojen aktiivi, 

kertoi tv-haastattelussa (Yle 2011) ensimmäisestä Setan järjestämästä 

mielenosoituksesta kesällä 1974. Haastattelun ohessa näytettiin kuva nuoresta 

Hyvärisestä, ja kuvassa näkyy myös mielenosoituksessa käytettyjä banderolleja. 

Niissä lukee muun muassa ”Rakastamisen oikeus tasavertaiseksi”, ”Tiedon puute 

luo pelkoa” sekä ”Joka 3:s biseksuaali”. Banderollissa oletettua biseksuaalisen 

halun yleisyyttä käytetään perusteluna sille, että homoseksuaalien syrjintä ei 

koske vain pientä vähemmistöä, vaan laajaa ihmisjoukkoa.71  

Setan ja Psyken historia kietoutuu yhteen, sillä monet alun perin Psykessä 

toimineet henkilöt olivat perustamassa Setaa ja sittemmin toimivat sen piirissä 

aktiivisesti (Stålström 1997, 225–227; Manner 2002, 23–27; Mustola 2007, 25–

27). Setan perustamisen yhtenä syynä voidaan pitää perustajajäsenten 

tyytymättömyyttä Psyken toimintaan ja politiikkaan, joiden nähtiin perustuvan 

homoseksuaalien erilliskulttuurin kannattamiselle integraation ja avoimuuden 

lisäämisen sijaan. Esimerkiksi Seta-lehdessä 2/1976 haastateltiin Veli-Pekka 

Hämäläistä, joka oli toiminut aktiivisesti molemmissa järjestöissä ja kuulunut 

myös Toisen säteen ryhmään. Haastattelusitaatti kuvaa hyvin järjestöjen 

vastakkainasettelua:  

Näissä järjestöissä [Psykessä ja Toisen säteen ryhmässä] oli puutteita. 

Homoseksuaalitkaan eivät olleet vielä tiedostaneet monia asioita. Kuviteltiin, 

että kun homoseksuaalien annetaan kehittää oma osakulttuurinsa, kaikki on 

kunnossa. Oma ravintola, oma disko ja oma lehti mukamas pelastaisivat 

kaiken. Näistä näkemyksistä kehittyi Psyke ja ”96”-lehti. SETAn 

perusajatukset ovat olleet vastakkaisia. Setalainen pyrkii yhteiskuntaan omilla 

ehdoillaan. Homoseksuaalien asema ei korjaannu yksittäisillä 

lainmuutoksilla, vaan yhteiskunnan syvällisemmällä rakeenteellisella [sic] 

muuttamisella. (Seta 2/1976, 17)  

Varsinkin alkuaikoinaan Seta näyttäytyi ja myös tietoisesti asettui Psykelle 

vaihtoehtoiseksi järjestöksi, jonka politiikka perustui avoimuuteen ja 

                                                        
71Myös ensimmäisessä Setan järjestämässä julkisessa seminaarissa 29.9.1974 biseksuaalisuus 
mainittiin yleisökommenteissa, joskin rinnastuksessa mielisairauteen: ”monet eivät huomaa olevansa 
mielisairaita siksi, että ovat homoseksuaaleja-- - en tarkoita vain homo- ja heteroseksuaaleja, vaan 
myös siltä väliltä biseksuaaleja” (Stålström 2002). 
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homoseksuaalien integraatioon muuhun yhteiskuntaan, siinä missä Psyken 

sanottiin luovan ja puolustavan homoseksuaalien erilliskulttuuria. Seta-lehden 

3/1975 pääkirjoituksessa eronteko sanallistetaan: ”Homoseksuaalit itse olivat 

ajaneet erään toimintamallin umpikujaan. Keskusteluseura Psyke alistui 

toteuttamaan homoseksuaaleihin kohdistuvia ennakkoluuloja omassa 

erillisyhteisössään aktiivisesti: seuratoiminta ja kaupallinen ”96”-lehti syrjäyttivät 

ohjelmasta yhteiskunnalliset ja tieteelliset tavoitteet. […] SETAlla ei ole varaa 

olla vain keskinäisen kerhoilun järjestö. […] Jos SETA ryhtyy tanssiseuraksi, 

keskusteluseuraksi, kuvien tai kontaktien välittäjäksi, se ryhtyy siihen toimintansa 

ja päämääriensä uhalla” (Seta 3/1975, 3). Psykeä siis syytettiin 

homoseksuaalisuuteen liitettyjen ennakkoluulojen tukemisesta ja ”keskinäiseen 

kerhoiluun” tyytymisestä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan sijasta. (ks. 

myös Saarinen 1991.) 

96-lehdessä 9/1975 puolestaan julkaistiin Setaa sivaltava juttu otsikolla 

Setalainen harhakuva. Jutussa todetaan: ”Seta on runsaan vuoden ikäinen 

homoseksuaalien järjestö, jonka syntyyn vaikutti mm. Psykessä jo vuosia 

toimineen pienen opposition turhautuminen ja pyrkimys toteuttaa näkemyksiään 

haluamallaan tavalla. Uuden yhdistyksen lähtökohta oli siis tietyllä tavalla Psyken 

vastainen.” (96 9/1975, 9). Juttu puolustaa Psyken pidättyväistä linjaa verrattuna 

Setan julkiseen linjaan: ”[S]aimme myös kokea viranomaisten myönteistä 

suhtautumista tavallaan maanalaista järjestöämme kohtaan. […S]iinä tilanteessa 

oli tärkeintä saada tieto kulkemaan eikä purkaa henkilökohtaisia patoutumia, mikä 

olisi koitunut koko yhteisön vahingoksi. Opimme silloin, että 

sukupuolivähemmistöjen etuja voidaan ajaa tehokkaasti asiallisella, ei aina 

julkisella, diplomatialla ja ettei metelöiminen tuotakaan aina parasta tulosta” (96 

9/1975, 10). Kirjoituksessa siis Seta näyttäytyy epäkypsänä ”metelöijänä”, joka 

koostuu Psykessä toimineista riidanhaastajista, joilla ei ole käsitystä siitä, miten 

seksuaalivähemmistöjen asiaa parhaiten ajetaan. 

Vuoden 1976 loppupuolella ilmestyneen lehden yleisönosastopalstalla 

puolestaan julkaistiin kommentti otsikolla Psyken roistot. Kirjoittaja sanoo: 

”Suomessa toimii vain kaksi hinttijärjestöä, Psyke ja Seta. Miksi näiden 

järjestöjen pitää olla jatkuvasti tukkanuottasilla?” (96 10–11/1976, 21) Toimitus 

vastaa kysyjälle: ”Olemme tietoisia siitä, että Setan piirissä esiintyy 

järjestelmällistä vihanlietsontaa Psykeä vastaan. Kun siitä kuitenkaan ei ole ollut 

sen kummempaa haittaa, emme ole asiasta huolissamme. Tulipa jokin aika sitten 

eräs nuorimies Setasta katsomaan tätä pahaa Psykeä ja jäi meille! […] Psyke sopii 

toisille, Seta toisille” (ibid.). Alkuvaiheessaan järjestöt siis näyttäytyivät selvästi 
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vastakkaisina: molempiin ei voinut kuulua, mutta leiristä toiseen saattoi silti 

siirtyä. 

Yhdistysten leiriytymistä vastakkaisiksi kuvastaa myös lehdessä 4–5/1977 

ilmestynyt kirjoitus yhdistysten välisestä sovinnonteosta ja pyrkimyksestä 

yhteistyöhön: ”Sovinnon ja yhteistyön edellytykset paranivat oleellisesti viime 

vuoden aikana, jolloin Setan johtoon tuli uusia ennakkoluulottomia kasvoja ja 

jolloin myös Psykessä alettiin yhä selkeämmin ymmärtää toisen järjestön tärkeys. 

On selvää, että näin pieni yhteisö voi toimia paljon tehokkaammin omaksi 

edukseen yhteisvoimin kuin toisilleen vihamielisiin kuppikuntiin jakautuneena” 

(96 4–5/1977, 32). Kirjoituksessa kerrotaan järjestöjen toimihenkilöiden 

tavanneen vuoden 1976 lopussa: ”Tämän tapaamisen yhteydessä päätettiin 

haudata vanhat kaunat ja pyrkiä edistämään seksuaalivähemmistöjen asiaa 

mahdollisuuksien mukaan yhteisvoimin. Samalla todettiin, että rauhanomainen 

kilpailu jatkuu” (ibid.). Sovinnonteosta ja yhteistyöstä huolimatta yhdistykset 

jättäytyivät silti keskinäisiin kilpailuasemiin. 

Yhdistysten erilainen luonne näkyy myös niiden julkaisemien lehtien sivuilla. 

Psyken julkaisema 96 oli pieni A5-kokoinen vihkonen, joka julkaisi paitsi asia-

artikkeleita ja yhteiskunnallisia kannanottoja, myös eroottis-romanttisia novelleja, 

henkilökohtaisia kertomuksia ja pääasiassa miehiä esittäviä piirroksia ja pin up –

kuvia, kun taas Seta-lehden sisältö oli ensisijaisesti yhteiskuntapoliittinen. 96-

lehti alkoi myös julkaista kontakti-ilmoituksia jo vuonna 1969, kun taas Seta-

lehdessä katsottiin alkuvaiheessa, että kontaktien välittäminen ei kuulu 

yhdistyksen tiedotteen tehtäviin. Kontakti-ilmoituksia alettiin kuitenkin julkaista 

1980-luvun lopulla. Kontakti-ilmoitukset olivat yksi keino, jolla tehtiin rajanvetoa 

kaupallisen ja ei-kaupallisen sekä poliittisen ja viihteellisen välillä. Myös 

ruotsalaisessa homolehdistössä kontakti-ilmoitukset, varsinkin jos niissä oli 

seksuaalista sisältöä, koettiin lehden uskottavuuden kannalta ongelmallisiksi 

(Bertilsdotter Rosqvist 2011, 24–25).  

Ruotsalainen homolehdistö on suomalaisesta näkökulmasta merkittävä 

vertailukohde, sillä ruotsalaisia homolehtiä luettiin myös Suomessa. Varsinkin 

kaupalliseksi, viihteelliseksi ja pornografiseksikin määrittynyt Revolt näytti 

1970–1980-luvuilla olleen tärkeä kanava, jonka kautta Ysikutosessa seurattiin 

kansainvälisiä homouutisia. Revoltissa julkaistuihin juttuihin viitattiin 96:ssa ja 

Seta-lehdessä varsinkin 1970-luvulla (ks. esim. 96 5/1975, 8; 96 5/1974, 30). 

Revoltissa ilmestyneitä juttuja myös julkaistiin 96-lehdessä suomeksi 

käännettyinä (96 2/1978, 8–9; 96 1/1983, 30–32), ja Revoltista otettuja pin up -

kuvia julkaistiin 96:ssa sellaisenaan (3/1972, 4, 7). Revolt mainittiin myös 
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lähteenä ensimmäisessä AIDSia käsittelevässä jutussa, jonka Ysikutonen julkaisi 

(96 3/1982, 21). Revolt mainosti 96-lehdessä säännöllisesti ja tietyt suomalaiset 

antikvariaatit ja ”vähemmistölehtien erikoisliikkeet” mainostivat ”ruotsalaisia 

uutuuksia” (96 5/1975, 42). Vuonna 1982 Revolt jopa mainosti omaa Suomen 

myyntipistettään (96 3/1982, 43). Revoltin lopettamisesta vuonna 1986  

uutisoitiin otsikolla Vuosikymmenen uutinen: Revolt lopettaa, Reporter aloittaa 

(96 1/1986, 6), ja uuden Reporter-lehden ruotsinkielinen esittelyteksti julkaistiin 

sellaisenaan. 96 seurasi aktiivisesti ruotsalaista homoelämää ja -keskustelua 

(ks.esim. 96 4/1969, 21; 96, 9/1974, 34–35; 96 5/1974, 28, 30), ja Ruotsilla oli 

muutenkin erityisasema Ysikutosen sivuilla. Esimerkiksi numeron 3/1982 

Lomaoppaassa annettiin yksityiskohtaiset tiedot Tukholman, Göteborgin ja 

Malmön klubeista ja saunoista, kun muiden eurooppalaisten pääkaupunkien 

homoelämästä annettiin huomattavasti suppeammat tiedot. Psyke ry:llä oli myös 

oma Tukholmassa toimiva alueosastonsa (96, 1/1978, 47).  

Seta-lehden tyyli oli alusta lähtien erilainen. Jo Seta-lehden toisessa 

ilmestyneessä numerossa linjattiin, että lehden ”tulee julkaista käyttökelpoista, 

asiallista ja tieteellistä informaatiota, jota muut tiedotusvälineet voivat omien 

kanaviensa kautta levittää. Näin tiedote tavoittaa itse homoseksuaalit, mutta 

samalla mielipidevaikuttajien kautta koko maan. Yhteiskunnallinen vaikutus on 

näin mahdollisimman suuri” (Seta 2/1975, 13). Lisäksi Seta sekä järjestönä että 

lehtenä irtisanoutui ”homoseksuaalien erilliskulttuurista”, jota Psyken nähtiin 

kannattavan:  

Homoseksuaaleille itselleen tiedotteen on annettava esimerkki avoimen 

toiminnan ja yhteiskuntaan integroitumisen vaihtoehdosta. […] Tiedotteen 

radikaalisuus tulee ymmärtää yhteiskunnallisten syiden syvälliseksi, juuriin 

meneväksi tajuamiseksi. Radikaalisuutta ei ole sisällyksetön tai suorastaan 

periaatteidemme vastainen ”rohkeus”. Kysymys on oikean tiedon 

välittämisestä. Se toimii vallitsevassa tilanteessa itsessään radikaalisti. (Seta 

2/1975, 13.) 

Tämä linjaus on selvä eronteko suhteessa Psyken julkaisemaan 96-lehteen, 

jota varsinkin Seta-lehden ensimmäisissä numeroissa kritisoitiin kaupalliseksi ja 

epäpoliittiseksi. Myös Saarisen (1994, 9) haastattelema Psyken toimintaan 

osallistunut nainen kuvaa ärtyneenä yhdistystä ensisijaisesti liikeyritykseksi, jolla 

ei ollut yhteiskunnallisia tavoitteita ja jonka lehti oli ”puhtaasti viihdelehti vailla 

yhteiskunnallista sanomaa”. Kaupallisuus oli myös ruotsalaisessa 

homolehdistössä eronteon väline, jolla erotettiin uskottavasti identiteettipoliittiset 
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lehdet pornografiaa ja kontakti-ilmoituksia julkaisevista viihteellisemmiksi 

mielletyistä lehdistä (Bertilsdotter Rosqvist 2011, 30). Ilmeisesti kaupallisuuden 

nähtiin sekä Ruotsissa että Suomessa olevan kielteinen ilmiö, joka teki lehdestä 

vähemmän hyväksyttävän areenan yhteiskuntapoliittiselle keskustelulle. Saarinen 

(1991) toteaa tutkimuksessaan Setan varhaisvaiheen politiikasta, että Seta pyrki 

homoseksuaalisuuden kunniallisuuden osoittamiseen. Kontakti-ilmoitukset, pin 

up -kuvat ja novellit näyttäytyivät kunniallisuudelle vastakkaisina. Toisaalta 

kunniattomiksi asemoituivat myös vääränlaiset kenties valtaväestön 

ennakkoluulojen mukaan käyttäytyvät homoseksuaalit. Erontekoa 96-lehteen 

kuvastaa myös samassa Seta-lehden numerossa julkaistu lukijan mielipide, jossa 

todetaan:  

Sellaiset kuvat, joita esim. Psyken lehti julkaisee, vaikuttavat vieroittavasti 

yleisöön ja valistuneempaankin väkeen. Kuvien tulisi olla hillittyjä ja 

noudattaa ns. hyvää makua. Erityisesti täytyisi varoa alaikäisten kuvia. 

[…K]aunokirjallisia tekstejä on syytä seuloa tarkasti. Heikko kertomus tai 

novelli voi vahingoittaa asiaa pahastikin. Nyyrikkityyliin ei SETA:n lehti 

saisi sortua (kuten Psyken lehti on tehnyt). (Seta 2/1975, 20.)  

Seta-lehti teki eroa myös ajan seksi- ja sensaatiolehdistöön ja kritisoi 

voimakkaasti muun muassa Ratto-, Kalle- ja Hymy-lehtien luomaa kuvaa 

homoseksuaalisuudesta. Ratto- ja Kalle-lehtien tapaa käsitellä biseksuaalisuutta 

analysoin luvussa 6. 

Seta-lehden alkuvaiheessa erityisen toistuvia aiheita olivat kirkon 

suhtautuminen homoseksuaalisuuteen sekä homoseksuaalisuuden 

sairausluokittelu. Nämä teemat myös risteytyivät. Esimerkiksi numerossa 3/1976 

kuvattiin Setan toimittajan käyntiä psykiatrilla, joka istunnon aikana päätyi 

rukoilemaan ja manaamaan ”potilaastaan” ulos homoseksuaalisuuden henkiä. 

Näitä painotuksia myös kritisoitiin. Numerossa 2/1977 julkaistussa 

lukijapalautteessa valitettiin, että ”Teksti on sisäänlämpiävää, moitteiden osoitteet 

aina samat – kirkko ja psykiatria. […] Kirkkopaskaa. […] Psykiatrian erikoisalan 

lehti” (Seta 2/1977, 12). Myös Olli Stålström (2005) kertoo lyhyessä 

muistelmassaan suhteiden kirkkoon ja psykoanalyysiin olleen jännitteitä 

aiheuttavia aiheita alkuaikojen Setassa. Biseksuaalisuus nousee esiin toistuvasti 

psykiatriaa ja psykoanalyysiä käsittelevissä jutuissa, mutta siihen viitattiin myös 

kirkkoa koskevissa keskusteluissa. 

96 oli lehtenä ensisijaisesti suunnattu miehille, kun taas Seta-lehti ainakin 

yleisellä tasolla pyrki tavoittamaan sekä miehiä että naisia, ja otti kantaa myös 
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sukupuolten tasa-arvoon. Ysikutosta kuitenkin lukivat myös naiset, ja siinä 

julkaistiin vähäisessä määrin naisten kirjoittamia, naisille suunnattuja tai naisia 

käsitteleviä juttuja. 96:n numerossa 3/1971 julkaistussa lukijakyselyn tuloksessa 

todetaan, että vastaajista 64 % ilmoitti olevansa kiinnostuneita vain samaa 

sukupuolta olevista ja 34 % ilmoitti olevansa kiinnostuneita molemmista 

sukupuolista. Kysely oli selvästi suunnattu miehille, sillä kyselyssä kysyttiin 

myös mikä on mieluisin seksuaalinen käytäntö: yhdyntä peräaukkoon, suuhun 

ottaminen vai käsin tyydyttäminen. Näistä käsin tyydyttäminen oli suosituinta, 

sitä suosi 47 % vastaajista. Lukijakirjeessä, joka julkaistiin numerossa 12/1973 

kysytäänkin: ”Miksi homot vaativat vapaamielisyyttä osakseen, mutta itse ovat 

niin suvaitsemattomia että tuskin sietävät lesbojen kuvia 96:ssa? […] Miksi 

96:ssa (kaikkien sukupuolivähemmistöjen oma lehti) ei ole sisältöä joka 

kiinnostaisi esim. biseksuelleja, transvestiitteja, hermafrodiitteja, 

ekshibitionisteja, voyeristeja y.m. erikoistuneita seksiprofiileja?” (96 12/1973, 

36). 1980-luvulla ilmestyneissä lehdissä kirjoitetaan melko systemaattisesti 

hinteistä, ei homoseksuaaleista, mikä myös kuvastaa lehden profiloitumista 

pääasiassa miehille suunnatuksi. Hintti-sanan käyttö oli ilmeisesti pyrkimys 

vakiinnuttaa se gay-sanan käännökseksi ja vastineeksi medikalisoivaksi mielletyn 

homo-sanan sijasta. (96 1/1983, 5–6; 96 4/1984, 23–24.) 

Naiset osallistuivat myös Psyken toimintaan, mutta 1960–1970-luvulla 

”Naisten ilta oli kerran kuussa lauantaina, muuten siellä oli noin 70 % miehiä”, 

kuten yksi Terhi Saarisen (1994, 6) haastattelemista naisista kuvaa alkuaikojen 

kokoontumisia ja illanviettoja Psyken kerhohuoneistolla. Setan historiaa tutkineen 

Ilse Mannerin (2002) mukaan yhdistyksessä sen alkuaikoina toimineet naiset 

kokivat myös Setan toiminnan ja politiikan miesvoittoiseksi. Mannerin 

haastateltavien mukaan virallisesti sukupuoleton Seta ”kuului pääasiassa 

akateemisesti koulutetuille homomiehille” (Manner 2002, 59). Naisilla oli tarve 

luoda omanlaistaan yhteisöllisyyttä ja identiteettiä tukevaa toimintaa, johon liittyi 

myös feministinen näkökulma, ja lesbotoiminta polkaistiinkin käyntiin osin 

ruotsalaisen lesbofeministitoiminnan innoittamana Akanat-nimellä 1970-luvun 

puolivälissä (Saarinen 1994, 11, 49). Akanoiden toiminta oli ääneenlausutusti 

lesboille suunnattua, kun taas Setan alkuaikojen naispuoliset aktivistit puhuivat 

lesbouden sijaan mieluummin ”naisia rakastavista naisista” tai ”meikäläisistä”. 

(Mustola 2002; Manner 2002; Mustola 2007, 33–35.) Saarisen (1991) 

tutkimuksen mukaan lesbo-sanaa alettiin Seta-lehdessä käyttää vasta vuodesta 

1977 lähtien, kaksi vuotta sen jälkeen, kun lehti alkoi ilmestyä. Akanoiden 

toiminta hiipui 1970-luvun loppua kohden, kunnes se perustettiin uudelleen 
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vuonna 1982. 1980-luvulla lesbokulttuuri ja -yhteisö keskittyi Akanoihin ja 

anarkistiseen sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä haastavaan Extaasi-ryhmään 

(Försti 2006, 269–271; Sorainen 2014b). Akanat julkaisi 1980-luvulla myös 

Torajyvää, ”Suomen ainoaa lesbolehteä”, joka käsitteli lesboudeksi nimettyä 

naiskokemusta.  

1980–1990-luvuilla lesbopoliittista toimintaa oli myös Naisasialiitto 

Unionissa. Unionin toiminta on nimetysti feminististä, ja Unioni tarjosikin paikan 

lesbofeminismille, joskin lesbous herätti Unionin parissa myös torjuntaa. 

Alkujaan Setan piirissä syntynyt Akanat siirtyikin 1980-luvun puolivälissä 

lähemmäs Unionia. Akanat järjesti tapahtumia Unionin tiloissa ja siirsi kirjastonsa 

Setan toimistosta Unioniin. (Försti 2006.)72  

Setassa mahdollisuus biseksuaaleille suunnatulle toiminnalle, samoin kuin 

biseksuaalisuus ilmiönä, olivat ainakin jollain tavoin olemassa. Akanoissa sen 

sijaan biseksuaalisiksi itsensä nimeävät naiset eivät olleet näkyviä, eikä 

biseksuaalisuutta käsitellä myöskään Torajyvä-lehdessä. Torajyvä-lehtien 

kontaktipalstalla seuranetsijät eivät nimeä itseään tai hakunsa kohdetta 

biseksuaaliksi, vaan joko lesboksi tai pelkästään naiseksi. Saman ajanjakson Seta-

lehtien kontaktipalstalla on kuitenkin ilmoituksia, joissa biseksuaalisuus 

mainitaan. Torajyvä ja Akanat olivatkin ääneenlausutusti lesbofeministisiä, joten 

biseksuaalisuudelle ei käsitteenä senkään vuoksi ollut käyttöä tai tilaa. 

1980-luvulle tultaessa Seta nousi Psykeä näkyvämmäksi ja 

yhteiskuntapoliittisesti vaikutusvaltaisemmaksi järjestöksi, eikä 1980-luvun Seta-

lehdissä enää viitata Psykeen juuri lainkaan. 96-lehden sisältö niukentuu 1980-

luvun kuluessa, siinä ei enää julkaista värikansia tai värisivuja ja lehden 

kirjoittajien määrä vähenee. Vuonna 1981 Ysikutosessa todetaan: ”Psyke ry. on 

pyrkinyt tarjoamaan homofiileille toimintaa ja viihtyisyyttä, jonka puitteissa voi 

olla oma itsensä ja tavata samoin tuntevia omassa rauhassaan. Tämä ei merkitse 

näkyvän julkisuustoiminnan väheksymistä, vaan on lähinnä resurssikysymys” 

(96, 5–6/1981, 15). Psykelle Seta kuitenkin näyttäytyi edelleen uhkana. Vuonna 

1984 Setan toimintatapoja epäillään seuraavasti:  

Seta sanoo työskentelevänsä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Tarkoittaako 

yhteistyö sitä, että poliisi on Setan oman ilmoituksen mukaan useaan 

otteeseen vaatinut Setan jäsenkortistoa? […] Getto ja kaupallisuus ovat Setan 

                                                        
72Unionissa on toiminut vuodesta 1990 alkaen myös binaisten ryhmä, joka on ollut enemmän tai 
vähemmän aktiivinen parisenkymmentä vuotta – ryhmä toimi keväällä 2014 edelleen. Muutamat 
haastateltavistani ovat osallistuneet ryhmän toimintaan. (Försti 2006.) 
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sanastossa kirosanoja. Ilman kaupallisuutta ei minkäänlaista hinttiliikettä voi 

olla olemassa. Nykyisin Seta ei ainakaan ole vähemmän kaupallinen kuin 

yksikään toinen Suomen hinttijärjestö. Tietenkin täysin epäkaupallistakin 

toimintaa on, mm. Psyken neuvonta. […] Seta ei ole pääjärjestö. Korkeintaan 

se on itse itsensä siksi nimittänyt. Psyken piirissä luotiin jo varhain 

valtakunnallisen järjestön säännöt, joita montakin kertaa paranneltiin. (96, 

4/1984, 23–24.)  

Rimpuilusta huolimatta Psyken merkitys ja näkyvyys väheni suhteessa 

Setaan, joka todellakin muodostui valtakunnalliseksi 

seksuaalivähemmistötoiminnan pääjärjestöksi. Psyken toiminnan loppuessa 

vuonna 1987 monet Psyken paikallisjärjestöt siirtyivät Setan paikallisjärjestöiksi. 

Esimerkiksi Pulssi ry., Psyken oululainen paikallisjärjestö, siirtyi Setan 

alajärjestöksi 1980-luvun lopussa ja muutti nimensä Oulun Setaksi.73  

Näiden kahden yhdistyksen yhteen nivoutuva historia ja toiminta 

muodostavat kontekstin, jossa Seta-lehteä ja Ysikutosta julkaistiin. Ne myös osin 

määräävät sitä, millä tavoin eri teemoja oli mahdollista käsitellä. Tukkanuottasilla 

oleminen ei kuitenkaan vaikuttanut siihen, miten järjestöjen julkaisemissa 

lehdissä käsiteltiin biseksuaalisuutta, vaan kontekstit, joissa biseksuaalisuuden 

käsite esiintyy, ovat rinnakkaiset ja toistuvat. Niinpä Seta-lehdestä ja Ysikutosesta 

keräämäni aineisto luo yleisen kuvan biseksuaalisuuden käsitteen käytöstä 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa. Yhdistysten vastakkainasettelu ei juurikaan näy 

siinä, millaisia puhetapoja käyttäen biseksuaalisuutta käsiteltiin.  

5.2 Biseksuaalisuus seksuaalivähemmistöpolitiikan työkaluna 

Tässä alaluvussa kuvaan niitä konteksteja, joissa biseksuaalisuuden käsitettä 

käytettiin 1970- ja 1980-luvuilla seksuaalivähemmistöpoliittisissa 

järjestöjulkaisuissa. Keskeisiä konteksteja on neljä. Ensimmäisessä 

biseksuaalisuus luonnehtii inhimillistä seksuaalisuutta itsessään, ja siitä tulee tapa 

tehdä homoseksuaalinen halu ei-homoseksuaaleille ymmärrettäväksi ja samalla 

homoseksuaalisuuden legitimoinnin keino. Toinen on avioliiton konteksti, ja siinä 

                                                        
73 Pulssi ry:n muuttumisesta Oulun Setaksi ei ole säilynyt tarkkoja asiakirjatietoja yhdistyksen arkiston 
epätäydellisyyden vuoksi. Pulssin perustamisesta julkaistiin kuitenkin raportti vuonna 1974 96-
lehdessä (96 9/1974, 24–25), ja Seta-lehti tuli Oulun Setan toimistolle osoitteella ”Oulun Pulssi” vielä 
1990-luvun alussa. Yhteys tuohon Psyke ry:n alaiseen järjestöön näkyy myös yhdistyksen jäsenlehden 
nimessä, jota julkaistiin pari vuosikymmentä Impulssi-nimellä, mutta vuodesta 2011 alkaen 
yhdistyksen historiaa kunnioittavalla nimellä Pulssi. (Kangasvuo 2012.)  
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biseksuaalisuuden avulla pohditaan samansukupuolisen halun ja normatiivisen 

avioelämän yhteensovittamista. Kolmas konteksti on utooppinen, ja siinä 

biseksuaalisuus näyttäytyy joko paremman tulevaisuuden airuena tai 

mahdollisena vain paremmassa tulevaisuudessa ylipäätään. Neljäs konteksti on 

biseksuaalinen kokemus, jota käsiteltiin hyvin vähän 1970-luvun ja 1980-luvun 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä. Pohdin, oliko biseksuaaliselle 

kokemukselle ollenkaan tilaa, ja jos oli, niin millaisena se tila näyttäytyi. Lopuksi 

teen yhteenvedon biseksuaalisuudesta 1970- ja 1980-lukujen 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa. 

5.2.1 Yleisinhimillinen biseksuaalisuus homoseksuaalisuuden 
hyväksyttävyyden oikeuttajana 

On käsittämätöntä, että joku vielä 1970-luvulla selittää tällaiset 

käyttäytymismuodot häiriöiksi. Siksi runsaasti nykyään on toki tietoja näistä 

ryhmistä. Kun noin 70 % ihmisistä on biseksuaaleja – piilevästi ja 

tiedostetusti – ja kun ns. enemmistönkin käyttäytymisessä on aivan selviä 

vähemmistöpiirteitä, esim. itsensä paljastamisen halu naisilla (strip tease) ja 

miehillä (hyvin treenatun vartalon näytteleminen) sekä tirkistelynhalu 

melkein kaikilla miehillä, niin kuinka ihmeessä voidaan enää puhua 

häiriöstä? Onko enemmistö ihmisistä häiriintyneitä ja vähemmistö – ehkä 20–

30 % – normaaleja? (96 2/1971, 61).  

Näin kritisoidaan Ysikutosessa edellisessä numerossa ilmestynyttä 

uusintapainosta Kalle Achtén Mielenterveys-lehdessä julkaistusta artikkelista. 

Achté kirjoitti: ”Koska jokaisessa ihmisessä on biseksuaalisia piirteitä, ovat 

seksuaalisen poikkeavuuden tiedostamattomat lähteet olemassa kaikissa 

ihmisissä. Normaali henkilö ei pura seksuaalisesti poikkeavia piirteitä acting 

outilla eikä neuroottisilla oireilla, vaan sublimoi ja torjuu ne minän erilaisten 

puolustusmekanismien avulla.” (96 1/1971, 7, kursiivi alkup.).  

Achtén artikkeli tarkastelee ”seksuaalisia poikkeavuuksia” sairauslähtöisesti, 

mutta biseksuaalisuuden käsitettä käytetään siinä tavalla, joka on tunnistettavissa 

myös Seta-lehden ja Ysikutosen sivuilta. Biseksuaalisuus näyttäytyy 

yleisinhimillisenä ominaisuutena, jonka torjuminen on Achtén näkökulmasta 

välttämätöntä normaalin seksuaalisuuden muotoutumiselle, mutta joka 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehtien näkökulmasta selittää ja oikeuttaa 

homoseksuaalisuuden ei-sairaudellisen luonteen. Kumpaakin näkökulmaa 
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yhdistää ajatus biseksuaalisuuden yleisyydestä ja siitä, että biseksuaalisuus on 

ääneenlausumatonta ja tiedostamatonta toisin kuin homoseksuaalisuus. 

Lehdessä julkaistiin useita kommentteja ja vastineita Achtén artikkelille. 

Luvun alussa siteeraamassani vastineessa biseksuaalisuus, joka koskee 70 % 

väestöstä, nousee seksuaalisen poikkeavuuden arkkityypiksi ja sen osoittajaksi, 

että ”poikkeavuudet” ovatkin kaikkea muuta kuin poikkeavia ja että 

sairauslähtöinen näkökulma seksuaalisuuteen on epäuskottava. 

Biseksuaalisuudesta tulee ihmisyyden yhteinen nimittäjä, joka koskee piilevästi ja 

ei-tiedostetusti myös niitä, jotka eivät ole asiaa omalla kohdallaan ajatelleet. Siinä 

missä homoseksuaalisuus on jotakin, joka on yksilön löydettävä itsestään ja jonka 

kanssa on kamppailtava, biseksuaalisuus on seksuaalisuuden tunnistamaton 

pohjavirta, josta homoseksuaalisuus voi nousta pinnalle ja tiedostetuksi. 

Biseksuaalisuus on jotakin, joka voidaan yleistää väestötasolla jokaista 

koskevaksi ilmiöksi. Tällainen tapa kuvata biseksuaalisuutta rinnastuu Achtén 

tapaan. 

Kautta 1970- ja 1980-lukujen tämä tapa operoida biseksuaalisuuden 

käsitteellä on yleinen sekä Seta-lehdessä että Ysikutosessa. Käsitystä 

biseksuaalisuuden yleisinhimillisyydestä tuetaan viittauksilla Freudin käsitykseen 

ihmisen perimmäisestä biseksuaalisuudesta sekä Kinseyn tutkimustuloksiin siitä, 

että samansukupuoliset kokemukset ovat varsinkin miesten keskuudessa yleisiä, 

vaikka homoseksuaalisuus ei sitä olekaan. Erityisesti Kinseyn tutkimuksiin 

viitataan rutiininomaisesti ja toistuvasti hyvin erilaisten juttujen yhteydessä, kuten 

Ysikutosessa 2/1986 julkaistussa jutussa sellaisista homovitseistä, joissa ei 

suoraan mainita homoja. Jutussa yleisinhimillinen biseksuaalisuus tekee 

ymmärrettävämmäksi sellaiset vitsit, jotka eivät aseta homoja naurunalaiseksi, 

mutta joissa on homoeroottinen alateksti. 

Yleisimmin Kinseyn tutkimuksia ja biseksuaalisuuden yleisinhimillisyyttä 

kuitenkin käsitellään sellaisissa artikkeleissa, jotka pyrkivät jakamaan oikeaa 

tietoa homoseksuaalisuudesta valistavaan sävyyn. Ysikutosessa 10/1973 

julkaistiin juttu otsikolla Perusasioita. Artikkeli julkaistiin uudelleen numerossa 

5–6/1981, johon oli koottu perustietoa homoseksuaalisuudesta. Artikkelissa 

esitellään Kinseyn tutkimustuloksia: 

Kinsey läksi siis siitä, että kaikki ihmiset ovat enemmän tai vähemmän 

biseksuaalisia, ja puhdas homoseksuaalisuus ja puhdas heteroseksuaalisuus 

ovat vain biseksuaalisuuden ääritapauksia. Oheinen kuvio kertoo miten 
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homo- ja heteroseksuaalisuus jakautuu tutkittujen miesten kesken (96 

10/1973, 9).  

Kuviossa (Kuva 1) esitetään, kuinka yksinomaan homoseksuaaleja on 5 %, mutta 

homoseksuaalista halua raportoi kokeneensa 50 % miehistä. Kuviossa homo- ja 

heteroseksuaalisuus viittaavat sekä seksuaalisiin kokemuksiin että haluun. 

Biseksuaalien osuutta ei kuviossa tai tekstissä määritellä, vaan pohditaan 

homoseksuaalisuuden osuutta miehen seksuaalisuudesta siten, että 

samansukupuoliset kokemukset määrittävät miehen tietyn prosentin mukaan 

homoseksuaaliseksi. Jutussa ei viitata biseksuaalisuuteen tämän enempää: 

ihmisen seksuaalisuus näyttäytyy homo- ja heteroseksuaalisuuden vaihteluna. 

Kuvion y-akselilla esitetään ”Homoseksuaalisuuden osuus miehen 

seksuaalisuudesta” ja x-akselilla miesten määrä. Osa miehistä sijoittuu sekä 

homo- että heteroseksuaalisuuden alueelle, mutta kuvion rakentuminen homo- ja 

heteroseksuaalisuuden varaan rajaa biseksuaalisuuden käsitteellisesti pois. 

Biseksuaalisuus näyttäytyy ihmisen seksuaalisuuden pohjavireenä, joka ilmenee 

homo- ja heteroseksuaalisuuden eritasoisena vaihteluna eri ihmisten 

käyttäytymisessä ja halussa. 
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Kuva 1. Artikkelissa Perusasioita esitetty taulukko. (96 10/1973, 9.) 

Seta-lehdessä 2/1979 ilmestyi artikkeli Tietoa, ei moralisointia, joka käsittelee 

Kinseyn raporttia.74 Artikkeli on viisi sivua pitkä, ja sen kuvituksena on 

kasvokuva Alfred Kinseystä. Artikkelissa on lehtileikkeitä vuonna 1950 

julkaistussa Viikkosanomat-lehdessä ilmestyneistä suomalaiskommenteista 

Kinseyn raporttiin, kuva kahdesta sukupuoleltaan määrittelemättömästä 

henkilöstä halaamassa sekä pilakuva tutkijasta, joka tarkkailee leikkikehässä 

olevia lapsia. Lehtileikkeet korostavat Kinseyn tutkimuksen klassikkoasemaa ja 

suomalaisen suhtautumisen vanhentuneisuutta. Artikkelissa biseksuaalisuus on 

                                                        
74 Artikkelin on kirjoittanut Setan alkuaikojen aktiivi yht.tri. Annikki Talikka, joka oli mukana 
kirjoittamassa Setan periaateohjelmaa vuonna 1974 (Pirttijärvi 2008). 1970-luvulla ilmestyneistä 
kahdesta artikkelista, joissa biseksuaalisuutta käsiteltiin laajemmin, molemmissa keskeisenä henkilönä 
oli juuri Talikka, ensimmäisessä kirjoittajana ja toisessa haastateltavana. 
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yksi keskeinen teema, joka korostuu kolmannessa alaotsikossa ”Kinseyn tärkein 

tutkimustulos”:  

Teoriat ihmisten biseksuaalisuudesta eivät ole uusia, niitä esiintyi jo antiikin 

Kreikassa. Uutta Kinseyn tutkimustuloksessa on empiiriseen tietoon 

perustuva vivahteikkaampi biseksuaalien luokitus asteikolla hetero-

homoseksuaalisuus. […] Biseksuaalisuuden eriasteisuushan on 

todellisuudessa jatkumo, ja eri luokat on eroteltu vain havainnollistamaan 

eriasteisuutta. Siksi sanon vain, että karkeasti ottaen noin kolmannes 

ihmisistä on biseksuaaleja, miehistä vähän yli ja naisista vähän alle (Seta 

2/1979, 13). 

Artikkelin lopussa biseksuaalisuuden merkitystä vielä korostetaan: ”Toinen kohta, 

jonka merkitystä ei vielä täysin näe, on se jonka esitin kappaleessa ’Kinseyn 

tärkein tutkimustulos’. Se on vasta alkanut vaikuttaa tieteessä. Ennusteeni on, että 

se tulee vaikuttamaan siihen suuresti” (Seta 2/1979, 14). Artikkelin ohessa on 

kainalojuttu, joka on otsikoitu ”Kinseyn luokitus”, ja jossa kaikki luokat 

esitellään. Ingressissä todetaan, että ”Kinseyn mukaan seksuaalisen 

käyttäytymisen [sic] homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus ovat useimmilla ihmisillä 

läpi elämän pysyviä. Joillain kuitenkin biseksuaalisuus ilmenee vuorottaisena 

hetero- ja homoseksuaalisena käyttäytymisenä” (Seta 2/1979, 12). Yksinomainen 

heteroseksuaalisuus esitetään epätodennäköisenä, joskin mahdollisena: ”On kyllä 

tutkimus, jossa osalla tutkituista ei havaittu minkäänlaista latenttia 

homoseksuaalisuutta. Täysi heteroseksuaalisuus on asteikon tässä päässä siis 

mahdollinen” (ibid.) Yksinomaista homoseksuaalisuutta ei esitetä samalla tavalla 

epävarmana ilmiönä. Biseksuaalisuuden viittä eri luokkaa kuvataan huomattavasti 

kuivakkaammin siitä huolimatta, että ”teoria ihmisen biseksuaalisuudesta” 

esitetään Kinseyn tärkeimpänä tutkimustuloksena: ”3. Biseksuaalit. Nämä 

henkilöt sijoittuvat homoseksuaalisuus-heteroseksuaalisuus –asteikon 

keskivaiheille. He reagoivat sekä psykoseksuaalisesti että ulkonaisessa 

käyttäytymisessään yhtäläisesti sekä vastakkaiseen että omaan sukupuoleensa ja 

nauttivat kummastakin yhtäläisesti” (ibid.). Artikkelissa yleisinhimillinen 

biseksuaalisuus siis esitetään itsestäänselvän varmana, niin varmana, että sen 

olemassaolo kyseenalaistaa yksinomaisen heteroseksuaalisuuden, mutta ei 

yksinomaista homoseksuaalisuutta. Tämä kertoo siitä, että biseksuaalisuuden 

tehtävä on tehdä homoseksuaalisuus uskottavaksi ja ymmärrettäväksi, ei niinkään 

horjuttaa homo- ja heteroseksuaalisuuden kahtiajakoa. 
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Paitsi Kinseyn tilastollisia tutkimuksia, myös ihmisen biologiaa ja 

evoluutioteoriaa käytetään biseksuaalisuuden yleisinhimillisyyden ja sen kautta 

homoseksuaalisuuden luonnollisuuden vakuuttajana, kuten Ysikutosessa 6/1972 

ilmestyneessä artikkelissa Synnynnäistä vai kasvannaista: 

Lajinkehityksen, evoluution, edetessä on kehityksen kannalta ollut edullista 

moninaisuus, rikkaus, ja toisaalta erikoistumattomuus, mahdollisuus edetä 

moniin suuntiin. […] Ihmisen biseksuaalisuus on siis luonnollisen kehityksen 

tulos. Oikeastaan sana ”biseksuaalisuus” johtaa sekin tavallaan harhaan: 

ihminen on seksuaalinen olento; heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus, 

autoeroottisuus jne. ovat saman voiman ilmentymiä. (96 6/1972, 4–5, 

painotus alkup.).  

Artikkelissa käsitellään seksuaalisuutta biologisesta näkökulmasta, ja pohjalla on 

sama ajatus ihmisen seksuaalisuuden biseksuaalisesta perusluonteesta, joka 

selittää homoseksuaalisuuden, mutta ei nouse omaksi erilliseksi ilmiökseen tai 

seksuaalisen halun tai identiteetin muodokseen. Artikkeli jatkaa pohtimalla 

”Miksi sitten jotkut ovat niin paljon homoseksuaalisempia kuin toiset?” (96 

6/1972, 5). Artikkeli selittää eron geenien avulla. Kun artikkelissa päästään 

ihmisen seksuaalisuuteen tässä hetkessä, biseksuaalisuutta ei enää mainita, vaikka 

mahdollisuus haluun sekä miehiä että naisia kohtaan sisältyy artikkelin esittämään 

kysymykseen. Halu samaa sukupuolta kohtaan määrittää ihmisen seksuaalisuutta 

olennaisesti: toiset ovat homoseksuaalisempia kuin toiset, mutta eivät niinkään 

vähemmän heteroseksuaalisia kuin toiset. Homoseksuaalisuus on kiinteä käsite, 

joka peittää alleen heteroseksuaalisuuden, ”normaaliuden” tai ”tavallisuuden”, 

jota ei erikseen tarvitse pohtia eikä välttämättä edes nimetä. 

Myös Seta-lehdessä ihmisen perimmäinen biseksuaalisuus näyttäytyy 

homoseksuaalisuuden oikeuttajana. Biseksuaalisuus on pohja, josta 

homoseksuaalisuus versoaa ja joka mahdollistaa sen, että ”Homoseksuaalisuutta 

on myös esiintynyt kaikkina aikoina, kaikissa kulttuureissa” ja selittää sen, että 

”homoseksuaalinen käyttäytyminen [ei] uhkaa ihmiskunnan lisääntymistä […], 

koska kautta historian on ollut vakiomäärä ihmisiä, jotka eivät ole avioituneet” 

(Seta 3/1978, 11). Kysymykseen ”Onko homoseksuaalisuus luonnonmukaista?” 

biseksuaalisuus antaa pitävän vastauksen: ”Mikäli hyväksytään näkemys, jonka 

mukaan ihminen on perusolemukseltaan biseksuaali täytyy homoseksuaalisuuden 

esiintymistä pitää luonnonmukaisena” (Seta 3/1978, 10). 

Biseksuaalisuuden käsite on käytössä myös kuvattaessa ihmisen 

seksuaalisuutta historiassa ja vieraissa kulttuureissa. Biseksuaalisuus sijoitetaan 
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vieraisiin kulttuureihin tai poikkeuksellisiin oloihin, mutta sitä käytetään myös 

osoittamaan samansukupuolisen seksuaalisen halun kulttuurin ja historian ylittävä 

luonne ja oikeuttamaan homoseksuaalisuus. Ysikutosessa 5–6/1981 ilmestyneessä 

artikkelissa kerrotaan eri maiden homoseksuaalisuutta koskevasta lainsäädännöstä 

ja todetaan: 

Hyvin laajoilla alueilla, kuten arabimaissa ja Aasiassa, lait saattavat kieltää 

homoseksuaalisen teon, mutta ihmiset ovat melko pitkälle biseksuaalisia eli 

seksuaalisuhteita kumpaankin sukupuoleen ylläpitäviä mm. käytännön syistä, 

joista tärkein lienee naisten suojeltu asema. Tällöin miesten keskeinen 

homoseksuaalisuus on tavallista olosuhteissa, joissa suhde vastakkaiseen 

sukupuoleen on rajoitettu tai mahdoton. Tällaisista maista, armeijasta ja 

vankilaolosuhteista saadut kokemukset osoittavat, että homoseksuaalisuus ei 

tartu eikä ole opittavissa (96 5–6/1981, 4). 

Biseksuaalisuus näyttäytyy kuitenkin ei-ihanteellisena verrattuna tilanteeseen, 

jossa homoseksuaalisuus on sallittua ja sukupuolten väliset suhteet tasavertaiset. 

”Myönteisiä esimerkkejä, joissa lainsäädäntö on suvaitsevainen ja 

homoseksuaalien aktiivisuus on vaihtelevassa määrin kanavoitu yhteiskunnan 

rakentamiseen, ovat Tanska, Norja, Ruotsi, Hollanti sekä San Franciscon 

kaupunki USA:ssa” (96 5–6/1981, 4). Biseksuaalisuus on siis eräänlaista esi-

homoseksuaalisuutta, jota esiintyy siellä, missä täysi homoseksuaalisuus ei ole 

mahdollista joko lainsäädännön tai valveutuneisuuden puutteen vuoksi. 

Ihmisen seksuaalista perusluonnetta luonnehtivana ilmiönä biseksuaalisuus 

nousee esiin lapsuutta ja nuoruutta käsittelevissä teksteissä erityisesti 96-lehdessä. 

Seta-lehdessä lasten ja nuorten seksuaalisuutta ei juurikaan käsitellä. Ysikutosessa 

3/1974 julkaistiin artikkeli, joka kuvaa nuorten poikien väliset seksuaaliset 

suhteet luonnollisina ja yleisinä suomalaisessa talonpoikaiskulttuurissa, osana 

tavanomaista pojan seksuaalisuuden kehitystä. Artikkelissa todetaan ihmisen 

olevan lapsena ja murrosiässä ”voimakkaasti biseksuaalisesti suuntautunut” ja että 

murrosiässä homoseksuaalisuus korostuu. Artikkelissa ”ihminen” viittaa 

kuitenkin poikaan tai mieheen ja se, että poika on valmis ”seurustelemaan 

sukupuolisesti” usean toverinsa kanssa, esitetään ”miehen luonteeseen kuuluvana 

taipumuksena polygamiaan”. Artikkelissa siis sekä biseksuaalisuus että ei-

yksiavioisuus esitetään luonnollisena osana ihmisen – tai ainakin miehen – 

seksuaalisuutta.  

Samalla tavoin nuorten, tarkemmin sanottuna poikien, kehittyvää 

seksuaalisuutta luonnehdittiin lehdessä 1–2/1974. Kirjoituksessa muistutetaan, 
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että suuri osa pojista harrastaa itsetyydytystä yhdessä ja selitetään tämä ihmisessä 

olevilla pohjimmaisilla biseksuaalisilla taipumuksilla, jotka ”viimeisimmät 

tutkimukset” ovat todistaneet. Kirjoituksessa todetaan: ”Nykyisin korostetaan 

ettei saa vetää tarkkoja rajoja homo-, bi- ja heteroseksuaalisuuden välille, sillä 

jokainen meistä on erilainen yksilö ja jyrkät rajat olisivat keinotekoisia” (96 1–

2/1974, 4–5). Siitä huolimatta, että kirjoituksessa kehotetaan olemaan vetämättä 

jyrkkiä rajoja seksuaalisuuksien välille, Ysikutosen yleisessä diskurssissa homo- 

ja heteroseksuaalisuus näyttäytyvät vastakkaisina ja biseksuaalisuus häipyy pois 

täytettyään tehtävänsä homoseksuaalisen halun oikeuttajana ja kehitysvaiheena. 

Biseksuaalisuus ja biseksuaalisesti tuntevat ihmiset näyttäytyvät Ysikutosessa 

myös uhreina, sillä heidän tiedostamaton ja nimeämätön halunsa voidaan kirkon 

ja psykiatrian toimesta tukahduttaa. Ysikutosessa 3/1976 julkaistiin kommentti 

Kirkon tutkimuslaitoksen selvitykseen homoseksuaalisuudesta. Jutussa on 

kappale, joka on otsikoitu ”Biseksuaalisuus”: 

Näyttää siltä, että edistyneimmät kirkon piirissä ovat hyväksymässä 

konstituellit homoseksuaalit, koska ”heille ei mitään voi”. Tosin heidänkin 

tulisi pidättäytyä, mieluimmin. Sen sijaan näyttää siltä, että biseksuaalisten 

ihmisten pitäisi leikata aivoistaan osia pois ja käyttäytyä vain 

heteroseksuaalisesti, koska heillä on siihen mahdollisuus. Mm. arkkipiispa 

Simojoki – joka nykyisin markkinoi homoseksuaalisuutta vammana – on 

vakuuttunut siitä, että homoseksuaalisuuden hyväksyminen lisäisi bifiilien 

ihmisten homofiilejä tekoja – ja siis vammaisuutta. […] Rakkaus on vamma – 

siltä tosiaan näyttää tässä kristillis-hyveellisessä maailmassa (96 3/1976, 13). 

Samantyyppiseen sävyyn biseksuaalisuutta käsitellään lehdessä 6–8/1976, jossa 

julkaistiin useita suomalaista psykiatriaa ja psykiatrian opetusta kritisoivia 

artikkeleita. Yksi näistä on uusintajulkaisu pappi ja psykiatrian professori Asser 

Stenbäckin Helsingin Sanomissa ilmestyneestä artikkelista Miten pojasta tulee 

poikkeava ja sen kritiikki. Olli Stålströmin (1997, 207–211, 253) mukaan juuri 

Stenbäck vaikutti merkittävästi sekä psykiatrian että valtionkirkon käsityksiin 

homoseksuaalisuudesta ja oli myös mukana kehotuskieltolain valmisteluissa. 

Stenbäck toteaa artikkelissaan, että ”nämä ns. biseksuaaliset henkilöt, joita 

Kinseyn mukaan on yhdeksän kertaa enemmän kuin yksinomaisesti 

homoseksualisteja, ovat seksuaalisessa kehityksessään riippuvaisia erilaisista 

ympäristötekijöistä esimurrosiän, murrosiän ja nuoruusiän aikana”, ja esittää 

huolensa siitä, että ”homoseksuaalisuutta suosiva kulttuuri ja homoseksuaalisen 

aktiivisuuden kohteeksi joutuminen voivat olla ratkaisevia tekijöitä heidän 
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valitessaan homoseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden välillä” (96 6–8/1976, 

12). Stenbäck esittää siis, että biseksuaaliset henkilöt voivat homoseksuaalisuutta 

suosivan kulttuurin vuoksi muuttua homoseksuaaleiksi.  

Sekä Kirkon tutkimuslaitoksen selvityksessä että Stenbäckin kirjoituksessa 

biseksuaalit näyttäytyvät kaikkein herkimpänä ja uhatuimpana ryhmänä, jonka 

piilevää homoseksuaalista halua ei tule herättää homoseksuaalisuuden 

hyväksymisen ja myönteisen esittämisen kautta. Biseksuaalit kaipaavat esivallan 

suojelua – heitä on suojeltava homoseksuaaleilta, jotka voivat tuoda biseksuaalien 

homoseksuaalisen halun esiin. Tällä tavoin homoseksuaalisuuden uhkaamat 

biseksuaalit valjastetaan kehotuskieltolain olemassaolon oikeuttajiksi. 

Kehotuskieltolaki ei siis suojannut herkässä iässä olevia nuoria ihmisiä ylipäänsä, 

vaan nimenomaan sellaisia nuoria ihmisiä, jotka ovat olemukseltaan 

biseksuaalisia ja joiden biseksuaalisuus voisi herätä, jos heidät altistetaan tiedolle 

homoseksuaalisuudesta. Ysikutosen toimituksellisissa teksteissä biseksuaalien 

uhriasema säilyy, mutta he näyttäytyvätkin kirkon ja psykiatrian uhreina, 

henkilöinä joiden luontainen seksuaalisuus tukahtuu, mutta joiden seksuaalisuus 

ei ole homoseksuaalisuuden tapaan tarpeeksi selkeä voidakseen nousta kantajansa 

tietoisuuteen ja tulla tunnistetuksi sorron alaiseksi. 

Seta-lehdessä homoseksuaalisuuden sairausleima ja suomalaisen psykiatrian 

vanhentuneisuus oli toistuva teema, jota käsiteltiin laajemmin ja 

yksityiskohtaisemmin kuin Ysikutosessa. Myös psykiatrian kritiikissä 

biseksuaalisuudesta tulee paitsi homoseksuaalisuuden terveyden, myös sen 

pysyvyyden ja aitouden selittäjä. Numerossa 2/1976 julkaistussa, 

homoseksuaalisuuden parantamista käsittelevässä jutussa erään tutkimuksen 

parantamistulokset selittyvät biseksuaalisuuden avulla:  

Muuttumista ei myöskään määritelty heteroseksuaaliksi muuttumisena vaan 

annettu luku sisältää myös luokan ”parempaan suuntaan muuttuneet”. 

[…N]äistä muuttuneista oli alun perin biseksuaaleja (joiden käyttäytymisen 

ulkoinen muuttuminen on tietenkin eri asia) 7 henkilöä (Seta 2/1976, 12).  

Artikkelissa on kainalojuttu, joka käsittelee psykiatri Edmund Bergleriä, joka oli 

homoseksuaalisuuden hoitoon erikoistunut psykoanalyytikko. Kainalojutussa 

Berglerin asiantuntemus ja perehtyneisyys nykyaikaisiin seksuaalisuutta 

käsitteleviin teorioihin kyseenalaistuu sen kautta, että Bergler ”kuuluu sellaiseen 

amerikkalaiseen koulukuntaan, joka ei hyväksy käsitystä ihmisen perimmäisestä 

biseksuaalisuudesta” (Seta 2/1976, 11–12). Ihmisen perimmäinen biseksuaalisuus 

rakennetaan luonnonlainomaiseksi itsestäänselvyydeksi, jonka vain ajastaan 
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jälkeen jäänyt koulukunta tai psykoanalyytikko voi kyseenalaistaa. Samalla 

tavoin tehdään naurunalaiseksi psykoanalyytikko Irving Bieber lehden seuraavan 

numeron jutussa, joka on otsikoitu Heteroseksualismin aiheuttaja selvinnyt! 

Bieberin teorian mukaan ”naisen sukuelimestä lähtevät hajut tekevät lapsen noin 

2–5 vuotiaana heteroseksuaaliseksi reagoivaksi – ellei sitten jokin tekijä häiritse 

tätä luonnon mekanismia” (Seta 5–6/1976, 6). Bieberin teoria esitetään 

naurettavassa valossa, mutta artikkelin lopussa tekstin sävy vakavoituu ja 

kaikkien ihmisten perimmäinen biseksuaalisuus nousee homoseksuaalisuuden 

luonnollisuuden selittäjäksi: ”Ne tiedemiehet, jotka pitävät homoseksuaalisuutta 

normaalina, lähtevät siitä jo viime vuosisadalla havaitusta seikasta, että ihminen 

on perusolemukseltaan biseksuaali. Toisin sanoen jokaisessa ihmisessä on myös 

homoseksuaalisia tunteita ja mahdollisuus homoseksuaaliseen käyttäytymiseen” 

(ibid.). 

Käsitys kaikkien ihmisten pohjimmaisesta biseksuaalisuudesta on vakuutus 

psykiatrin tieteellisestä uskottavuudesta ja uusimman tutkimustiedon haltuun 

ottamisesta. Toisaalta käsitys näyttäytyy myös itsestäänselvyytenä, joka on 

tiedetty jo pitkään, antiikin Kreikasta tai ainakin viime vuosisadalta lähtien, mutta 

jota takapajuiset psykiatrit kieltäytyvät hyväksymästä. Ihmisen perimmäisen 

biseksuaalisuuden kieltäminen näyttäytyy vanhanaikaisena mielipiteenä, jolla 

kuitenkin on edelleen vaikutusvaltaa sen vuoksi, että suomalainen psykiatrian 

opetus perustui oppikirjoihin, joissa viitattiin eheyttämistä ja 

homoseksuaalisuuden luonnottomuutta todisteleviin tutkimuksiin. Ihmisten 

perimmäinen biseksuaalisuus esitetään totuutena, jota psykiatrian ja tieteen 

edustajien valtavirta kannattaa. Ihmisen perimmäinen biseksuaalisuus ei nouse 

uhkaavaksi ilmiöksi, joka mahdollistaisi homoseksuaalisuudesta paranemisen. 

Ihmisen perimmäinen biseksuaalisuus on myös homoseksuaalisuus-

kysymyksen yhteiskunnallisen relevanssin vakuuttaja. Käsityksellä ihmisen 

biseksuaalisesta perusluonteesta on myös valistuksellinen rooli, joka tekee 

homoseksuaalisuudesta enemmistön silmissä ymmärrettävämmän ja 

hyväksyttävämmän. Jo Seta-lehden toisessa ilmestyneessä numerossa 2/1975 

julkaistussa artikkelissa Oikea tieto antaa kestävän pohjan biseksuaalisuus 

selittää ja oikeuttaa homoseksuaalisuuden olemassaolon. Artikkelissa on yhteensä 

32 homoseksuaalisuutta käsittelevää kysymystä, joista ensimmäinen on ”Mitä on 

homoseksuaalisuus?” Kysymykseen ”Ovatko ihmiset vain homo- tai 

heteroseksuaalisia?” vastattiin: ”Eivät. Psykiatrien mukaan kaikissa ihmisissä on 

biseksuaalisia piirteitä (mahdollisuus kokea sukupuolista kiintymystä kumpaankin 

sukupuoleen). Ihmisten jakaminen jyrkästi kahteen eri ryhmään ei vastaa 
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todellisuutta. Jopa jakaminen kolmeen ryhmään: homoseksuaalit, biseksuaalit ja 

heteroseksuaalit ei täysin vastaa todellisuutta” (Seta 2/1975, 15).75  

Kaikkien ihmisten oletettuun biseksuaalisuuteen perusluonteeseen palattiin 

myös kysymyksissä ”Onko homoseksuaalisuus poikkeavaa tai epänormaalia?” ja 

”Onko homoseksuaalisuus luonnotonta?” Vastauksissa toistettiin jälleen kaikissa 

ihmisissä olevan biseksuaalisia piirteitä. Biseksuaalisuus käsitteenä siis 

näyttäytyy ensisijaisesti homoseksuaalisuuden normaaliuden ja luonnollisuuden ja 

siten hyväksyttävyyden vakuuttajana. Biseksuaalisuutta ei kuvata erillisenä 

ilmiönä. Tämä Seta-lehden käsitys biseksuaalisuudesta pohjautuu osittain 

populaari-freudilaiseen käsitykseen ihmisen seksuaalisuudesta. Ihmisen 

perimmäinen biseksuaalisuus kuitenkin myös selitti homoseksuaalien syrjintää. 

Kysymykseen ”Mistä homoseksuaalien syrjintä johtuu?” yhtenä vastauksena 

annettiin taikauskon ja jälkeläisten määrän turvaamisen lisäksi myös 

biseksuaalisuus: ”Juuri homoseksuaaleihin kohdistuvan syrjinnän voimakkuuden 

selittää osaltaan ihmisen biseksuaalinen perusluonne. Ihminen, joka ei hyväksy 

omaa seksuaalisuuttaan, saattaa kohdistaa omat pelkonsa muihin ihmisiin. Tämä 

ns. projisointi ilmenee vihana homoseksuaaleja kohtaan” (Seta 2/1975, 18). 

Ihmisen perimmäistä biseksuaalisuutta käsitellään toistuvasti niissä 

konteksteissa, joissa homoseksuaalisuutta pyritään selittämään – varsinkin, jos 

nämä selitykset on suunnattu valtaväestölle. Edellä kuvatun kaltaisia ”kaikille 

suomalaisille” suunnattuja tietopaketteja julkaistiin Seta-lehdessä useampia 1970-

luvun aikana. Tietopaketeissa jyrkkä jako homo- ja heteroseksuaalisuuteen 

kielletään ja mainitaan biseksuaalisten piirteiden yhdistävän kaikkia ihmisiä. 

Kahtiajaon kiistämisestä huolimatta homoseksuaalisuus ja sen ero 

heteroseksuaalisuudesta on niissä itsestäänselvä ja annettu, sekä kirjoittajan että 

lukijan yhteisesti hyväksymä, siitä huolimatta että tekstillä on lukijaa valistava 

sävy: lukijan oletetaan ennalta tietävän jotakin ilmiöstä nimeltä 

homoseksuaalisuus, joskin lukijan tiedot oletetaan vaillinaisiksi tai virheellisiksi. 

Biseksuaalisuuden avulla heteroseksuaaliseksi oletettu väärän tiedon vallassa 

oleva lukija vakuutetaan siitä, että homoseksuaalisuus koskee paljon suurempaa 

osaa ihmisistä kuin on aiemmin oletettu, kenties myös lukijaa itseään. Kun 

                                                        
75 Muut kysymykset käsittelevät muun muassa homoseksuaalien pärjäämistä työssä, 
homoseksuaalisuuden leviämistä ja homoseksuaalisuuden määritelmällistä eroa verrattuna esimerkiksi 
pedofiliaan tai transsukupuolisuuteen. (Seta 2/1975, 15). Artikkeli perustuu niin sanottuun Speijerin 
raporttiin, hollantilaisten psykiatrian professorien 1960-luvulla tekemään yhteenvetoon 
homoseksuaalisuustutkimuksesta (Stålström 1997, 253–254). Speijerin raporttia käsiteltiin useita 
kertoja myös Ysikutonen-lehdessä. 
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biseksuaalisuus luonnehtii ihmisen seksuaalista perusluonnetta, silloin 

homoseksuaalisuuskin on yhteiskunnallisesti tärkeä kysymys. 

5.2.2 Biseksuaalisuus normatiivisen avioliiton kontekstissa 

Lukija saattaa yllättyä tiedosta, että monet homofiilit ovat naimisissa ja isiä ja 

äitejä! […] Kuinka tämä on mahdollista? Ehkä yleinen elämäntyyli vaikuttaa 

asiaan; myös homofiilit tuntevat tarvetta saada ja kasvattaa lapsia ja perustaa 

perheen. Seksuaalisesti asia ei ole arvoituksellinen, sillä väestöstä on suuri 

määrä biseksuaaleja, joille suhde molempiin sukupuoliin on mahdollinen (96 

5–6/1981, 15).  

Avioliitto ja puhe avioliitosta on toinen keskeinen konteksti, jonka yhteydessä 

biseksuaalisuutta käsitellään 1970- ja 1980-lukujen Seta-lehdissä ja Ysikutosissa. 

Biseksuaalisuus voi joko näyttäytyä niin sanotun normaalin avioliiton 

mahdollistajana samansukupuolista seksuaalista halua tuntevalle – tai sitten 

valheellisena naamiona, jonka avulla homoseksuaali voi uskotella itselleen ja 

puolisolleen kykenevänsä avioliittoon. Edellisessä otteessa, joka on peräisin 

Psyken toiminnan historiaa yleisesti kuvailevasta artikkelista, biseksuaalisuus 

näyttäytyy ihmisen seksuaalisuuden pohjatendenssinä, joka selittää homofiilien 

mahdollisuuden avioitua ja hankkia lapsia. Selityksessä halu saada perhe on 

olennaisempi kuin seksuaalinen halu vastakkaiseen sukupuoleen. Ajanjakson 

lehdissä sana ”avioliitto” viittaakin sellaiseen suhdemuotoon, jossa aviossa olevan 

miehen ja naisen tarkoituksena on perustaa perhe hankkimalla lapsia. 

Halu saada lapsia näyttäytyy merkittävänä tekijänä keskusteltaessa 

homoseksuaalisuudesta ja avioliitosta. Ysikutosessa 1/1986 julkaistiin juttu 

otsikolla Isyys, jossa todetaan:  

Moni, yllättävän moni, homo on isä. […] On homoja, joille fyysinen kontakti, 

ja ennen kaikkea seksikontakti naiseen on täysin mahdoton asia. On myös 

homoja, joille tällainen suhde ei ole mikään vaikeus. Tähän päivään saakka 

vain nämä ovat yleensä voineet toteuttaa haaveensa [isyydestä] (96, 1/1986, 

17–18).  

Biseksuaalisuuden käsitettä ei kuitenkaan tekstissä huomioida, vaan 

samansukupuolinen halu luokittelee yksilön homoksi, mutta halun vahvuus 

määrittelee sen, voiko yksilö saada lapsia – joiden saamisen ainoa keino on 

avioitua naisen kanssa. Artikkelissa on naimisissa olevan Lassen kertomus. Lasse 
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kertoo seksin naisten kanssa sujuvan, vaikka hän pitääkin itseään ”lähes täysin” 

homoseksuaalina. Lasse sanoo, että ”homoseksuaalisuutta ei voi parantaa 

naisella”, mutta että yhteinen lapsi ja vastuu voivat viedä ”tasapainoon ja 

tyyneyteen, onnellisuuteen sitä, että elää perheelleen ja voi sieltä katsella ikään 

kuin turvasta ja sivusta, minkälaisessa irrallisten ja petollisten suhteiden 

murheenlaaksossa moni hintti joutuu taivaltamaan. Voit tehdä sinne pienen 

piristävän retken, mutta onneksi voit aina palata, ennen kuin mitään pahempaa 

ehtii tapahtua” (96, 1/1986, 17–18). Lassen kuvauksessa itsestään 

homoseksuaalina onnellisessa avioliitossa on tunnistettavissa biseksuaalisuuteen 

liitetty stereotypia heteronormatiivisen yhteiskunnan ehdoilla elävästä ja sen 

eduista nauttivasta biseksuaalista, joka silloin tällöin tekee turistimatkoja 

homomaailmaan, jonka ”murheenlaaksosta” pääsee kuitenkin pois. Lassen 

tarinassa rauhaisa perhe-elämä kutienkin esitetään mahdollisena vaihtoehtona 

niille homoille, joiden homoseksualisuuden aste on tarpeeksi matala, eikä Lassen 

valintaa tuomita. 

Kertomukset perheen saamisen tarpeeseen perustuvasta avioliitosta ovat 

kuitenkin harvinaisempia kuin tarinat avioliitosta pakottavana ja ahdistavana 

rakenteena, joka otetaan käyttöön viimeisenä oljenkortena kestämättömän samaa 

sukupuolta kohtaan tunnetun seksuaalisen halun vuoksi. Ysikutosessa 4/1969 

julkaistussa artikkelissa Miksi menit naimisiin homoseksuaali, onnistuitko? mies 

kertoo avioituneensa kaksikymmentä vuotta sitten ja toivoneensa, että se 

parantaisi hänet:  

Kun menen naimisiin, jää tuo kaikki syrjään, olenhan bi-seksuaali, varmasti 

se menee ”ohi”. Ja kun yhteiskunnan sosiaalinenkin rakenne vielä silloin oli 

niin koordinoitu ettei ollut ”tilaa meille” eikä muille ajattelutavoille, se oli 

ainoa keino päästä ”kaikesta synnistä” eroon. Yhteenvetona tuosta: Oletin 

homoseksuaalisuuden haittaavan minua niin vähän että siitä pääsee. (96, 

4/1969, 22.) 

Kertojan ”vuosien patoutuma, hermopaine” purkautuu kuitenkin lopulta, ja 

kirjoittaja kertoo vaimolleen olevansa homoseksuaalinen ja pyytävänsä avioeroa. 

Rohkeudestaan tunnustaa homoseksuaalisuutensa kirjoittaja kiittää Psykeä ja 

homofiilien yhteistoimintaa. Hän kirjoittaa: ”Aika ja laki ovat kohta puolellamme. 

Yhteiskunnan suhtautuminen ei enää kohta aja meitä ”erheisiin”, voimme 

rakastaa ja olla onnellisia – keskenämme”. (96, 4/1969, 24.) Tekstissä avioliitto 

on erhe, samoin biseksuaalisuus. Samalla tavoin biseksuaalisuus näyttäytyy 

itsepetoksena ja välivaiheena tiellä kohti eheää homoseksuaalista identiteettiä 
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Setassa 3/1979 julkaistussa kolmen homomiehen haastattelussa. Yksi 

haastateltava kertoo, ettei ollut nähnyt mitään mahdollisuutta elää 

homoseksuaalisesti, ja lähteneensä ”sille linjalle”, että ajattelee olevansa 

biseksuaali. Biseksuaalisuuden kautta hän hyväksyi homoseksuaaliset tunteensa ja 

myös sen, että haluaa olla ”mieluummin poikien kanssa” siitä huolimatta, että 

suhde tyttöystävään oli luottamuksellinen ja hyvä. Ajatus omasta 

biseksuaalisuudesta luo turvallisuutta ennen kuin homoseksuaaliset tunteet on 

täysin hyväksytty, minkä jälkeen biseksuaalisuus-nimikkeestä (ja tyttöystävästä) 

voidaan luopua. 

Ysikutosessa 5/1971 julkaistussa vanhemmilleen osoitetussa anonyymissä 

ulostulokirjeessä mies ruotii avioeronsa syitä ja avioliiton merkitystä yleensä:  

Itse asiassa tunnen lukuisia homoseksuaaleja, jotka ovat naimisissa ja joilla 

on lapsia. Ihme ja kumma, mutta useimpien vaimot tietävät asiasta ja ovat 

miestensä parhaita tukijoita! Monesti onkin kysymyksessä ns. biseksuaali 

(molempiin sukupuoliin mielenkiintoa tunteva) henkilö. Tiedemiehet 

väittävät, että jopa 60 % kaikista miehistä on avoimesti tai piilevästi 

biseksuaaleja. (96 5/1971, 158) 

Kirjeessä biseksuaalisuus on yksi homoseksuaalisuuden alamuoto, mutta myös 

homoseksuaalisuuden oikeuttaja. Jos jopa 60 % miehistä on biseksuaaleja, se 

tekee vanhempien yksityisestä tragediasta – poikansa homoudesta – yleisen ja 

samalla mitätöi sen. Ajatus biseksuaalisuudesta tietynasteisena 

homoseksuaalisuutena on toistuva varsinkin Ysikutosen jutuissa 1970-luvulla. 

Tämä biseksuaalisuuden asema ”vähemmän haittaavana” homoseksuaalisuuden 

muotona tekee mahdolliseksi asettumisen ainoaan yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävään suhteeseen, eli avioliittoon, mutta myös muihin täysin 

homoseksuaaleille ihmisille saavuttamattomiin instituutioihin, kuten armeijaan. 

Ysikutosessa 3/1972 julkaistussa armeijaa käsittelevässä jutussa todetaan, että 

homoseksuaalien vapauttaminen asepalveluksesta olisi ”järkevä ratkaisu”, koska 

”kokonaan homoseksuaali” henkilö joutuu ”jatkuvasti kiihottavassa 

ympäristössä” tukahduttamaan seksuaalisuutensa, mikä aiheuttaa kärsimystä. 

”Biseksuaalin miehen kohdalla asia on tulkinnanvaraisempi. Hänhän on usein 

naimisissa, eikä välttämättä koe tovereitaan fyysiseksi tai henkiseksi taakaksi” (96 

3/1972, 3). Biseksuaalin miehen naimisissa olo eli se, että hänellä on sallittu reitti 

purkaa seksuaalisuuttaan, suojaa häntä homoseksuaalien kokemilta kärsimyksiltä. 

Nimenomaan avioliitto näyttäytyy suojakeinona, ei erisukupuolinen seksuaalinen 

halu sinänsä. 
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Homoseksuaalisuus ja avioliitto näyttäytyvät traagisena yhdistelmänä, paitsi 

silloin kun homoseksuaalisuus onkin biseksuaalisuutta. Ysikutosessa 3/1972 

julkaistiin juttu otsikolla Sukupuolivähemmistöt aktivoituvat.  

TIEDOSTAMINEN [kappaleen alku] on lähes jokaiselle henkilökohtainen 

katastrofi. […] Moni viivyttää ratkaisua menemöllä [sic] naimisiin ja 

hankkimalla lapsia; näin voidaan tehokkaasti torjua itsesyytökset. Viivytys 

kostautuu kuitenkin moninkertaisesti silloin, kun seinä on vastassa. 

Seurauksena on joko avioero tai ”luonnonvastaisesti” perustetun perheen 

elämän täydellinen luhistuminen, toivottomuus ja itsemurhasuunnitelmat. 

Mitä myöhemmin poikkeavuus tiedostetaan, sitä vaikeampi syntyneitä 

vaurioita on korjata. (96 3/1972, 5, versaali alkup.)  

Seksuaalisuus rakentuu artikkelissa pysyväksi ja muuttumattomaksi. 

Biseksuaalisuus ei ole merkki seksuaalisuuden joustavuudesta, vaan 

biseksuaaliset henkilöt osoittavat seksuaalisuuden pysyvyyden ja sen, ettei 

homoseksuaalisuus tartu eikä leviä väestössä: 

Biseksuaalien henkilöiden kokemukset näyttävät osoittavan, että kiinnostus 

vastakkaiseen sukupuoleen on voimakas ominaisuus. Biseksuaali henkilö on 

yleensä naimisissa ja hänen homoseksuaaliset suhteensa ovat usein 

satunnaisia. Tämä ei luonnollisesti aina pidä paikkaansa niihin nähden, joiden 

biseksuaalisuus on heikkoa. (96 3/1972, 6)  

Biseksuaalisuus ei olekaan samalla tavoin henkilökohtainen katastrofi kuin 

homoseksuaalisuus, jonka hyväksyminen näyttäytyy vaikeana. Otteessa todetaan, 

että ”biseksuaalinen henkilö on yleensä naimisissa”, mutta avioliitto ei näyttäydy 

uhattuna tai biseksuaalisuus avioeron tai itsemurhan syynä, kuten 

homoseksuaalien kohdalla. 

1970-luvun seksuaalivähemmistölehdissä homoseksuaalisuus ja 

heteroseksuaalisuus eivät usein näyttäydykään olennaisena kahtiajakona, vaan 

tärkeämmäksi vastakkainasetteluksi nousee homoseksuaalisuus ja avioliitto. 

Tässä vastakkainasettelussa homoseksuaalisuus edustaa yhteiskunnallisista 

normeista poikkeavaa, torjuttua ja syrjinnälle altista ihmissuhdevalintaa ja 

avioliitto normatiivista ja hyväksyttyä elämäntapaa. Olennaista ei ole 

seksuaalinen halu ja sen suunta, vaan millaisissa kohdissa halu tulee 

yhteiskunnallisesti näkyväksi. 

Biseksuaalisuudella on tässä vastakkainasettelussa rooli homoseksuaalisten 

suhteiden ja normatiivisen avioliiton yhtäaikaisuuden mahdollisuuden ilmaisijana. 
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Tämä yhtäaikaisuus näyttäytyy kuitenkin yleensä mahdottomana. Avioliittoon 

ympäristön painostuksesta ajautunut homoseksuaali mies pyrkii tasapainottamaan 

sekä miehiin kohdistuvan seksuaalisen halunsa että perhe-elämän, jossa vaimon 

tyytyväisyydellä ja hyväksynnällä sekä lapsilla on tärkeä merkitys. 

Vastakkainasettelu homoseksuaalisuuden ja avioliiton välillä nousee ihmisten 

kokemista käytännön ongelmista eikä pelkästään biseksuaalisuuteen ja 

homoseksuaalisuuteen liitetyistä käsityksistä. Biseksuaalisuus saa roolin 

eräänlaisena utopistisena mahdollisuutena, joka kuitenkin on tavoittamaton. 

Tavoittamattomuus kiteytyy siihen, että avioliitossa kärvistelevä homoseksuaali 

mies on kuitenkin lopulta juuri homoseksuaali, jolle miehen läheisyys on 

tärkeämpää kuin yhteiskunnallinen hyväksyntä, jonka tavoittelu onkin toisarvoista 

verrattuna homoseksuaalien oikeuksien parantamiseen. 

Ysikutosessa 7/1972 julkaistu pääkirjoitus on esimerkki siitä, kuinka 

homoseksuaalisuus asettuu vastakkaiseksi juuri avioliitolle ja kuinka 

homoseksuaalisuus näyttäytyy ensisijaisesti miehen ominaisuutena. Artikkelissa 

todetaan, että viettelyteoria ei ole tieteellisesti uskottava ja että heteroa ei voi 

käännyttää homoksi sen enempää kuin homoa heteroksi: ”Onhan parempi 

vapauttaa tällainen piilevä taipumus kahleistaan kyllin aikaisin kuin antaa syntyä 

onnettomia avioliittoja ja niiden tuloksena lapsia, jotka jossain vaiheessa 

myöhemmin joutuvat kokemaan purkauksenomaisesti tapahtuman 

homoseksuaalisuuden ilmenemisen valtavana ja totaalisena katastrofina” (96 

7/1972, 4). Artikkelille julkaistiin vastine numerossa 9/1972 otsikolla 

Homoseksuaalisuuden kautta heteroseksuaalisuuteen. Kirjoitus on omakohtainen 

kokemus mieheltä, joka epäonnistuttuaan seksissä vaimonsa kanssa tuli 

soittaneeksi Psyken puhelinneuvontaan ja saaneen ohjeeksi kokeilla miessuhteita: 

”Jo lyhyen ajan kuluttua aloin tuntea vastenmielisyyttä miehiä kohtaan ja kaivata 

takaisin entiseen elämääni” (9/1972, 12). Kirjoittaja kertoo avioituneensa 

uudelleen ja olevansa nyt kaksospoikien isä. Vastineessa, kuten alkuperäisessä 

pääkirjoituksessakin, biseksuaalisuuden mahdollisuutta ei ole. Mies voi olla vain 

joko homo- tai heteroseksuaali, ja asia selviää kokeilemalla. Heteroseksuaalisuus 

myös samastuu suoraan avioliittoon ja lapsiin, ei niinkään seksuaaliseen haluun 

naista kohtaan. Naista kohtaan tunnettu seksuaalinen halu ei ole läsnä lainkaan. 

Kirjoittajakin kaipaa ”entistä elämäänsä”, mikä viittaa enemmän entisen elämän 

yhteiskunnallisesti hyväksyttäviin puitteisiin eli avioliittoon, ei niinkään 

kaipuuseen naisen syliin. 

Samanlaisia tuloksia ruotsalaisesta homolehdistöstä on saanut Hanna 

Bertilsdotter Rosqvist (2012b), jonka tutkimuksen mukaan ruotsalaisessa 
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homolehdistössä tehtiin erottelu toisaalta naispuolisten ja miespuolisten 

homoseksuaalien, mutta myös naimisissa olevien ja naimattomien 

homoseksuaalien välille. 1950-luvulla Ruotsissa homoseksuaalisiksi määriteltiin 

miehet, joilla oli samansukupuolisia seksuaalisia haluja, ei pelkästään miehet, 

joiden samansukupuolinen seksuaalinen halu oli yksinomaista. Niinpä 

ruotsalaisessa 1950-luvun homoseksuaalisuuden määritelmässä halu eri 

sukupuoliin oli ääneenlausumattomasti itsestäänselvää.  

1950-luvulla oli lehtien mukaan tavallista, että homoseksuaalisiksi nimetyt 

miehet olivat naimisissa, ja homolehdissä käytiin keskustelua siitä, pitäisikö 

homomiehen avioitua naisen kanssa vai ei. Avioitumista puolsivat muun muassa 

halu saada lapsia, avioliiton turvallisuus ja stabiilius verrattuna lyhytaikaisiin 

miessuhteisiin sekä puolisoiden välinen avoimuus: vaimon hyväksyntä vahvisti 

läheisyyden tunnetta. Ruotsalaisten homolehtien sivuilla miesten avioliitot naisten 

kanssa voitiin kuvata myös onnellisiksi. Suomessa ei ollut 1950-luvulla 

minkäänlaista homolehdistöä, joten saman ajan käsityksistä Suomessa on vaikea 

saada tietoa. (vrt. Juvonen 2002a.)  

Ruotsalaisissakin homolehdissä naimisissa olevien homomiesten tarinoita 

luonnehtivat kuvaukset kaksoiselämästä ja paljastumisen pelosta – ja myös 

paljastumisesta katastrofaalisine seurauksineen, jotka vaihtelevat itsemurhista 

avioeroon ja jopa vankeustuomioon, jos miespuolinen kumppani on ollut 

suojaikärajaa nuorempi. Bertilsdotter (2012b, 111) jäljittää kolme erilaista 

seksuaalisuuden määritelmää koskevaa diskurssia ja niiden välisen kamppailun 

ruotsalaisten homolehtien sivuilta. Ensimmäisessä diskurssissa 

homoseksuaalisuus nähdään vaiheena, joka päättyy heteroseksuaaliseen 

avioliittoon. Toisessa, essentialistisessa määritelmässä, seksuaalisuus nähdään 

muuttumattomana suuntautumisena tai tarpeena. Kolmannessa diskurssissa 

ihmisen voidaan nähdä muuttuvan olemukseltaan homoseksuaalisesta 

heteroseksuaaliseksi. Näistä essentialistinen diskurssi on dominoiva. 

Essentialistisesta näkökulmasta avioituneet miehet voidaan luokitella joko 

optimistisen muutospuheen uhreiksi, jotka kuvittelevat homoseksuaalisen halun 

katoavan avioliiton myötä, tai miehiksi, jotka saavat enemmän nautintoa seksistä 

naisten kanssa ja jotka voivat selvitä ilman homoseksuaalisia kontakteja.  

1950-luvulta 1970-luvulle miehet kuitenkin kuvataan ruotsalaisissa 

homolehdissä hahmoina, jotka etsivät seksiseikkailuja ja joiden valinnat 

näyttäytyvät ymmärrettävinä ja jopa tavoiteltavina. 1980-luvulta alkaen 

avioituneen homomiehen hahmoa luonnehtii kaappihomous. Kaappihomo on 

traaginen ja haavoittuva hahmo, jolta puuttuu rohkeutta elää avoimesti homona ja 



178 

jonka satunnaiset miessuhteet kuvataan moraalisesti epäilyttävinä. Homomiehen 

avioliittoa naisen kanssa alettiin kuvata itsestäänselvästi tuhoontuomittuna, ei 

niinkään paljastumisen kuin homomiehen omien psykologisten prosessien kautta. 

(Bertilsdotter Rosqvist 2012b, 113–114, 118.) 

Bertilsdotter (2012b, 117–119) toteaa, että ruotsalaisessa homolehdistössä 

tapahtui diskurssimuutos 1950-luvulta 1980-luvulle suhteessa avioliittoon, mikä 

edelsi samansukupuolisten suhteiden juridista tunnistamista Ruotsissa. 

Avioituneet miehet, olivat he sitten biseksuaaleiksi tai kaappihomoiksi 

määriteltyjä, erotettiin identiteetiltään avoimista homomiehistä. 1950-luvun 

homolehdistössä erottelu naimisissa olevien ja naimattomien välillä oli 

merkittävämpi kuin erottelu homoseksuaalien ja ei-homoseksuaalien välillä ja 

homoseksuaaliset kokemukset nähtiin mahdollisina myös avioituneille, joko 

syrjähyppyjen tai esiaviollisen menneisyyden muodossa. Bertilsdotterin mukaan 

”homoavioliitto” ei olisi ollut diskursiivisesti kuviteltavissa ilman sellaista 

erontekoa, jossa ”homot” ryhmänä erotettiin ”naimisissa olevista 

(homo/bi)miehistä”. Tällöin ”homo” näyttäytyy kunniallisena hahmona, joka on 

homoseksuaalisuutensa suhteen avoin ja tavoittelee monogaamista, rakkauteen 

perustuvaa ja uskollista suhdetta, kun taas ”naimisissa oleva (homo/bi)mies” 

näyttäytyy kaapissa olevana, uskottomana hahmona, joka etsii vain satunnaisia 

anonyymejä seksisuhteita. 

Samanlainen siirtymä on nähtävissä 1980-luvun puoliväliin tultaessa myös 

suomalaisissa lehdissä. Homomiehen avioliitto alkaa näyttäytyä paitsi 

katastrofina, myös valheellisena. Ysikutosessa 4/1984 Eskon palstalla julkaistussa 

kirja-arviossa todetaan, että heteroseksuaalisessa suhteessa elävä homoseksuaali 

on ”hinttikirjallisuudessa” ollut tabu. Homoseksuaalin solmiman avioliiton 

motiiviksi esitetään sovinnaisuus, pakko, kuvitelma heteroksi muuttumisesta tai 

”epärealistisesta halusta saada lapsi ikään kuin leikkikaluksi tai 

lemmikkieläimeksi”. ”Homon heteroliiton” sanotaan toteutuvan vain kahdella 

tavalla, joko ”jatkuvana kaksikasvoisena salailuna” tai sitten puolisolle on 

kerrottu homoudesta. Puolison ymmärtämys kuitenkin kyseenalaistetaan ja 

todetaan, että usein puoliso on ”naiivisti” kuvitellut ”hintteyden olevan jotain 

satunnaista”. Otteesta kuvastuu se, kuinka 1980-luvulle tultaessa 

biseksuaalisuuden mahdollisuus häipyy ja käsitys olemuksellisesta 

homoseksuaalisuudesta vahvistuu seksuaalivähemmistöpoliittisessa puhetavassa. 

Homoseksuaalisuus alkaa rakentua identiteetiksi, joka vaatii ulostuloa, jotta 

identiteetin kantaja voisi olla onnellinen ja voida hyvin. Samalla 

homoseksuaalisuus olemuksellistuu ja muuttuu tarkkarajaisemmaksi.  
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Bertilsdotterin (2012b) tutkimuksen mukaan 1970-luvulle tultaessa 

homomiehen valinta avioitua naisen kanssa näyttäytyy ruotsalaisessa 

homolehdistössä käsittämättömänä. Sen sijaan välttämättömäksi nousee valinta 

homo- ja heteroseksuaalisuuden välillä  niillä ihmisillä, jotka ovat kiinnostuneita 

sekä naisista että miehistä. Toisaalta lehdissä alkaa ilmestyä juttuja avoimista 

avioliitoista, joissa heteroseksuaalisessa avioliitossa olevalla bimiehellä on 

vaimon hyväksymiä miessuhteita, ja juttuja triangelisuhteista, jossa vaimo ja 

homomies jakavat biseksuaalisen aviomiehen huomion. 1970-luvulla julkaistiin 

myös kuvauksia ”biseksuaalisista avioliitoista”, joissa molemmat 

(erisukupuoliset) puolisot ovat biseksuaaleja; tällaisena esimerkkinä lehdissä oli 

toistuvasti David Bowie ja hänen avioliittonsa. David Bowie biseksuaalisena 

hahmona esiintyi toistuvasti myös omassa aineistossani, niin valtavirtalehdissä, 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä, pornolehdissä kuin haastatteluissanikin. 

Seta-lehdissä käsiteltiin avioliittoa vähemmän kuin Ysikutosissa. Numerossa 

2/1980 julkaistiin kuitenkin kolumni Kuka mihinkin kykenee, joka käsitteli 

avioliiton merkitystä nyky-yhteiskunnassa ja kirkon suhtautumista 

homoseksuaalisuuteen. Kirjoittaja kertoo erään kirkonmiehen sanoneen:  

[J]os homoseksuaalisuudesta pujutaan [sic] ja kirjoitetaan paljon julkisesti, 

niin siihen saattavat suuntautua sellaisetkin, jotka muussa tapauksessa 

voisivat solmia avioliiton.” Oli näet ollut myös puhe homoseksuaalisuuden 

liukuvasta asteikosta, ts. biseksuaalisuudesta. […] Eikö biseksuaalilla sitten 

saisi olla oikeutta valita avioliiton tai homoseksuaalisen suhteen väliltä? 

Täytyykö tosiasioita salata, jotta avioliitto ”vetäisi pitemmän korren”?! (Seta 

2/1980, 25).  

Artikkelin alatekstinä on olettamus, että biseksuaalisuus muodostaa kirkolle 

homoseksuaalisuutta suuremman ongelman. Biseksuaalisuus on jotakin, joka voi 

herätä ihmisessä homoseksuaalisuudesta saadun tiedon seurauksena ja uhata 

avioliittojärjestelmää. Kirjoittaja myös asettaa avioliiton ja homoseksuaalisuuden 

vaihtoehdoiksi toisilleen. Vastakkain eivät ole homo- ja heteroseksuaalisuus, vaan 

normaaliksi ja hyväksyttäväksi mielletty elämäntapa ja poikkeavaksi ja 

paheksuttavaksi mielletty suhde, joka kuitenkin voi tuottaa osapuolille tyydytystä. 

Avioliitto on itsestäänselvyys, johon ajaudutaan, jos tarjolla ei ole tietoa 

homoseksuaalisuudesta. Teksti onkin avioliittokriittinen. Kirjoittaja huomauttaa, 

että homoseksuaaleja on 10 % väestöstä ja että jos tietoa homoseksuaalisuudesta 

ei jaeta, ”tämä ilmiö tulee ilmi niin myöhäisessä vaiheessa, että avioliitto on 

solmittu ja lapset saatu” (ibid.).  
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Seta-lehden seuraavassa numerossa 3/1980 julkaistiin Suorat sanat -palstalla 

vastine kolumniin. Vastineen kirjoittaja kritisoi alkuperäistä kirjoitusta 

homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyden rationalisoinnista homoseksuaalisuuden 

yleisyydellä: ”Ei homoseksuaalin käyttäytymisen kvantiteetilla ole mitään 

tekemistä siihen kohdistuvan syrjinnän ja itsesyrjinnän kannalta” (Seta 3/1980, 

30). Alkuperäisen tekstin kirjoittajalle on annettu tilaa oman vastineensa 

julkaisemiseen samassa numerossa. Kirjoittaja sanoo, että heitto 10 % 

homoseksuaalimääristä perustuu siihen, että ”lasketaan tähän yksinomaan 

homoseksuaalien (=Kinseyn luokka 6) lisäksi myös biseksuaalien luokat 5 ja 4. 

Minusta tätä yleisyyttä kannattaa pitää esillä homoseksuaalisuudesta 

keskusteltaessa, vaikka hyväksyttävyyden vaatimus ei olekaan siitä riippuvainen” 

(Seta 3/1980, 31). 

Tämä kahden Seta-lehden numeron verran kestänyt keskustelu näyttää, 

kuinka biseksuaalisuuden käsite oli 1970- ja 1980-luvun taitteen 

seksuaalivähemmistöretoriikassa seksuaalipoliittinen väline, jonka avulla 

vahvistettiin käsitystä homoseksuaalisuuden yleisyydestä ja vaadittiin yleisemmin 

homoseksuaalisuuden hyväksymistä. Tällä käsitteellisellä strategialla 

homoseksuaalisuuden ilmiönä voitiin osoittaa koskevan suurempaa joukkoa 

suomalaisia kuin pelkästään homoseksuaalisuudestaan avoimia, poliittisia 

toimijoita tai pientä, omassa erilliskulttuurissaan harrastelevaa ihmisryhmää. 

Biseksuaalisuuden käsitteen avulla seksuaalivähemmistöpolitiikkaa laajennettiin 

koko väestöä koskevaksi: saattoihan homoseksuaalisuus biseksuaalisuuden 

välityksellä tulla ilmi vasta myöhemmin, jo sen jälkeen, kun ”avioliitto on 

solmittu ja lapset hankittu”. Homoseksuaalisuutta koskevan tiedon levittämisellä 

biseksuaalisuus voisi ilmetä ajoissa ja homoseksuaalisuus näyttäytyä todellisena 

valinnanmahdollisuutena verrattuna avioliittoon. Tässä ajattelutavassa 

pohjaoletuksena on kuitenkin se, että biseksuaalisuuden kautta ilmenevän 

homoseksuaalisuuden toteuttaminen on aidompi ja rehellisempi valinta kuin 

avioliiton valitseminen. On myös selvää, että asetelmassa, jossa biseksuaalin 

valintavaihtoehtoina ovat homoseksuaalinen suhde tai avioliitto, valintaa tekevä 

biseksuaali on oletusarvoisesti miespuolinen. Seta-lehden alkuaikojen 

kirjoittelussa naisten välinen seksuaalisuus tai lesbous näyttäytyvät vain 

satunnaisesti ja homo- ja biseksuaalisuudesta puhuttaessa oletetaan viitattavan 

miehiin.  

1980-luvulla Seta teki myös radio-ohjelmaa Radio Cityn kanavalle, jonka 

toimilupaehtoihin kuului lähetysajan tarjoaminen erilaisille järjestöille ja muille 
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tahoille. Vuonna 1985 aloittanut Setan radio-ohjelma sai nimekseen Puskaradio.76 

12.8.1985 lähetettiin ohjelma, jonka otsikko oli Biseksuaalisuus – vuoropuhelu. 

(Puskaradio 1985.)77 Biseksuaalisuus-teemaisessa ohjelmassa sanaa 

biseksuaalisuus ei kuitenkaan mainita kertaakaan. Ohjelmassa haastatellaan 

miestä ja naista, jotka kumpikin ovat tai ovat joskus olleet avioliitossa ja joilla on 

lapsia. He kuitenkin ”tuntevat kiintymystä myös omaa sukupuoltaan olevia 

kohtaan”. Ohjelman alussa todetaan, että kyseessä on arka aihe, ”joka voi herättää 

kuulijoissa voimakkaitakin tunnereaktioita”, ja painotetaan, kuinka aiheen 

arkuutta kuvaa se, että haastateltavien nimet muutettu ja haastattelut on 

nauhoitettu uudelleen studioääninä. 

Vaikuttaa siltä, että 1980-luvun puolivälissä oli jo muotoutunut ihanteellisen 

homoseksuaalin normi, johon liittyi avoimuus suhteessa omaan seksuaalisuuteen, 

vaikka se olisikin tarkoittanut kamppailua. Koska Puskaradion oletettuna yleisönä 

olivat ensisijaisesti seksuaalivähemmistöjen jäsenet, ”voimakkaiden 

tunnereaktioiden” voidaan olettaa viittaavan ärtymykseen, jota kaapissa olevat 

avioituneet henkilöt voivat aiheuttaa – tai kenties kuuntelijoissa herääviin 

ahdistaviin muistoihin ajalta, jolloin he olivat vielä kaapissa ja mahdollisesti 

yrittivät elää heteroelämää. 

Naishaastateltava on avioliitossa ja hänellä on yksi lapsi. Hänellä on myös 

salainen suhde toiseen naiseen ja haave yhteisestä elämästä tämän kanssa. Nainen 

kuitenkin pelkää menettävänsä lapsensa huoltajuuden erotilanteessa, jos hänen 

naissuhteensa tulee ilmi. Tämän takia ”Matilla [haastateltavan aviomiehellä] ei oo 

aavistustakaan, että mä oon lesbo, oon ollu niin kauan ku muistan, niin tai ainakin 

murrosiästä saakka.” Mieshaastateltava puolestaan on eroamassa oltuaan 

avioliitossa parikymmentä vuotta. Hän sanoo: ”Minulla oli täysin virheellinen 

käsitys, että kun harrastaa heteroseksuaalisia suhteita ja menee naimisiin, voi 

parantua homoseksuaalisuudesta.” Avioliiton edetessä miehen kiinnostus poikiin 

tuli vahvemmin esille: ”Sittenkin homoseksuaalisuus taustalla on niin äärettömän 

voimakas viettitekijä, että sitä ei voi vastustaa ja se on rikkomassa tämän 
                                                        
76 Vuonna 1987 radio-ohjelman nimeksi muutettiin Radio Toinen linja Setan toimiston tuolloisen 
osoitteen mukaan. Ohjelmat olivat kuultavissa vain pääkaupunkiseudulla, mutta niitä sai tilata 
lähettämällä Setan toimistolle tyhjän C-kasetin ja palautuskirjekuoren postimerkkeineen. Radio-
ohjelmalla oli puolisen tuntia viikottaista lähetysaikaa, ja ne käsittelivät aina jotakin tiettyä teemaa. 
1980-luvulla teemoja olivat esimerkiksi homot ja armeija, transseksuaalisuus [sic] ja AIDS. 
Haastatteluja tehtiin esimerkiksi kirjailija Pentti Holapasta ja oikeusministeri Tarja Halosesta. 
77 Biseksuaalisuus mainittiin  jo Puskaradion ensimmäisessä lähetyksessä, jossa haastattelijat kysyivät 
seksuaalivähemmistötermien merkityksiä satunnaisilta ohikulkijoilta. Biseksuaalisuus sai nauruun 
päättyvän ohikulkijamäärittelykseen ”se on kai semmonen, joka tuntee viehtymystä kumpaakin 
sukupuolta kohti, et se ei niin kauheesti pidä rajaa”. (Kimmoliisa 2007.) 
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avioliiton.” Mies kertoi lopulta kiinnostuksestaan vaimolleen, joka ei hyväksynyt 

miehensä seksuaalisuutta.  

Biseksuaalisuus – vuoropuhelu -ohjelmassa korostuu haastateltavien 

tyytymättömyys elämäntilanteeseensa, jossa ei pysty elämään niin kuin haluaisi: 

samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Biseksuaalisuutta ei ohjelmassa 

mainita, ja kumpikin haastateltavista nimeää itsensä homoseksuaaliksi. Otsikko 

kuitenkin osoittaa, kuinka biseksuaalisuus ilmiönä ei kuvaa niinkään yksilön 

seksuaalisia haluja tai tämän identiteettiä, vaan elämäntilannetta, jossa yksilö on 

olosuhteiden pakosta suhteessa sekä mieheen että naiseen. Pakottavana 

olosuhteena on avioliittoinstituutio, sosiaalinen paine ja hetero-olettamus.  

Biseksuaalisuus kuvaa tilannetta, josta haastateltavat haluavat pois. Pelko 

lapsen huoltajuuden menettämisestä pitää naisen avioliitossa; miehen avioliiton 

rikkoutuminen on mahdollistanut homoseksuaaliset suhteet, joiden tämä kuvaa 

olleen ”vertaansa vailla olevan kauniita kokemuksia”. Homo- ja 

heteroseksuaaliset suhteet eivät ohjelmassa ole verrannollisia toisiinsa. 

Heteroseksuaaliset suhteet ovat velvollisuuden ja yhteiskunnan vaatimusten 

sävyttämiä, kun taas homoseksuaaliset suhteet näyttäytyvät mielihyvää tuottavina, 

itselle luontaisina ja omaa minuutta tukevina. ”Koska on kokenut molemmat, niin 

se ero on käsittämättömän suuri. On vain tullut aloitetuksi kolmekymmentä vuotta 

liian myöhään. On aika järkyttävää, kun huomaa, että on elänyt elämänsä parhaat 

vuodet tavallaan hukkaan”, sanoo mies.  

Bertilsdotter (2012b, 119) toteaa, että ruotsalainen homolehdistö on 

ideologisen kamppailun kenttä, jossa avioituneita miehiä koskevat narratiivit ovat 

tapa luoda homoseksuaalista identiteettiä ja subjektia. Bertilsdotter näkee, että 

biseksuaalisuudella on ollut tässä ideologisessa kamppailussa epistemologinen 

tehtävä: se on muodostanut torjuttavan toiseuden, jonka avulla homoseksuaalinen 

subjekti erotetaan, selkeytetään ja vakautetaan. Samalla biseksuaaliset 

kokemukset trivialisoituvat ja häipyvät, muuttuvat käsittämättömiksi. 

Samanlainen prosessi on havaittavissa myös suomalaisten 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä, joissa aviossa olevan biseksuaalisen 

miehen hahmo rakentui traagiseksi ja vapautumista kaipaavaksi, pohjimmiltaan 

homoseksuaaliseksi.  

5.2.3 Utooppinen tulevaisuuden biseksuaalisuus 

Ysikutosessa 6/1971 julkaistiin kolumni otsikolla Ajatuksia 

homoseksuaalisuudesta ja biseksuaalisuudesta, jossa käsitellään väestöräjähdystä 
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ja ratkaisuja siihen. Ratkaisuksi nousee se, että naiset, ”joilla on heikko 

äidinvaisto”, ja miehet, jotka harrastaisivat homoseksuaalisia kontakteja, jos vain 

pystyisivät tiedostamaan itsessään piilevät homoseksuaaliset taipumukset”, on 

”tietoa lisäämällä vapautettava pakkomielteestä hankkia lapsia”. Nämä miehet ja 

naiset nimetään biseksuaalisiksi. ”Jos ryhdyttäisiin edistämään luonnollista 

taipumusta homoseksuaalisuuteen (heteroseksuaalisuuden ohella – 

biseksuaalisuudessa molemmat tulee tyydyttää samanaikaisesti tai peräkkäin) sen 

sijaan, että sitä nyt rajoitetaan, oltaisiin aimo askel lähempänä ratkaisua väestön 

liikakasvun rajoittamiseksi” (96 6/1971, 200). Kolumni on käännetty 

saksankielisessä lehdessä alun perin julkaistusta jutusta, jonka alkuperäinen 

otsikko oli Nachwuchsstop durch Wasserleitung – Lisääntymisesto vesijohdon 

kautta. Saksankielinen otsikko viittaa ehdotukseen, jonka mukaan väestönkasvua 

tulisi rajoittaa vaikka sitten liuottamalla ehkäisyhormoneita juomaveteen. Tämä 

ehdotus näyttäytyy kuitenkin vähemmän käyttökelpoisena ja vitsinomaisena 

verrattuna kirjoittajan ehdotukseen kannustaa ihmisiä homoseksuaalisuuteen.  

Artikkelissa biseksuaalisuudesta tulee väestönkasvun rajoittamisen ja siten 

myös ihmiskunnan tulevaisuuden ehto: jos ihmisissä uinuva biseksuaalisuus 

saataisiin homoseksuaalisuutta käsittelevän tiedon avulla herätettyä, suurempi 

joukko ihmisistä ymmärtäisi kieltäytyä avioliitosta ja siihen erottamattomasti 

kuuluvasta lasten hankkimisesta ja sen sijaan etsisi lisääntymisen kannalta 

hyödyttömiä suhteita samaan sukupuoleen. Homo- ja heteroseksuaalisten 

taipumusten, siis biseksuaalisuuden, tyydyttäminen näyttäytyy mahdollisena 

avioliiton ja lasten hankinnan korvaavana toimintana. Kirjoittaja kuitenkin toteaa 

kolumnin lopuksi varsin kryptisesti:  

Ei homoseksuaali eikä varsinkaan biseksuaali ole lasten hankkimista ja 

kasvattamista vastaan. Olisi väärin ja epäoikeutettua nimittää häntä lasten 

vihaajaksi tai avioliiton ja perheen vastustajaksi. Homoseksuaalisuus ja perhe 

yksinkertaisesti vain sopivat erittäin hyvin saman katon alle – niinhän on itse 

asiassa ollutkin jo 2000 vuotta sitten. (96 6/1971, 200.) 

Tällä kirjoittaja tuntuisi viittaavan käsitykseen antiikin kreikkalaisesta 

avioliittoinstituutiosta, jossa miehellä on aviovaimon ohella poikarakastajia. 

Mielikuvaan antiikin kreikkalaisesta miesten välisestä seksuaalisuudesta viitataan 

96-lehdessä suhteellisen usein, ja sitä käytetään homoseksuaalisuuden 

hyväksyttävyyden oikeuttajana. Ilmaisu ”homoseksuaalisuus ja perhe saman 

katon alla” viittaa biseksuaalisuuteen sen kautta, että samansukupuolisia suhteita 

tai vähintäänkin seksikäytäntöjä toteutetaan samanaikaisesti kuin ylläpidetään 
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”perhettä”, joka tässä tarkoittaa avioliittoa ja siihen syntyneitä lapsia. Tässä 

kuitenkin biseksuaalisuuden rooli väestönkasvun hillitsijänä ja paremman 

tulevaisuuden takeena häviää, kun perhe-elämän ja homoseksuaalisuuden 

yhdistämisestä tulee mahdollista. Samalla biseksuaalisuus siirtyy kahdentuhannen 

vuoden taakse sopusointuisen perhe-elämän takaajaksi, joka mahdollistaa 

homoseksuaalisuuden ja perheen oleskelun saman katon alla. Samassa 

kolumnissa siis tarjotaan biseksuaalisuudelle kaksi ajallista paikkaa: 

lähitulevaisuudessa, jotta parempi kaukaisempi tulevaisuus olisi mahdollinen, ja 

kaukana menneisyydessä, jolloin kaikki oli paremmin. Nykyhetkessä 

biseksuaalisuus on olemassa vain ehdotuksena. Biseksuaalisuuden ajallinen 

paikka on samalla tavoin etäännytetty kuin aate- ja oppihistorioitsija Steven 

Angelides (2001) on esittänyt. Paitsi Angelidesin tutkimissa seksologisissa ja 

seksuaalipoliittisissa klassikkoteksteissä, myös suomalaisten 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä biseksuaalisuus näyttäytyy sekä 

paremman yhteiskunnan ja planeetan rakentumisen ehtona, mutta myös jonakin, 

joka sijoittuu tulevaisuuteen eikä nykyhetkeen, vaikka nimenomaan nykyhetken 

biseksuaalisuus näyttäisi olevan edellytys paremman tulevaisuuden 

toteutumiselle.  

Biseksuaalisuus on 96-lehdessä paitsi paremman tulevaisuuden ehto, myös 

vääjäämättömän vapautumiskehityksen tulos: kaikissa ihmisissä piilevä 

biseksuaalisuus tulee esille, kun homoseksuaalisuudesta tulee hyväksyttyä. 

Ysikutosessa 6–8/1975 julkaistiin uutispalstalla uutinen otsikolla Biseksuaalisuus 

lisääntyy:  

Kestää vielä pari sataa vuotta, ennen kuin biseksuaalisuus on täysin yleistä. 

Tätä mieltä on saksalainen tohtori Winfried Dogs Quick-aikakauslehdelle 

antamassaan haastattelussa. […] Hänen mielestään miehissä on piilevää 

homoseksuaalisuutta yhtä paljon kuin naisissakin. […] Kun tohtori Dogsilta 

kysyttiin, onko olemassa vaara, että lesborakkauden tabujen katoaminen 

vaikuttaisi myös miehiin ja lisäisi homoseksuaalisia suhteita heidänkin 

keskuudessaan, vastasi hän: ”Naisten biseksuaalisuus lisää selvästi myös 

miesten biseksuaalisuutta ja saa sen tulemaan esille latentista tilastaan”. (96 

6–8/1975, 7.) 

Biseksuaalisuuden yleisyys on siis parin sadan vuoden päässä tulevaisuudessa, 

mutta tabujen katoaminen herättää latentin biseksuaalisuuden niin miehissä kuin 

naisissakin. 
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Seta-lehdessä 2/1978 puolestaan julkaistiin juttu feministiaktivisti Kate 

Millettistä otsikolla Sukupuolipolitiikka – vallankumouksen manifesti. Lehti oli 

naisteemanumero, joten Millettiä käsittelevä juttu näyttäytyy naiserityisenä 

juttuna. Artikkeli esitteli Milletin ja listasi mitä ”järjellisistä, moraalisista ja 

inhimillisistä syistä” (Seta 2/1978, 20) toivottavia asioita sukupuolivallankumous 

merkitsisi. Sukupuolivallankumous merkitsisi muun muassa seksuaalisuuden 

tukahduttamisen loppumista, sukupuoliroolien loppumista ja ”miesten 

paremmuus -etiikan päättymistä” (ibid.), lapsen alistamisen loppumista, 

väkivaltaisen ja kapitalistisen seksuaalisuuden loppumista ja naisten 

vapautumista. Sukupuolivallankumous merkitsisi myös ”Biseksuaalisuutta – 

seksuaalista ilmausta saman sukupuolen edustajien kesken ei suljeta pois” (ibid.). 

Myös tässä artikkelissa biseksuaalisuus sijoittuu utooppiseen tulevaisuuteen, 

seksuaalivallankumouksen jälkeiseen aikaan. Artikkelissa Millett esitetään 

idealistina ja vaikka sukupuolivallankumous esitetäänkin toivottavana, sanan 

”vallankumous” käyttö osoittaa, että muutosta ei nähdä helppona eikä 

itsestäänselvän vääjäämättömästi tapahtuvana kehityskulkuna, vaan pikemminkin 

feministien ja seksuaalivähemmistöaktivistien ahkeran työn tuloksena. 

Biseksuaalisuus asettuu yhtä ideaaliseksi ja samalla mahdottomaksi saavuttaa 

kuin sukupuoliroolierottelun päättyminen sekä kapitalismin ja väkivallan 

loppuminen. 

Erityisen usein biseksuaalisuus tulee teemana esiin pohdittaessa erilaisia 

uusia perhemuotoja, asumisjärjestelyjä ja vaihtoehtoja kahden ihmisen väliselle 

parisuhdemallille. Nämä keskustelut liittyvät avioliittoinstituution 

kyseenalaistamiseen. Avioliittoinstituutio esitettiin varsinkin 1970-luvun 

Ysikutosissa pakottavana rakenteena, kuten olen edellisessä alaluvussa kuvannut. 

Jos biseksuaaleille oli mahdollista vaivattomasti sopeutua avioliittoon, heille oli 

myös helpompaa ja mahdollisempaa kokeilla erilaisia perhe- ja parisuhdemuotoja 

kuin homo- tai heteroseksuaalien. Jo vuonna 1969 ilmestyneessä Ysikutosessa 

kerrotaan:  

Tanskassa on toteutettu perhekäsitteen laajentaminen: perheeksi kutsutaan 

sikäläisissä älymystöpiireissä mitä tahansa yhdessä asuvaa kiinteätä 

ihmisryhmää täysin siitä riippumatta, millaisia ryhmän jäsenten väliset 

juridiset suhteet tai sukulaisuussuhteet ovat. [...] Useimmiten suurperheen 

jäsenet eivät ole takertuneet yhteen ainoaan seksuaalikäyttäytymisen 

muotoon: biseksuaalisuus on yleistä. (96 4/1969, 15, 31.) 
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Sekä homo- että heteroseksuaalisuus, kuin ilmeisesti myös monogaaminen 

parisuhde, esitetään takertumisena, ei vain yhteen seksuaalikäyttäytymisen 

muotoon, vaan myös menneisyyteen. 

Viisi vuotta myöhemmin, Ysikutosessa 5/1974, sama teema on jälleen esillä 

jutussa, joka on otsikoitu Uusi perhe. Kirjoittaja kertoo haaveilevansa ”neljän 

ihmisen yhdessäolosta, kaksi miestä ja kaksi naista, joilla kaikilla olisi lämmin 

fyysinen ja sielullinen suhde toisiinsa”, ja toteaa, että järjestely sopisi erityisen 

hyvin biseksuaaleille. Kirjoittaja kuitenkin epäilee, että ryhmän pysyvyyttä 

uhkaisi ”ihmisten suhtautuminen”, joka automaattisesti määrittyy kielteiseksi. 

”Vielä vaikeampaa on sopivien ihmisten löytäminen. Ei riitä, että löytyy kaksi 

biseksuaalista miestä ja naista. Eiväthän monet tavallisestikaan [sic] avioliitot 

pysy koossa, vaikka kummatkin puolisot olisivat heteroita. Ihmisten tulisi 

täydentää toistensa luonteenpiirteitä” (96 5/1974, 36–37). Vastaavia avioliittoa ja 

perhemuotoja käsitteleviä pohdintoja on myös useissa muissa 1970-luvulla 

ilmestyneissä 96-lehtien numeroissa. Vuoden 1975 numerossa 3 teemaan jälleen 

palataan:  

Muita periaatteessa mahdollisia malleja olisivat moniavioisuus, peräkkäinen 

yksiavioisuus, ryhmäliitto, varsinaisen puolison ja rakastajan muodostama 

järjestelmä, erilaiset yhdistelmät biseksuaalisten ihmisten kesken jne. Ihmisen 

käyttäytymistä näyttää säätelevän kaksi voimaa: rakastumisesta seuraava 

uskollisuuden ihanne ja toisaalta vaihtelunhalu. (96 3/1975, 6.) 

Ysikutosessa 2/1978 pohditaan myös, pitäisikö homofiilien omaksua 

heteroseksuaalinen suhdemalli vai ”yrittääkö luoda jotain avoimempaa; minkä 

verran on yleensä viisasta kytkeä toisiinsa tunteet ja talous, ekonomia ja 

emootiot?” (96 2/1978, 6). Biseksuaalisuutta ei mainita, mutta monogaamisesta 

parisuhdemallista poikkeavat suhteet ovat mahdollisia: ”Tiedetään, että ihminen 

voi aivan vilpittömästi rakastaa kahta tai useampaa ihmistä samanaikaisesti […] 

Tiedetään, että uskollinen sitoutuminen yhteen ihmiseen saattaa – pahassa 

tapauksessa – rajoittaa yksilön kasvua ja olla tuhoisaa kaikille” (ibid.). 

Nämä pohdinnat liittyvät yleisempään keskusteluun siitä, millaisia ihanteita 

homoseksuaalina tulisi toteuttaa ja voiko ihanteita itse luoda. Ysikutosessa tämä 

keskustelu oli Seta-lehteä yleisempää, joskin myös Seta-lehdessä pohdittiin 

erilaisia parisuhde- ja perhemuotoja – ja biseksuaalisuus oli se käsite, jonka avulla 

rikottiin yksiavioista avioliittomallia. Setassa 1/1979 julkaistussa artikkelissa 

Hullunkuriset perheet? Onnellisuudesta ja avoimuudesta haastatellaan Annikki 

Talikkaa, joka on tehnyt tutkimuksen onnellisuudesta ja parisuhteista ja joka 
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haastattelussa puhuu voimakkaasti ydinperhemallia vastaan ja 

monimuotoisemman perhemallin puolesta.  

Artikkelin ohessa on myös kaavio ”Tulevaisuuden uusia perhemalleja”, jossa 

on ”[e]räitä esimerkkejä, jotka kirjoittajan mukaan jo ovat todellisuutta, mutta 

jotka pitäisi virallistaa” (Seta 1/1979, 19). Kaaviossa esitetään yhteensä 

kymmenen erilaista ihmissuhdemuodostelman mahdollisuutta useamman kuin 

kahden henkilön kesken (Kuva 2). Tekstissä vaaditaan perhejärjestelmän 

uudistamista siten, että moniavioisuus ja ryhmäavioliitot sallittaisiin: ”Kun puhun 

moniavioisuuden hyväksymisestä, en tarkoita palaamista osto- ja 

orjajärjestelmään, vaan sukupuolten tasa-arvoisuuteen pyrkivää monimuotoista 

pienyhteisöjärjestelmää” (Seta 1/1979, 20). Tekstissä käytetään sekä historiasta, 

eri eläinlajeista että muista kulttuureista otettuja esimerkkejä osoittamaan, että 

yksiavioinen miehen ja naisen välinen parisuhde ei ole kestävä eikä onnellisuuden 

takaava perhemuoto, vaan ”avoin monimuotoinen pienyhteisöjärjestelmä 

maksimoi ihmisen henkisen kehityksen” (Seta 1/1979, 23). Biseksuaalisuus 

näyttäytyy vanhan perhemallin epäsopivuuden osoittajana ja samalla kirkastaa 

monimuotoisten perhemallien mahdollisuuden myös homoille ja heteroille. 
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Kuva 2. Seta-lehdessä julkaistu kaavio. (Seta 1/1979, 20.) 

Artikkelissa biseksuaalisuus näyttäytyy uusimuotoisten perhemallien 

käyttöönottamisvaatimuksen vahvistajana. Biseksuaalisuus, joka mahdollistaa 

suhteet eri sukupuolia oleviin ihmisiin, paljastaa perinteisen perhemallin 

epäsopivuuden. Artikkelin mukaan avoimuus omasta seksuaalisuudesta on yksi 

onnellisuuden tae – ja avoimuus on parhaiten mahdollista tilanteessa, jossa 

perhemalleja on muitakin kuin ydinperhe. Tekstissä luokitellaan biseksuaalit 

”puoliavoimiksi biseksuaaleiksi” ja ”piilobiseksuaaleiksi”, joista puoliavoimiksi 

määritellyt vastasivat kyselyyn avoimesti ”biseksuaalisesta käyttäytymisestään”, 

mutta jotka eivät yhteiskunnassa esiinny avoimesti. Piilobiseksuaaleiksi 

määriteltiin ne, jotka eivtä vastanneet homoseksuaalisuutta koskeviin 

kysymyksiin sen enempää myöntävästi kuin kieltävästikään.  
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Nämä piilobiseksuaalit olivat huomattavasti vähemmän onnellisia kuin 

puoliavoimet biseksuaalit. Vedän siitä sen johtopäätöksen että avoimuuden 

lisäämisellä voidaan lisätä biseksuaalien onnellisuutta. Biseksuaaleista 

olisikin syytä puhua julkisesti nykyistä enemmän, sillä jos puhutaan vain 

homoseksuaalisuudesta ja ydinperheistä, tietoja vailla oleville ihmisille 

syntyy se virheellinen kuva, ettei muita olekaan. (Seta 1/1979, 18–19.) 

Avoimuus onnellisuuden takeena kuvastaa Setan politiikkaa yleisemminkin. Jo 

alusta lähtien avoimuus oli Setalle tärkeä poliittinen väline, jonka avulla arveltiin 

voivan muuttaa asenteita. Myöhemmin avoimuudesta tuli dogmaattisempaa 

(Saarinen 1991). Perhemuotojen uudistaminen ja avoimuuden lisääminen 

seksuaalisuuden suhteen ovat artikkelin näkökulmasta välttämättömiä myös 

sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta: ”[J]okapäiväinen elämä on opettanut 

minulle, että miesten onnettomat ja epäavoimet bi- ja homoseksuaalisuus kätkevät 

sisäänsä naisiin kohdistuvan syrjinnän siemenen. Se on yksi syy, miksi haluan ne 

avoimiksi” (Seta 1/1979, 19). Juuri miesten ei-avoimuus suhteessa homo- ja 

biseksuaalisuuteen nähdään ongelmaksi. Ongelmallisempana kuitenkin näyttäytyy 

”piilobiseksuaalisuuus”, sillä avioliitossa onneton biseksuaali mies voi päätyä 

idättämään naisiin kohdistuvan syrjinnän siemenen. Niinpä ei vain 

biseksuaalisuus itsessään, vaan nimenomaan avoin biseksuaalisuus, rakentuu 

uudenlaisten parisuhde- ja perhemuotojen, mutta myös sukupuolten välisen tasa-

arvon ehdoksi. 

Biseksuaalisuuden esittäminen paremman tulevaisuuden airuena ja 

avioliitolle vaihtoehtoisten parisuhde- ja perhemallien mahdollistajana ajoittuu 

Ysikutosissa ja Seta-lehdissä 1970-luvulle. Täten biseksuaalisuuden käsitettä 

käytettiin muovaamaan ajatusta ihanteellisesta tulevaisuudesta, siis sellaisesta 

tulevaisuudesta, jonka järjestöt halusivat nähdä ja jonka toivottiin siintävän edessä 

sen jälkeen, kun yhteiskunnalliset epäkohdat ja syrjintä on ratkaistu. 

Biseksuaalisuutta voidaan luonnehtia siis sekä keinoksi että päämääräksi: 

keinoksi siinä mielessä, että biseksuaalisuuden yleisinhimilliseksi määrittämisen 

avulla voitiin tavoitella suvaitsevaisuutta ja yhteiskunnallisia muutoksia 

homoseksuaalien ryhmälle ja myös parempaa tulevaisuutta ihmiskunnalle 

yleensä. Päämääränä biseksuaalisuus on kuitenkin utooppinen, jotakin joka on 

mahdollista vasta sitten, kun tarpeelliset yhteiskunnalliset muutokset on 

toteutettu.  

1980-luvulle tultaessa biseksuaalisuus ei kuitenkaan enää näyttäydy sen 

enempää väestönkasvun kuin sukupuolten välisen epätasa-arvonkaan ratkaisijana, 
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tai edes parisuhdemallien murtajana. Ysikutosessa 2/1984 julkaistiin juttu 

otsikolla Vähemmistön kätketyt kasvot, jossa kommentoidaan Ylioppilaslehdessä 

ilmestynyttä juttua, joka käsitteli homoseksuaalisuutta. Tekstissä kannatetaan 

oman, homoseksuaalisen vähemmistökulttuurin ylläpitoa ja vastustetaan 

sulautumista heteroseksuaaliseen valtakulttuuriin, jota Ylioppilaslehdessä 

haastatellun Veli-Pekka Hämäläisen sanotaan kannattavan: 

Ihminen yksilönä vaatii tietyn yksityisyyden, samoin vähemmistöryhmät. 

Tuskin esim. juutalaiset haluaisivat yhteisiä hartausmenoja toisuskoisten 

kanssa. Olemmehan joka tapauksessa vähemmistössä ja ainoa oikeutus 

Hämäläisen suosittamalle integraatiolle löytyisi vasta täysin avoimesti 

biseksuaalisesta kulttuurista. (96 2/1984, 12.)  

Homoseksuaalisuus rinnastetaan vähemmistöuskontoihin ja korostetaan täten 

homokulttuurin erillistä, etnistäkin, luonnetta, jonka olemassaolo voisi 

kyseenalaistua vain utooppisessa (vai dystooppisessa?) tulevaisuuden 

kulttuurissa, joka on täysin biseksuaalinen. Toivottavammaksi tulevaisuudeksi 

asettuu homoseksuaalinen erilliskulttuuri, jonka houkuttelevuus sulkee pois 

biseksuaalisen kulttuurin: ”[E]n panisi lainkaan pahakseni, vaikka yhden ja saman 

päivän mittaan voisin herätä aamulla homoseksuaalisessa kaupunginosassa, 

mennä homoseksuaaliselle työpaikalleni, käydä lounaalla homoravintolassa, 

käväistä homoparturissa ja lopulta kiirehtiä työn jälkeen oluelle hinttibaariin” 

(ibid.). Juttu päättyy pohdintaan siitä, millaiset olisivat tällaisen homokulttuurin 

”kehittymisen mahdollisuudet tässä ns. tavallisuutta yli kaiken palvovassa 

yhteiskunnassamme?” (ibid.). Biseksuaalisuus ei ole enää paremman 

tulevaisuuden seksuaalisuutta, vaan pikemminkin mahdotonta ja naurettavaa. 

Homoseksuaaliselle erilliskulttuurille löytyy esikuvia muualta maailmasta, mutta 

homoseksuaalisuuden sulautuminen valtakulttuuriin näyttäytyy epätoivottavana. 

Käsitys, jonka mukaan biseksuaalisuus on utooppinen muutosvoima, oli 

myös voimissaan biaktivistien teksteissä 1990-luvun alkupuolella, jolloin biliike 

muovautui Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Amerikkalainen bi-aktivisti 

Kathleen Bennett (1992) näkee, että biseksuaalisuus voi haastaa essentialistisen 

hierarkkisen dualismin kieltäytymällä hyväksymästä kahtiajakoisuuden 

vaatimusta. Bennettin mukaan essentialismi ja dualismi ovat rakenteita, jotka 

kieltävät yksilöltä vapauttavan tiedon seksuaalisuudesta, jonka avulla voi ylittää 

paitsi sukupuolten välisen rajan, myös rajan hengen ja lihan, itsen ja toisen välillä. 

Essentialismi ja dualismi ovat minän kehittymisen esteitä. Bennettille 

biseksuaalisuus itsessään on keino vastustaa patriarkaattia, heteroseksismiä ja 



191 

misogyniaa. Biseksuaalisuus on henkisen kasvun ja paremman maailman 

rakentamisen väline. Bennetille biseksuaalisuus linkittyy paitsi 

seksuaalivähemmistöpolitiikkaan, myös henkisyyteen (spiritualism) ja eko-

ajatteluun.  

Nämä esoteeris-utooppiset käsitykset biseksuaalisuudesta ovat edelleen 

käytössä erityisesti yhdysvaltalaisessa biliikkeessä. Esimerkiksi 

kirjallisuudentutkija Serena Anderlini-d'Onofrio (2011) näkee biseksuaalisuuden 

muutosvoimana, joka avaa portin ympäristöystävällisempään ja 

erotiikkamyönteisempään maailmaan ja tulevaisuuteen. Anderlini-d'Onofrio on 

tunnettu biaktivisti, joka osallistuu biseksuaalisuudesta käytävään keskusteluun 

eri foorumeilla. Hänelle biseksuaalisuus on luonnollisinta ja alkuperäisintä 

seksuaalisuutta, joka on ollut planeetallamme ”orgastisen alkuliman” ajoista 

saakka (2011, 177, 189–190). Anderlini-d'Onofrio näkee rakkauden taiteen 

muotona (the art of loving), jonka kehittäminen on välttämätöntä planeetan 

holistisen hyvinvoinnin kannalta. Anderlini-d'Onofrion näkemys perustuu Gaia-

teoriaan, jossa planeetta nähdään elämän verkostona, jota rakkauden energia Eros 

ylläpitää. Vaikka Anderlini-d'Onofrion utooppinen biseksuaalisuusnäkemys ei 

olekaan yhdysvaltalaisessa biliikkeessä valtavirtainen, se on kuitenkin 

vaikutusvaltainen erityisesti seksuaalisuutta spiritualistisesta näkökulmasta 

tarkastelevien biaktivistien keskuudessa.  

Bitutkija ja -teoreetikko Jo Eadie (1997, 21–22) toteaa, että 

biseksuaalisuuden kuvaaminen avoimuutena ja joustavuutena on rinnakkainen ja 

ideologisesti yhdenmukainen sellaisen käsityksen kanssa, jossa aika nähdään 

vääjäämättömänä liikkeenä eteenpäin, joka tuo tulevaisuuden ja kehityksen 

tullessaan. Kapitalismi, evoluutio-oppi, demokratia ja Valistus ovat kaikki 

ajatusrakennelmia, jotka perustuvat muutoksen ja kehityksen ajatukselle. Täten 

biseksuaalisuuden joustavuuden ja muuntuvuuden näkeminen vanhoja rakenteita 

horjuttavana ja sen kautta uutta luovana haluna ja seksuaalisuutena on linjassa 

modernistisen maailmankuvan kanssa eikä sille vastakkainen, kuten 

biseksuaalisuutta koskevassa identiteettipuheessa usein annetaan ymmärtää. 

Tällaisessa näkökulmassa aikaan historia nähdään vain tulevaisuuteen johtavana 

tienä, jonka erehdykset korjataan saapumalla päämäärään. Eadien mukaan 

biseksuaalisuuden potentiaali ei välttämättä olekaan siinä, että se voi luoda 

utopistista tulevaisuuden seksuaalisuutta, vaan siinä, että se voi tuoda näkyviin 

menetettyjen mahdollisuuksien, epäjatkuvuuksien, kiusallisten hiljaisuuksien ja 

väärinymmärrysten arvon.  
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Suomalaisessa seksuaalivähemmistöjärjestöpolitiikassa biseksuaalisuus 

käväisee valinnan ja identiteetin mahdollisuutena 1970-luvulla, jolloin 

keskusteltiin homoseksuaalien halusta solmia yhteiskuntajärjestyksen hyväksymiä 

avioliittoja ja vilautettiin biseksuaalisuutta mahdollisuutena yhdistää sekä 

samansukupuolinen halu että perinteinen avioliitto lapsineen. Mahdollisuus 

kuitenkin mitätöityy 1980-luvulle tultaessa ja siirtyy utopian alueelle.  

5.2.4 Biseksuaalisen kokemuksen mahdollisuus? 

Aiemmissa alaluvuissa olen kuvannut niitä konteksteja ja diskursiivisia 

tavoitteita, joita biseksuaalisuuden käsitteellä on ollut. Mutta entä biseksuaalinen 

kokemus? Kuinka sitä seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä kuvattiin, vai 

kuvattiinko? Kuvaukset biseksuaalisuudesta henkilökohtaisena kokemuksena ovat 

kuitenkin harvinaisempia kuin käsitteen käyttö diskursiivisen vallan välineenä. 

Ysikutosessa 3/1970, siis vuotta ennen homoseksuaalisuuden poistamista 

rikoslaista, ilmestyi artikkeli Biseksuaalin miehen tarina. Artikkeli on kuvitettu 

kahdella piirroskuvalla, joissa molemmissa kuvataan miestä sekä miehen että 

naisen kanssa (Kuva 3). 

Elämässäni ei ole koskaan ollut joko-tai-vaihetta. Olen aina ollut kiinnostunut 

molemmista sukupuolista, mutta ensimmäisen avioliittoni aikana 

tapahtuneeseen heräämiseen saakka en osannut antaa homoseksuaaliselle 

rakkaudelle yhtä suurta arvoa kuin heteroseksuaalisuudelle. [...] Avioliitto 

osoittautui kuitenkin alun pitäen epäonnistuneeksi luonteiden 

yhteensopimattomuuden takia. Se johti minut syvään masennustilaan, ja 

ajoittain olin vaarallisen lähellä itsemurhaa. Tästä minut pelasti Erkki, jonka 

yhtäkkiä ikään kuin löysin uudestaan. Siitä lähtien olen ajatellut, ettei asia, 

joka on pelastanut minut itsemurhalta, voi olla luonnoton, paha tai hävettävä 

(96 3/1970, 6–7.) 

Artikkeli on kiinnostava siinä mielessä, että se on yksi harvoista, joissa 

biseksuaalisuudesta kirjoitetaan omasta kokemuksesta käsin, biseksuaaliseksi 

itsensä nimeävän henkilön toimesta, ja nimenomaan siten, että halu molempiin 

sukupuoliin on ääneenlausutusti läsnä. Jutun ajoitus on merkillepantava: vaikuttaa 

siltä, että biseksuaalisesta kokemuksesta käsin on ollut mahdollista puhua 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen historian varhaisvaiheessa, mutta ei enää 

myöhemmin, jolloin biseksuaalisuudesta on muodostunut 

seksuaalivähemmistöpolitiikanteon apukäsite.  
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Kuva 3. Biseksuaalin miehen tarinan kuvituskuva. (96 3/1970, 6.) 

Ysikutosessa 5/1972 julkaistiin miehestä ja naisesta koostuvan pariskunnan 

haastattelu otsikolla Ihanan epänormaalit. Haastattelun lähtökohtana on 

pariskunnan aiemmassa 96-lehdessä julkaisema kontakti-ilmoitus, jossa he etsivät 

naista, jonka kanssa olla ”ihanan epänormaaleja”. ”Tuo nuoripari on: nainen 

masokisti, bifiili; mies sadisti, hetero. Molemmat siis 25-vuotiaita” (96 5/1972, 

20). Haastateltavat on nimetty Irjaksi ja Eskoksi. Irja kertoo:  

Mä olen aina luullut olevani aivan tavallinen niin kuin muutkin, mutta kun 

mä tutustuin Eskoon, niin silloin mä tajusin, kun se aina kadulla tai muualla 

ollessamme katsoi muita naisia ja oli niistä kiinnostunut, että mäkin olen 

kiinnostunut naisista. […] – Ja tuolla ilmoituksellanne haluaisitte saada 

jonkun lesbon kolmanneksi suhteeseenne? – Lesbon tai bifiilin naisen. […] – 

Oletteko ajatelleet mahdollisuutta kokeilla troilismin sijasta kunnon 

ryhmäseksiä, esimerkiksi toisen vastaavanlaisen parin kanssa kuin te itse? – 

Hah, hah, onhan sitä kokeiltu, tosin se meni täysin pieleen, sillä Alkon 

tuotteita oli nautittu liikaa. Mutta koska me molemmat ollaan kiinnostuneita 

naisista, olisi toinen mies meidän suhteessamme liikaa. – Mutta Irjahan sanoi 

olevansa bifiili…? – Kyllä, mutta mä olen sille ainoa mies! (96 5/1972, 20.) 

Naisen biseksuaalisuus, tai ”bifiiliys”, rakentuu nuorenparin haastattelussa hyvin 

samanlaiseksi kuin pornossa ja parinvaihtajiksi nimeämäni haastateltavaryhmän 
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kokemuksissa, eli heteroseksuaalisen parisuhdeseksin piristäjäksi. Muut naiset 

eivät muodosta uhkaa suhteelle. Haastattelussa käsitellään myös sadomasokismia 

ja siihen liittyviä stereotypioita, joita rikkoviksi Esko ja Irja esitetään. Esko ja Irja 

jatkavat seksuaalisten fantasioidensa kuvailemista: ”– Jostain pitäis löytyä 

sellainen koira, jolla olis tarpeeksi suuri penis. – Sodomiaa? Ja miksi? – Joo, 

eläimeen sekaantumista olisi kiinnostavaa kokeilla. – Susikoiraa on kuulemma 

yleensä käytetty, mutta mun mielestä se ei ole oikein sopiva” (96 5/1972, 21). 

Juttu päättyy hieman epäjohdonmukaisesti:  

Esko ja Irja ovat onnellinen nuoripari. Kuitenkaan he eivät voi sanoa 

rakastavansa toisiaan. Ennen kuin joku selittää heille, mitä rakkaus on. Minä 

en osaa. He ovat onnellisia, he ymmärtävät toisiansa ja ovat syvästi toisiinsa 

kiintyneet. Sinä et kenties ymmärrä heidän käyttäytymistään, mutta yritä 

edes. Se voi olla hyödyksi. Mutta sitä ennen opettele ymmärtämään itseäsi. 

Kaikki kun eivät osaa sitä taitoa. Se on kuitenkin aivan varmasti hyödyksi! 

(96 5/1972, 21).   

Ensisijaisesti ymmärrystä vaativaksi asiaksi nousee pariskunnan sadomasokismi, 

ei niinkään Irjan bifiiliys tai edes fantasia eläinseksistä. Artikkelin otsikko Ihanan 

epänormaalit on peräisin pariskunnan kontakti-ilmoituksesta, mutta teksti 

rakentaa silti käsitystä normaalista. Epänormaaleiksi asettuvat pariskunnan 

seksikäytännöt ja -fantasiat, joissa sadomasokismi, eläinseksi ja naisten välinen 

seksi miehen läsnäollessa rinnastuvat. Epänormaalius kuvataan ihanaksi, mutta 

silti käsittämättömäksi. Irja ja Esko rakentuvat epänormaaliudessaan yhtä aikaa 

torjunnan ja hyväksynnän esimerkeiksi. Jos Ysikutosen oletettu lukija ei voi 

hyväksyä heitä, kuinka hän voisi hyväksyä itsensä ja vaatia hyväksyntää 

yhteiskunnalta? 

Nuorenparin haastattelu on hätkähdyttävän samanlainen kuin 1970-luvun 

pornolehdissä julkaistut ”haastattelut”, joissa käsitellään erilaisia 

seksikokemuksia ja fantasioita yksityiskohtaisesti. Pornolehden vastaavan jutun 

ohessa olisi kuitenkin kuvasarja pariskunnasta, kun taas 96-lehden jutun 

yhteydessä ei ole siihen liittyvää kuvaa. Juttuaukeamalla on kylläkin kuva 

muualla julkaistusta alusasumainoksesta, jossa on alaston mies ja lapsi, mutta 

kuva ei varsinaisesti liity juttuun. Naisen biseksuaalisuus on yksi merkki 

pariskunnan seksuaalisesta avoimuudesta ja kokeilunhalusta, jota ilmentävät 

myös sadomasokismi, ryhmäseksikokeilut, fantasiat koirista ja seksikäs 

pukeutuminen. Pariskunnan mainitaan käyvän Psyken klubeilla, mutta 

haastattelussa he asettuvat selvästi erilaisiksi kuin jutun kirjoittaja ja oletettu 
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lukijakunta, jota kirjoittaja kuvaa ilmaisulla ”Me ”tavalliset” hintit, lesbot tai mitä 

lienemmekin” (96 5/1972, 20). Irjan bifiiliys sijoittuu selvästi eri kategoriaan kuin 

avioliitossaan kärvistelevän biseksuaalimiehen, joka salailee 

homoseksuaalisuuttaan vaimoltaan. 

Biseksuaalin miehen tarina ja Ihanan epänormaalit edustavat poikkeuksia 

tavassa kuvata biseksuaalisuutta, mutta biseksuaalinen kokemus on niissä 

kuitenkin mahdollinen. Yleensä biseksuaalinen kokemus kuitenkin häipyy ja 

typistyy, kuten käy ilmi Ysikutosessa 4/1974 julkaistusta Psyke-yhdistyksen 

esittelystä, joka on otsikoitu Neuvoja sinulle epävarma poika joka pidät pojista 

tai tyttö joka pidät tytöistä. Esittelyssä kerrotaan Psyken kokoontumisista, 

puhelinpalvelusta ja kirjoitetaan, että ”Tärkeää on että löydät toisten ihmisten luo, 

mieluimmin tietysti sinulle läheisessä, luonnollisessa ympäristössä. Jos et tässä 

kuitenkaan onnistu tai rohkeutesi pettää, voit ottaa yhteyttä PSYKEen, 

yhdistykseen joka tahtoo auttaa sinua”. Neuvontapalsta päättyy kuitenkin 

seuraavasti:  

Entä jos pidätkin sekä pojista että tytöistä etkä osaa valita? Tavallaan olet 

tietysti onnellisessa asemassa kun voit valita. Jos huomaat valinneesi väärin 

tai pelkäät valitsevasi väärin, sinun on hyvä tietää, että homoseksuaaliset 

suhteet eivät tee sinua homoseksuaaliseksi ellet sitä todella ole. Mutta sekin 

sinun on syytä tietää, että heteroseksuaalisille suhteille saat paremman tuen 

yhteiskunnalta, joten jos vain pystyt todellisiin syviin heteroseksuaalisiin 

suhteisiin, sinun lienee paras valita ne. (96 4/1974, 42.)  

Tilanne, jossa pidetään sekä tytöistä että pojista, rakentuu mahdottomaksi, 

valintaa edellyttäväksi. Vaikka ei osaisikaan valita tyttöjen ja poikien välillä, 

valinta on silti välttämätön – ja valinnoista heteroseksuaalisuus esitetään 

toivottavampana. Yhdistyksen esittely julkaistiin samansisältöisenä myös useissa 

muissa myöhemmissä numeroissa, mutta saman vuoden neljännen ja viidennen 

numeron esittelyissä ylläoleva on typistynyt huomautukseksi: ”Jos pidät sekä 

pojista että tytöistä, sinun on ehkä hyvä tietää, ettei homoseksuaalinen suhde tee 

sinusta homoseksuaalia, ellet sitä todella ole.” (96 9/1974, 54; 96 5/1975.)  

Vielä seitsemän vuotta myöhemmin Psyken esittely on osittain sisällöltään 

sama. Ysikutosessa 5–6/1981 julkaistiin tavallista laajempi yhdistyksen esittely, 

joka on otsikoitu Poikien rakkaudesta poikiin ja tyttöjen rakkaudesta tyttöihin. 

Esittelyssä määritellään homo-, hetero- ja biseksuaalisuus. Biseksuaalisuuden 

kohdalla todetaan:  
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Biseksuaalisuus tarkoittaa tunneperäistä ja seksuaalista kiintymystä sekä 

miehiin että naisiin. […] Näiden eri seksuaalisten suuntauvuuksien välillä ei 

ole tarkkoja rajoja. Seksuaalisuutta voidaan kuvata asteikolla, jonka toisessa 

päässä ovat täysin heteroseksuaaliset ja toisessa täysin homoseksuaaliset 

ihmiset. Asteikon keskivaiheilla ovat ne, joita on tapana kutsua 

biseksuaaleiksi. Jokainen meistä on jossakin tällä asteikoilla. Kuka tahansa 

voi olla homoseksuaali. (96, 5–6/1981, 23, painotus alkup.) 

Jutussa kannustetaan homoseksuaaleja terveeseen itsensä hyväksymiseen ja 

valtaväestöä hyväksymään homoseksuaalisuus. Valtaväestöä puhutellaan suoraan: 

”Sinäkin tunnet varmaan monta homoseksuaalia, vaikka et ilmeisestikään ole 

tietoinen siitä” (96, 5–6/1981, 24). Heteroseksuaalit ja homoseksuaalit ”ovat” 

jotakin, mutta ne ihmiset, jotka tuntevat halua eri sukupuoliin, ovat ryhmä, jota 

”on tapana kutsua” biseksuaaleiksi. Huolimatta siitä, että homo-, hetero- ja 

biseksuaalisuus määritellään käsitteinä sillä tavoin, että ne rinnastuvat toisiinsa, 

biseksuaalisuus näyttäytyy vähemmän olemuksellisena kuin homo- tai 

heteroseksuaalisuus.  

Artikkelissa käsitellään laajasti homoseksuaalien kohtaamia ongelmia ja sitä, 

miten ne voi ylittää: ”Tärkeintä on että rohkaistut, hyväksyt itsesi. Sinulla ei ole 

aihetta tuntea itseäsi huonoksi ainakaan sen takia, että rakkautesi suuntautuu 

hiukan toisin kun tavallisesti. Tärkeintä on että pystyt rakastamaan!” (96, 5–

6/1981, 25). Yksinäistä ja ongelmaista kehotetaan ottamaan yhteyttä Psykeen joko 

puhelimitse tai kirjeitse ja osallistumaan tilaisuuksiin. Sen sijaan sekä pojista että 

tytöistä pitäville kerrotaan jälleen, ettei homoseksuaalinen suhde tee ihmisestä 

homoseksuaalia, vaan homoseksuaalisuus on jotakin olemuksellista, jotain jota 

”todella ollaan”. Biseksuaalisuus voidaan siis käsitetasolla määritellä, mutta se jää 

silti seksuaaliseksi ei-identiteetiksi.  

Ysikutosessa käsitellään kuitenkin joitakin kertoja biseksuaaleihin 

kohdistuvia ennakkoluuloja homojen parissa. Ysikutosessa 4–5/1972 julkaistiin 

kirjoitus Seksuaaliset poikkeavuudet, jossa kirjoittaja luonnehtii erilaisia 

seksuaalisia poikkeavuuksia ja pitää niitä kaikkia ”täysin hyväksyttävinä silloin, 

jos harjoittaja saa tyydytystä eikä ketään vahingoiteta” (96 4–5/1973, 10). 

Kirjoittaja aloittaa seksuaalisten poikkeavuuksien käsittelyn 

homoseksuaalisuudesta, mutta ohittaa sen nopeasti, koska siitä on lehdessä 

kirjoitettu niin paljon:  

Ehkä vielä homoseksuaalisuutta yleisempi poikkeavuus on biseksuaalisuus, 

jossa henkilö tuntee seksuaalista vetovoimaa sekä omaa että vastakkaista 
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sukupuolta kohtaan. Olen saanut sen käsityksen, että puhdasoppiset homot 

halveksivat usein biseksuaaleja. He pitävät näitä jonkinlaisina luopioina, 

jotka eivät ole kunnolla mitään. Omasta kokemuksestani voin kuitenkin 

sanoa, että biseksuaaleille sukupuolielämä antaa erittäin rikkaan ja 

monipuolisen nautinnon. Meidän seksuaalisesti poikkeavien pitäisi erikoisesti 

oppia suvaitsemaan myös niitä, jotka ovat toisella tavoin toisenlaisia kuin me, 

koska kerran itsekin odotamme suvaitsevuutta ja hyväksyntää muitten 

taholta. Tärkeänä tällä suvaitsevaisuuden tiellä pidän sitä, että hyväksymme 

oman poikkeavuutemme. (96 4–5/1973, 10, 13).  

Kirjoittaja asemoituu laaja-alaisesti seksuaalisesti poikkeavaksi, jolla on 

monenlaisia kokemuksia. Kirjoittajan biseksuaalinen asemoituminen siis on osa 

poikkeavaa asemoitumista. Kirjoittaja käsittelee esimerkiksi zoofiliaa, ja toteaa, 

että ”Kokemuksestani voin sanoa, että yleensä eläin joko nauttii tai ei tunne 

mitään.” (96 4–5/1973, 13). Lapsista kirjoittaja puolestaan toteaa: ”Luulisin, että 

useimmat ihmiset tuntevat lapsia kohtaan myös seksuaalista kiinnostusta” (ibid.). 

Kirjoittaja käsittelee vielä sadomasokismia ja transvestismia ja lopettaa 

kirjoituksensa ylevästi: ”Seksimyönteinen maailma tulee olemaan paljon parempi 

maailma, sillä sukuvietin, siis rakkauden ja elämän vietin kieltäminen on suuri 

vahinko ja estää ihmisiä olemasta onnellisia ilman syyllisyyden tunteita. Siinä 

maailmassa ihmiset rakastavat toisiaan eikä ole sotia eikä väkivaltaa” (ibid.). 

Artikkelissa kaikki ei-heteroseksuaalisuudet niputetaan yhteen vastakkaiseksi 

heteroseksuaalisuuden, vielä tarkemmin lisääntymiseen tähtäävän 

heteroseksuaalisuuden, kanssa. 

Artikkeli on sävyltään yleisluontoisen seksimyönteinen, ja kirjoittaja kuvailee 

sekä biseksuaalisuutta että eläinseksiä omasta kokemuksestaan käsin. Omaa 

kokemuksellisuutta käytetään tekemään ne samastuttavammiksi ja siten 

hyväksyttävämmiksi. Artikkeli rakentaa seksuaalista etiikkaa, joka perustuu 

tyydytykseen ja vahingoittamisen välttämiseen. Artikkelissa kuitenkin ainoastaan 

biseksuaalisuutta käsiteltään potentiaalisesti torjuttavana ja halveksunnan 

kohteena. Eläinseksi ja lapsiin kohdistuva seksuaalinen halu näyttäytyy 

biseksuaalisuutta hyväksyttävämpänä homoyhteisöstä käsin. 

Myös toisessa Ysikutosessa ilmestyneessä artikkelissa viitataan homojen 

biseksuaaleja kohtaan tuntemaan epäluuloon. Ysikutosessa 5/1971 

kommentoidaan homoseksuaalisuutta koskevaa kirjoittelua muissa lehdissä. Yksi 

kommentoiduista jutuista on Nyrkkipostissa ilmestynyt Psyken entisen 

puheenjohtajan haastattelu, jossa esitettyjä käsityksiä artikkelissa kritisoidaan: 
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Varsin kummalliselta kuulostaa tämä Holger von Glanin vastaus 

kysymykseen: ”Mikä on pahinta homojen elämässä?” Glan: ”Ne 

biseksuaaliset tyypit, ne jotka voivat olla sekä miehen että naisen kanssa. He 

pystyvät tuhoamaan monen ihmisen elämän tai tekemään siitä ainakin 

helvetin. Minä olen sitä mieltä, että jos on homo niin on sitten myös homo. 

Pitää pystyä olemaan aivan tavallinen mies tai sitten ehdottomasti homo. En 

hyväksy mitään siltä väliltä, sillä tiedän jo ihan tarpeeksi hirveitä tragedioita, 

joita on aiheuttanut tällainen kaksineuvoinen mies.” Onko tämä 

solidaarisuutta muita vähemmistöjä kohtaan? Jos me homot emme pysty 

suvaitsemaan toisia vähemmistöjä, miten voimme vaatia ns. tavallisten 

ihmisten hyväksyvän meidät? (96 5/1971, 155, kursiivi alkup.)  

Kirjoittaja sanoutuu irti entisen puheenjohtajan biseksuaaleja syyttävästä 

asenteesta ja samalla erkaannuttaa siitä myös 96-lehden. Sitaatissa toisesta 

lehdestä ”biseksuaaliset tyypit” näyttäytyvät epäluotettavina tragedioiden 

aiheuttajina, samalla kun kommentaattori piirtää biseksuaaleista oman, 

homoseksuaaleista erillisen vähemmistönsä. Kritiikissä Ysikutosesta tehdään 

”kaikkien seksuaalivähemmistöjen” omaa lehteä, jossa suvaitsemattomuudelle ei 

ole tilaa. 

Seta-lehdessä biseksuaalisen kokemuksen mahdollisuus on yhtä harvinainen 

kuin Ysikutosissa, mutta lehdessä 3/1975 julkaistiin edellä mainitun Annikki 

Talikan kyselytutkimukseen perustuva artikkeli otsikolla Uusia tutkimustuloksia, 

jossa biseksuaalinen kokemus tulee mahdolliseksi tilastollisesti. Kyselyssä 

kartoitettiin homo- ja biseksuaalisen käyttäytymisen yleisyyttä Suomessa. Kautta 

koko artikkelin samansukupuolista seksuaalisuutta luonnehditaan sanaparilla 

”homo- ja biseksuaalinen”. Artikkelin ingressissä todetaan: ”Tutkimuksen 

mukaan homo- ja biseksuaalien yhteismäärä ylittää 15 % koko aineistosta. 

Haastatelluista vain 66 % kielsi itsellään olleen homoseksuaalisia yhdyntöjä” 

(Seta 3/1975, 13). Homo- ja biseksuaaleiksi kyselyn perusteella määriteltiin ne, 

jotka olivat ilmoittaneet itsellään olleen homoseksuaalisia yhdyntöjä kyselyä 

edeltäneen vuoden aikana. ”Ne 15 %, jotka sanoivat itsellään olleen 

homoseksuaalisia yhdyntöjä, eivät luonnollisesti ole kaikki yksipuolisesti 

homoseksuaaleja, vaan suurin osa heistä (ainakin 68 %) on biseksuaaleja, niin 

kuin esim. Kinseyn tutkimusten perusteella voi arvatakin olevan.” (Seta 3/1975, 

14). Vaikka artikkelissa puhutaan systemaattisesti termiyhdistelmästä homo- ja 

biseksuaalisuus, ne on silti erotettu kahdeksi eri ryhmäksi, joissa biseksuaaleiksi 

määrittyy homoseksuaaleja suurempi joukko ihmisiä, jotka ilmoittavat itsellään 
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olleen sekä homo- että heteroseksuaalisia yhdyntöjä. Artikkelissa biseksuaalit siis 

näyttäytyvät omana, tilastollisesti määriteltävissä olevana ihmisryhmänä. Tämä 

tapa kuvata biseksuaalisuutta ja biseksuaaleja on 1970-luvun Seta-lehdissä varsin 

harvinainen. Homo- ja biseksuaalisuus tulevat kumpikin määritellyiksi vain 

seksikäytäntöjen kautta, ja yksi heteroseksuaalinen yhdyntä vuoden aikana tekee 

homoseksuaalista biseksuaalisen. 

Biseksuaalisen kokemuksen mahdollisuus nousee esiin Seta-lehdessä jälleen 

1980-luvun alussa. Seta-lehdessä 4/1982 ilmestynyt juttu Seksuaalista 

suuntautumista etsimässä – vapaus valita käsittelee englantilaisten tutkijoiden 

John Hartin ja Diane Richardsonin kirjaa The Theory and Practice of 

Homosexuality. Kirjoittajista todetaan, että he ovat ”molemmat homoja” (Seta 

4/1982, 9). Kirja esittää ”hätkähdyttävän väitteen, että seksuaalinen suuntaus – 

homo-, bi- tai heteroseksuaalinen – on valinnan tulosta” (Seta 4/1982, 9). 

Haastattelu on käännös englatilaisessa Gay News –lehdessä ilmestyneestä 

artikkelista. Neljä ja puoli sivua pitkässä artikkelissa esitetään, että ”[e]i ole 

olemassa mitään yhtä ainoaa homoseksuaalisuuden aiheuttajaa – tai 

heteroseksuaalisuuden, tai biseksuaalisuuden, tai aseksuaalisuuden. Sen sijaan on 

olemassa kiehtova joukko erilaisia syitä, kullekin yksilölle ominaisia” (Seta 

4/1982, 10).  

Artikkeli käsittelee Hart/Richardson-teoriaa, joka ”hylkää sen ajatuksen että 

ihmiset ovat olennaisesti pohjimmiltaan homoja tai heteroita. Sen sijaan he 

ehdottavat, että kukin meistä rakentaa seksuaalisuutensa omista tarpeistaan ja 

elämänkokemuksistaan, jatkuvasti omien tulkintojemme muokkaamina ja 

muovaamina, sen mukaan mitä meille tapahtuu siinä palasessa maailmaa jonka 

kohtaamme” (Seta 4/1982, 10). Artikkelissa kuvataan niitä haasteita, joita 

seksuaalisuuden muuntuvuudesta ja jatkumoluonteisuudesta puhuminen on 

aiheuttanut. Kirjan kirjoittajien mukaan monet homot ovat olleet vihaisia ja 

loukkaantuneita heidän esitellessään teoriaansa muun muassa televisiossa ja 

lehdissä. Kirjan ajatuksia luonnehditaan myös pelottaviksi. Teorian 

uskottavuudelle olennaista on se, mikä on kirjoittajien itsensä seksuaalinen 

suuntaus. 

On tärkeää miten ihmiset näkevät meidät: jos he näkevät meidät 

muodinmukaisina biseksuaaleina – joita emme ole – se voi vaikuttaa 

homolehtien ja niiden lukijoiden mielipiteisiin. Se mitä todella sanomme on 

että muuttuminen on yksi mahdollisuus, mutta johtuen monista tukevista 

syistä kunkin elämässä emme ole kovin alttiita muutokselle… Mutta jos 
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meitä tai kirjaa siteerataan tämän yhteyden ulkopuolelta, ihmiset eivät 

ymmärrä mistä on kyse (Seta 4/1982, 11). 

Artikkelissa teoria seksuaalisuuden muuntuvuudesta näyttäytyy vaikeasti 

ymmärrettävänä, mutta myös syrjinnän mahdollistajana, jota voidaan käyttää 

omaa seksuaalisuuttaan pohtivia ihmisiä vastaan. On myös tärkeää, että teorian 

esittäjät ovat itse homoja – eivät heteroseksuaaleja, eivätkä varsinkaan 

”muodinmukaisia biseksuaaleja”. 

Kirjan kirjoittajat esittävät homoidentiteetin tietoisena poliittisena valintana, 

joka on tarpeellinen seksuaalivähemmistöpoliittisessa työssä, vaikka seksuaalinen 

halu ja elämäntyyli ei noudattaisikaan valintaa. ”Niin kauan kuin on olemassa 

ihmisiä, jotka tahtoisivat asettaa homot tiilimuuria vasten ja ampua meidät, en aio 

luopua homoidentiteetistäni!” […] ”Nimenomaan homoihin lyöty leima aiheuttaa 

sen että pidämme tiukasti kiinni homoidentiteetistä” (Seta 4/1982, 13). He 

näyttäytyvät oman teoriansa soveltajina ja henkilöinä jotka nimenomaan ovat 

valinneet homoidentiteettinsä homojen vapautusliikkeen hyväksi. Mutta tämä 

poliittinen valinta tarkoittaa samalla muiden seksuaalisuuksien, ja erityisesti 

biseksuaalisuuden, kieltämistä: 

Vaikka Diane ja John ovatkin tällä hetkellä hylänneet biseksuaalisuuden, 

heille molemmille on tärkeää että kirja on biseksuaalinen siinä mielessä että 

se on tulosta sekä miehisestä että naisellisesta kokemuksesta (”mikä on 

nykyisissä homo-oloissa jo sinänsä poikkeavaa, sillä tällä hetkellä hyvin pieni 

osa homojen poliittisesta ajattelusta ja kirjoituksista käsittelee sekä miehiä 

että naisia”) (Seta 4/1982, 12). 

Biseksuaalisuus näyttäytyy artikkelissa liki mahdottomana identiteettivalintana, 

jolle ei ole paikkaa seksuaalipoliittisella kentällä. Artikkelissa kerrotaan tarina 

naimisissa olevasta Stuartista, joka ”omien valintojensa varassa olisi luultavasti 

biseksuaali”, mutta joutuu valitsemaan ”epätyydyttävän heteroseksuaalisuuden ja 

yhtä epätyydyttävän homoseksuaalisuuden välillä” sen vuoksi, että biseksuaalista 

identiteettiä ei ole olemassa, vaikka ”elämäntyyli” onkin tarjolla siinä mielessä, 

että suhteita kumpaankin sukupuoleen voi olla. Vaikka biseksuaalinen elämäntapa 

ja identiteetti näyttäytyvät saavuttamattomana, sen voi kuitenkin sijoittaa 

utooppisen tulevaisuuden kartalle paikkaan, jota kohti teoria seksuaalisuuden 

muuntuvuudesta ja valinnaisuudesta osoittaa. 

Artikkelin kuvituksena on yhteiskuva Richardsonista ja Hartista sekä kaksi 

kuvaa, joissa kummassakin kolme ihmistä istuu puistonpenkillä. Ensimmäisessä 
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kuvassa mies ja nainen istuvat yhdessä sateenvarjon alla toisiinsa katsoen ja 

kolmas henkilö, mies, lukee kirjaa. Toisessa kuvassa nainen lukee kirjaa ja kaksi 

miestä istuvat sateenvarjon alla. Biseksuaalisuus esitetään artikkelissa lähes 

mahdottomana seksuaalisuusvalintana, jolle ei ole seksuaalipoliittista eikä 

arkistakaan tilaa. Biseksuaalisuus on artikkelissa sekä seksuaalisen 

valinnanmahdollisuuden todistaja että mahdoton valinta. On mahdollista valita 

poliittisista syistä homoseksuaalisuus biseksuaalisuuden sijasta, ja biseksuaalisuus 

on valintana mahdollinen korkeintaan suurkaupungissa, mutta ei niille, jotka 

haluavat vaikuttaa seksuaalivähemmistöpoliittisesti tai toimia homoyhteisöissä.  

1970–1980-lukujen seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä 

biseksuaalisuutta kuvattiin lähes aina ulkopuolelta käsin, ei biseksuaaliseksi 

itsensä nimeävän kirjoittajan näkökulmasta, mikä myös ilmaisee biseksuaalisen 

kokemuksen mahdottomuutta. Siitä huolimatta että biseksuaalisuutta ei lehdissä 

kokemuksesta käsin käsiteltykään, biseksuaalisuuden kokemuksen mahdollisuus 

on havaittavissa biseksuaaleille suunnatussa ryhmätoiminnassa, joka kuitenkin oli 

ennen 1990-lukua varsin katkonaista. Ensimmäisen kerran biseksuaaleille 

suunnatusta toiminnasta Seta-lehdessä mainittiin vuonna 1979 julkaistussa 

ilmoituksessa, jossa kehotettiin seuraavasti: ”SETAn piirissä 

biseksuaalitoiminnasta kiinnostuneet henkilöt, ottakaa yhteys puheenjohtajaan” 

(Seta 3/1979, 2). Ilmoitus julkaistiin järjestön toimintaa käsittelevällä palstalla. 

Vuonna 1980 Seta-lehden järjestötoimintaa esittelevällä sivulla ilmoitettiin Setan 

toimistolla kahdesti kuukaudessa kokoontuvasta biseksuaaliryhmästä (Seta 

3/1980, 35). Vuonna 1981 ryhmän sanottiin olevan ”kaikille avoin 

keskusteluryhmä, joka kokoontuu ihmissuhdeteemojen ja yleensä seksuaalisuutta 

koskevien asioiden merkeissä” (Seta-lehti 2/1981; ks. myös Pirttijärvi 2010, 52). 

Ilmeisesti ryhmä kuitenkin hiipui, sillä vuoden 1981 jälkeen ryhmästä ei enää ole 

mainintoja Seta-lehden järjestösivulla. 

Biseksuaaleille suunnattua ryhmätoimintaa Seta-lehdessä mainostetaan 

seuraavan kerran vuonna 1988, jolloin ”[s]uunnitteilla on myös ryhmä pareille, 

joissa biseksuaalisuus on noussut ongelmaksi” (Seta-lehti 3/1988, 41). Vuonna 

1988 tamperelaisen Vagabondi ry:n julkaiseman Bondi-lehden pääkirjoituksessa 

ilmoitetaan, että Tampereella on tarjolla ”lesbojen ja bisosiaalisten naisten (en 

haluaisi seksuaalisuuden korostuvan, kun kyse on erilaisista kokonaisvaltaisista 

ihmisyyden kokemustavoista) oma asiantuntijoiden vetämä ryhmä, jossa 

käsitellään omakohtaisia alkoholiongelmia” (Bondi 1/1988, 3). Bitapaamisia 

järjestettiin Tampereella myös vuonna 1989 (Seta-lehti 3/1989, 33). Toisaalta 

biseksuaalisuus on teemana voinut nousta esiin myös avioliitossa olevien ja 
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olleiden miesten keskusteluryhmässä, joka toimi Setan suojissa koko 1980-luvun. 

Ryhmäilmoitukset Seta-lehden järjestösivulla osoittavat, että biseksuaaleiksi 

itsensä nimeäville ihmisille oli jonkinlaisia toiminnan mahdollisuuksia Setassa, 

mutta toiminnan mahdollisuudet eivät tulleet näkyväksi Seta-lehden teksteissä: 

biseksuaalinen kokemus oli diskursiivisesti mahdotonta. 

5.2.5 Biseksuaalisuus 1970- ja 1980-lukujen 
seksuaalivähemmistöpolitiikassa 

Terhi Saarinen (1991) jakaa Setan varhaisen politiikan kolmeen vaiheeseen. 

Ensimmäistä vaihetta, 1970-lukua, luonnehtii pyrkimys yhteiskunnalliseen 

muutokseen avoimuuden avulla sekä vähemmistötunteen luominen. Tärkeitä 

keskustelunaiheita olivat kirkon asenne ja sairausluokitus. Tätä vaihetta luonnehti 

myös selvä eronteko aiempaan erilliskulttuuria painottavaan Psyken toimintaan. 

Tässä vaiheessa biseksuaalisuus näyttäytyi yleisinhimillisenä piirteenä, 

homoseksuaalisuuden oikeuttajana. Toista vaihetta, vuosia 1980–1982 Saarinen 

luonnehtii ”kunniattomuuden ajaksi”, sillä tuolloin Seta-lehdessä käsiteltiin 

pedofilian ja sadomasokismin kaltaisia ilmiöitä. Biseksuaalisuus omana erillisenä 

ilmiönään ei ollut esillä. Ajanjaksoon kuitenkin sijoittuu edellisessä luvussa 

analysoimani seksuaalisen suuntautumisen valinnanvapautta käsittelevä juttu, 

jossa biseksuaalisuus on valinta, jota ei voi tehdä, jos haluaa olla 

seksuaalivähemmistöpoliittisesti aktiivinen. 1980-luvun alkua luonnehti myös 

”erilliskulttuurin paluu”, tai ehkä pikemminkin oman, avoimen ja näkyvän 

seksuaalivähemmistökulttuuriin luominen sekä integraatiotavoitteen 

kyseenalaistaminen.  

Kolmatta Saarisen kuvaamaa vaihetta, vuosia 1983–1989, värittää 

identiteettiylpeyden rakentaminen ja AIDS-kriisi. Samalla luotiin ja 

vakiinnutettiin uudenlaista käsitteistöä kuvaamaan homokokemusta. Yksi uusi 

käsite oli homofobia, toinen kaappihomo. Avoimuudesta ja kaapista tulosta tuli 

vaatimus. Samalla suomalaista homoutta tehtiin tietoisesti näkyväksi. 

Biseksuaalisuus käsitteenä ja ilmiönä häipyy Seta-lehden sivuilta, piiloutuu 

rivinväleihin ja ryömii esiin vain liittyneenä tarkasti rajattuihin kulttuuri-ilmiöihin 

tai henkilöihin, kuten vaikkapa Boy Georgeen, joka ei pikku-uutisen mukaan 

halunnut kertoa kumppaninsa sukupuolta: ”Vihaan biseksuaalisuus-sanaa. Seksi 

on kaikkia varten, ja jokaisella on siinä omat tapansa. Ei ole väärin rakastua 

mieheen, se on aivan tavallista” (Seta 1/1984, 40). Veronica Pimenoffin kirjan 

Loistava Helena arvostelussa biseksuaalisuus mainitaan myös: ”Helena oppii 
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hyväksymään ihmisen luontaisen biseksuaalisuuden ja lujan miesten 

yhteisrintaman naista vastaan” (Seta 1/1985, 21). Ajatus biseksuaalisuuden 

vallitsevuudesta esiintyy toisenkin kerran samassa numerossa, jossa siteerataan 

Jörn Donnerin kommenttia kirkon suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen: 

”Homoseksuaalitkin hyväksytään, kunhan seksuaalisuus vaan ei muuten vaikuta 

heidän elämäänsä! Väite on yhtä naurettava kuin sen käänteisväitekin: Tavalliset 

biseksuaalit saavat jatkaa seksiä, kunhan se vaan muuten ei vaikuta heidän 

elämäänsä. Moniko – niin homo kuin hetero – muistaa, että biseksuaalisuus on 

yleisin seksuaalisuuden variantti (josta sitä paitsi puhutaan vähiten)?” (Seta 

1/1985, 25; kurs. alkup. merkitsee sitaattia).  

Vaikka biseksuaalisuus yleisinhimillisenä ominaisuutena on tuttu tapa puhua 

biseksuaalisuudesta, 1980-luvun loppupuoliskon Seta-lehdissä tapa ei ole 

niinkään käytössä homoseksuaalisuuden legitimoinnin vuoksi, vaan pikemminkin 

kaikuna vakiintuneesta puhetavasta, jossa biseksuaalisuuden käsitteen noustessa 

esiin on mainittava myös sen yleisinhimillinen luonne, kuten Donneria 

käsittelevässä tekstissä tehdään. Käsitteenä biseksuaalisuus nousee kuitenkin esiin 

vain kuriositeetin kaltaisena kulttuurijutuissa, ei enää kaikenkattavana selityksenä 

ihmisen seksuaalisuudelle. Tällöin yleisinhimillisyydestä on tullut tapa selittää 

biseksuaalisuutta itseään sen sijaan, että biseksuaalisuuden yleisinhimillisyys 

selittäisi seksuaalisuutta, eritoten samansukupuolista seksuaalisuutta yleensä. 

Vaikuttaakin siltä, että biseksuaalisuus häviää näkyvistä ja keskusteluista 1980-

luvun loppupuolella piiloutuen anekdootteihin ja rivinväleihin palatakseen 1990-

luvun alussa Seta-lehden sivuille kokemuksena ja identiteettinä. 

Bertilsdotter Rosqvist (2011; 2012a; 2012b) on tutkinut ruotsalaista 

homolehdistöä eli homojärjestöjen pääosin homomiehistä koostuvalle yleisölle 

julkaisemia lehtiä aikaskaalalla 1950-luvulta 1980-luvun puoliväliin. Ruotsissa 

homolehtiä julkaisivat sekä RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) eli 

valtakunnallinen seksuaalista tasavertaisuutta ajava järjestö että kaupalliset 

kustantajat. Bertilsdotter (2011) kuvaa, kuinka homolehdistö siirtyi 

seksuaaliradikaaleista näkemyksistä korostamaan identiteettipolitiikkaa 1970- ja 

1980-luvuilla. Siirtymän näkyvänä ilmentymänä oli sopimattomien ryhmien, 

kuten sadomasokistien, transvestiittien ja biseksuaalien, sulkeminen ulkopuolelle. 

Eri seksuaalivähemmistöjen välisen yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden 

korostamisesta siirryttiin korostamaan homoseksuaalien välistä 

yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta; lyhyesti sanottuna siirryttiin vaatimaan 

homoseksuaalien vapautumista, ei yleistä seksuaalista vapautumista 

seksuaaliradikaalissa mielessä. Alettiin korostaa homoseksuaalista identiteettiä 
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seksuaalivähemmistöidentiteetin sijaan. Homoseksuaalisuus nähtiin omana, 

muista seksuaalivähemmistöistä erillisenä ilmiönään, enemmän sosiaalisena ja 

yhteiskunnallisena kuin seksuaalisena vähemmistönä. AIDS-kriisi 1980-luvun 

puolivälissä johti seksiradikaalin näkökulman haaltumiseen ruotsalaisessa 

homolehdistössä. Samanlainen siirtymä on havaittavissa suomalaisissa lehdissä, 

kun 1970-luvun seksuaalista vapautta korostavista näkemyksistä siirryttiin 

rakentamaan erityistä homokulttuuria ja homokokemusta etnisöivän vähemmistö-

käsitteen avulla. 

Bertilsdotter (2012b) osoittaa, kuinka lehdistössä kehittyi homonormatiivinen 

suhdeideaali, jonka mukaan tasavertainen parisuhde on hyväksyttävämpi kuin 

suhde, jossa kumppanit ovat liian erilaisia. Bertilsdotter (2012a) tutki vanhempien 

ja nuorempien miesten välisten suhteiden käsittelyä näissä lehdissä. Bertilsdotter 

kuvaa, kuinka nuoria miehiä haluavat ja heidän kanssaan suhteissa olevat 

vanhemmat miehet näyttäytyvät ”aitoina homoseksuaaleina”, kun taas nuorten 

miesten – poikien – samansukupuoliset halut ja käytännöt näyttäytyvät yleensä 

väliaikaisina, jotka lakkaavat kapinallisen nuoruuden jäädessä taakse, viimeistään 

avioitumisen myötä. Poikia kuvataan jännityksen- ja nautinnonhaluisiksi, jolloin 

suhde vanhempaan mieheen on osa nuoruuden kapinallisuutta ja seikkailunhalua. 

Toisaalta puhetta vanhempien miesten ja poikien välisistä suhteista leimaa ajatus 

hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttäjänä voi olla joko vanhempi nuoren viettelevä 

mies tai sitten poika, joka tavoittelee vanhemmalta mieheltä taloudellista etua 

esimerkiksi kiristämällä. Teksteissä tehdään ero sen välille, ovatko nuoret miehet 

”todella homoseksuaalisia” vai heteroseksuaaleja, joilla on satunnaisesti seksiä 

miesten kanssa esimerkiksi rahapulan tai läheisyyden- ja seksintarpeen takia. 

Teksteissä nuoremman ja vanhemmat miehen välinen suhde esitetään aina 

epätasa-arvoisena, joskin valtapositio vaihtelee. Kiinnostavasti ”erilaisuus” ei 

Bertilsdotterin mukaan kiinnity vain ikään, vaan myös seksuaaliseen olemukseen. 

Biseksuaalisia seksikäytäntöjä harjoittavat pojat ovat ei-toivottavia kumppaneita 

paitsi vanhemmille homomiehille, myös ikäisilleen homopojille. Nuorelle 

homopojalle vanhempi homomies voi tarjota rakkautta, nautintoa ja yhteisöllistä 

tukea. Biseksuaaliset käytännöt leimaavat niitä harjoittavat pojat homoyhteisön 

ulkopuolisiksi. 

Bertilsdotterin mukaan 1950–1960-luvuilla miesten homoseksuaalisuus 

määrittyi seksuaalisen halun kautta, jolloin poikien ja miesten väliset suhteet 

näyttäytyivät ongelmallisina lähinnä lainsäädännöllisistä ja rikosoikeudellisista 

syistä. 1970-luvulta alkaen alettiin korostaa tasa-arvoisen suhteen ja rakkauden 

merkitystä homoseksuaalisuuden määrittelyssä, jolloin kahden tasaveroisen, 
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samaa seksuaalista identiteettiä kantavan homomiehen suhde näyttäytyy 

hyväksyttävämpänä kuin satunnainen seksisuhde homomiehen ja (biseksuaalisesti 

käyttäytyvän) pojan välillä.  

Ysikutosessa biseksuaalisuutta käsiteltiin toisaalta itsepetoksen keinona, jolla 

pohjimmiltaan homoseksuaalinen mies pyrkii sopeutumaan yhteiskuntaan, 

toisaalta taas utopistisena mahdollisuutena, jonka seksuaalinen vallankumous 

voisi tuoda tullessaan. Muita vastaavia teemoja, joita käsiteltiin samaan tapaan, 

oli esimerkiksi pedofilia, jota lehdessä käsiteltiin myönteiseen sävyyn (ks. esim. 

3/1970, 9–13). Halu eri sukupuoliin kuitenkin häipyy ja peittyy 

homoseksuaalisuus-käsitteen totalisoivuuteen. Esimerkiksi Ysikutosessa 5/1975 

julkaistussa radiohaastattelun lyhennelmässä haastateltava kertoo 

kokemuksistaan: ”Oli järisyttävää huomata rakastuvansa ja kiintyvänsä myös 

samaan sukupuoleen” (96 5/1975, 32, kursiivi JK). Biseksuaalisuuden 

mahdollisuus kuitenkin sulkeutuu pois ja typistyy homoseksuaalisuuteen. 

Ysikutosen kontaktipalstalla biseksuaalisuus kuitenkin tulee toistuvasti esiin. 

Lehden teksteissä biseksuaalisuus rakentuu ensisijaisesti joko utooppiseksi tai 

historialliseksi mahdollisuudeksi, paljolti siihen tapaan kuin Angelides (2001) 

analysoi biseksuaalisuuden paikkaa länsimaisessa seksologisessa ja 

seksuaalipoliittisessa keskustelussa. Homoseksuaalisuus on lehden teksteissä 

olemuksellista, sisäänrakennettua, ja se näyttäytyy sekä ongelmallisena että 

yhteiskunnallisena kysymyksenä. Biseksuaalisuus, ”tytöistä ja pojista 

tykkääminen”, on homoseksuaalisuutta parempi kohtalo, sillä biseksuaali voi 

valita heteroseksuaalisen elämän – homoseksuaalinen suhde kun ei tee ihmisestä 

homoseksuaalia, ellei tämä jo valmiiksi ole olemuksellisesti homoseksuaali. 

Biseksuaalisuudesta ei Seta- ja 96-lehdissä juurikaan kirjoitettu 1970- ja 

1980-luvuilla biseksuaalisesta kokemuksesta käsin. Useimmiten biseksuaalisuus 

sijoittui joko kunniakkaaseen menneisyyteen, kuten Kreikkaan ja samuraiden 

Japaniin, tai utooppiseen tulevaisuuteen, joka on kaukana, mutta jonka tarjoamat 

muutokset seksuaalikäsityksiin ja perhemuotoihin on mahdollista saavuttaa 

seksuaalisen vapautuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan avulla. Toisaalta 

biseksuaalisuus määritettiin ihmisen perusluonteelle ominaiseksi Freudin ja 

Kinseyn tutkimusten avulla. Biseksuaalisuus liudentuu kaikkia ihmisiä 

koskevaksi ominaisuudeksi, jolla ei ole aktualisoitumisen mahdollisuuksia 

nykyhetkessä. 

Nykyhetken biseksuaalisuus näyttäytyi lehdissä ensisijaisesti ongelmallisena. 

Biseksuaalisuus oli ominaisuus, jonka vuoksi samansukupuolista seksuaalista 

halua tunteva saattoi hairahtua avioon huomatakseen, että halu omaan 
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sukupuoleen on liian voimakas, jotta avioliitto voisi olla onnellinen. 

Vaihtoehtoisesti biseksuaalisuus mahdollisti ”normaalin avioelämän”, jonka 

kulisseista saattoi tehdä epäpoliittisia nautintomatkoja homo- ja lesboyhteisöihin. 

Biseksuaalinen kokemus ei ollut lehdissä mahdollinen siitä huolimatta, että 

varsinkin 96-lehden kontaktipalstoilla bi-etuliite ilmeni taajaan sekä ilmoittajien 

hakukriteereissä että heidän luonnehdinnoissaan itsestään. 

1970- ja 1980-luvuilla biseksuaalisuus olikin seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

lehdissä käsite, jota käytettiin identiteettipoliittisena välineenä. Avioliitossaan 

kärsivän bimiehen hahmon avulla voitiin vaatia yhteiskunnan hyväksyntää 

samansukupuolisille suhteille. Miespalvelijaansa ja kurtisaaneja rakastava 

samurai tai kreikkalainen erastês, jolla on vaimon lisäksi rakastaja, todistivat 

samansukupuolisen seksuaalisuuden kulttuurin ja ajan rajat ylittävästä 

yleisinhimillisyydestä. Käsitys perusluonteeltaan biseksuaalisesta ihmisestä 

puolestaan vei samansukupuolisen seksuaalisuuden lähelle seksuaalienemmistöä 

ja toimi täten homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyden oikeuttajana.  

Setan alkuvaiheessa biseksuaalisuus onkin ollut käsite, jonka avulla 

samansukupuolista seksuaalisuutta koskevat kysymykset on ollut mahdollista 

yleistää koskemaan suurempaa joukkoa kuin pelkästään homoseksuaalit. 

Esimerkiksi numerossa 2/1976 julkaistussa Setan periaateohjelmassa vaaditaan 

seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tasavertaisuutta lain edessä ja 

lain suojaa syrjinnän kohteeksi joutuneille. ”Tutkimusten mukaan ainakin 

kolmasosa väestöstä on eriasteisesti homo- ja biseksuaalisesti käyttäytyvää. 

Homo- ja biseksuaaliset ihmiset muodostavat Suomessa suuren, mutta varsin 

vaikeassa asemassa olevan kansanryhmän” (Seta 2/1976, ei sivunumeroa). 

Biseksuaalisuutta ei periaateohjelmassa tämän jälkeen mainita, vaan puhutaan 

”homoseksuaaleista ja muista seksuaalisista vähemmistöistä”.  

Biseksuaalisuus-käsite mainittiin usein yhteydessä homoseksuaalisuuteen, 

sille rinnakkaisena terminä, varsinkin käsiteltäessä historiallisia tapahtumia tai 

yleistä yhteiskunnallista kehitystä. Tästä käsiteniputtamisesta huolimatta 

biseksuaalisuus ei 1970-luvun Seta-lehdissä esiinny erillisenä ja itsenäisenä 

käsitteenä juuri koskaan, paitsi ihmisen seksuaalista perusluonnetta 

luonnehdittaessa. Homoseksuaalisuus sen sijaan näyttäytyy erillisenä ja 

omaleimaisena ilmiönä, mikä on ymmärrettävää ja itsestäänselvää, kun kyse on 

alkujaan ensisijaisesti homoseksuaalien oikeuksiin keskittyvästä järjestöstä. 

Biseksuaalisuus on siis seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa 1970- ja 

1980-luvuilla homoseksuaalisuuden hyväksyttävyyden oikeuttamisen keino, 

eräänlainen muistutus siitä, että samaan sukupuoleen kohdistuva halu on 
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mahdollista kaikille. Se ei ole erillinen ilmiönsä eikä myöskään mahdollinen 

valinta muuten kuin utooppisella tasolla: vain homo- ja heteroseksuaalisuus ovat 

valittavissa. Biseksuaalit ovat ”suuri enemmistö”, mutta enemmistö, joka ei ole 

tietoinen itsestään. Tämän enemmistön herättäminen nähdään yhdeksi keinoksi 

parantaa homoseksuaalien yhteiskunnallista asemaa. 

5.3 Biseksuaalisen vähemmistöidentiteetin diskursiivinen 
muotoutuminen 1990-luvulla 

Käsittelen seuraavassa sitä, kuinka biseksuaalinen identiteetti tuli näkyväksi ja 

mahdolliseksi 1990-luvulla Setassa. Aluksi kuitenkin kerron biaktivismin 

rakentumisesta Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa vertailukohdaksi 

suomalaisen biaktivismin synnylle. Sitten siirryn kuvaamaan, kuinka 

biseksuaalisuus haastoi aiempaa Setan seksuaalivähemmistöpolitiikkaa ja kuinka 

biseksuaalinen identiteettipolitiikka rakentui. 

5.3.1 Biaktivismia muissa maissa 

Yhdysvaltalainen biseksuaalisuutta tutkinut antropologi April S. Callis (2009, 

221–226) toteaa, että biseksuaalisuus, toisin kuin homoseksuaalisuus, ei 

muodostunut 1800-luvun seksologiassa ja psykologiassa erityiseksi 

seksuaalisuuden muodokseen, joka manifestoituisi yksilön ruumiissa ja 

identiteetissä. Biseksuaalinen identiteetti ja yhteisö alkoivat muodostua vasta 

1970-luvun jälkeen vastareaktiona yhdysvaltalaisen homo- ja lesboliikkeen 

diskursseille ja poissulkemisille. Hemmingsin (2002, 154–156) mukaan 

amerikkalaisella biaktivismilla on kaksi historiallista juurta. Ensimmäinen 

sijoittuu lesbofeministiseen liikkeeseen, jossa toimivista naisista osa alkoi 

määritellä itsensä biseksuaaleiksi 1980-luvun alussa. Toinen löytyy seksuaalista 

vapautta painottavasta liikkeestä, joka 1970-luvulla järjesti orgioita ja 

parinvaihtobileitä. Siinä missä toisia juuria leimaa feministinen näkökulma, toiset 

juuret painottavat seksuaalivallankumousta ja vapaata rakkautta. Seksuaalista 

vapautta painottavalla liikkeellä oli yhteyksiä pääosin heteroseksuaaliseen 

parinvaihtoalakulttuuriin, ei niinkään homoseksuaalien vapautusliikkeeseen, joka 

vaikuttaa myös lesbofeministisen liikkeen taustalla.  

Tätä kahtalaista juuristoa luonnehtii se, että lesbofeminismin parista 

biaktivismiin siirtyneet naiset korostavat lesbofeminismin merkitystä biliikkeen 

alkukotina, mutta vapaata seksuaalisuutta painottavan liikkeen merkitystä ei 
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yleensä mainita (Hemmings 2002, 154–156). Samalla biliikkeeseen kriittisesti 

suhtautuvat lesbofeministit, kuten Sheila Jeffreys (1999) ja Sue Wilkinson (1996), 

sijoittavat biliikkeen seksuaalista vapautta painottavan liikkeen seuraajaksi ja 

syyttävät biliikettä sen käytäntöjen, kuten miesten etuoikeuksien, 

sadomasokismin sekä rakkauden ja seksin erottamisen, ihannoimisesta, mikä 

tekee biliikkeen tästä historian puolesta homo- ja lesboliikkeen näkökulmasta 

epäilyttävän. 

Iso-Britanniassa biliikkeen erottaa homo- ja lesboyhteisöistä se, että 

vakiintuneet homo- ja lesboyhteisöt sijoittuvat usein kaupallisiin tiloihin ja 

piireihin, kuten tiettyihin klubeihin, baareihin ja kauppoihin. Biyhteisöt 

puolestaan sijoittuvat ruohonjuuritason verkostoihin, ryhmiin ja tapahtumiin, joita 

luonnehtii usein vähemmistöpoliittinen aktivismi ja biseksuaalisuuden näkyväksi 

tekeminen. (Barker et al. 2012, 17) 

Yhdysvaltalaista ja isobritannialaista biaktivismia sopivampi vertailukohta 

suomalaiselle biaktivismille on ruotsalainen biliike.78 Bertilsdotter (2001b) tekee 

yhteenvedon ruotsalaisesta biliikkeestä ja huomauttaa, että yhteinen 

historiankirjoitus on ryhmäidentiteetin luomiselle tärkeää, vaikka identiteetti 

sinänsä olisi postmodernin dekonstruoinnin kohde. Ruotsissa biliikkeen historia 

(Bertilsdotterin sanoin ”bistoria”) on olennaisesti RFSL:n (Riksförbundet för 

sexuellt likaberättigande) historiaa, samaan tapaan kuin Suomessa biaktivismi on 

lähtenyt Setan sisältä. Vastakohtana tälle esimerkiksi Yhdysvalloissa biliike 

aktivoitui osin siksi, että homo- ja erityisesti feministisessä lesboliikkeessä 

biseksuaalit pyrittiin tietoisesti rajaamaan yhteisöjen ja poliittisen toiminnan 

ulkopuolelle, kuten Hemmings (2002) ja Queen (2002) kuvaavat. 

Bertilsdotterin mukaan biseksuaalisuuskeskustelun avainhetkenä RFSL:ssä 

oli vuosi 1971, jolloin neuvoteltiin, onko yhdistyksen tavoitteena työskennellä 

homoseksuaalien hyväksi, homo- ja biseksuaalien hyväksi, 

seksuaalivähemmistöjen hyväksi vai seksuaalisen tasavertaisuuden hyväksi. 

Paikallisyhdistyksillä oli eri muotoisia tavoitteita: esimerkiksi RFSL Norrköping 

ilmaisi tavoitteenaan työskennellä homo- ja biseksuaalien puolesta. Kansallisen 

yhdistyksen tavoitteeksi määriteltiin kamppailu seksuaalisen tasavertaisuuden 

puolesta – tavoite, joka otettiin käyttöön myös joitakin vuosia myöhemmin 

perustetussa Setassa. Jo 1980-luvulla RFSL:ssä toimi itsensä avoimesti 

biseksuaalisiksi määrittäviä henkilöitä, mutta ensimmäinen varsinainen 
                                                        
78Jo 1990-luvulla yksittäisillä suomalaisilla Setan piirissä toimivilla henkilöillä, myös eräillä 
haastateltavillani, oli yhteyksiä kansainväliseen bi-liikkeeseen, jota seurattiin tuolloin lähinnä 
internetin kautta. 
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biseksuaaleille tarkoitettu keskusteluryhmä, Bikupan, perustettiin Tukholman 

paikallisosastossa vasta 1992. Ryhmästä tuli suosittu, ja se kokoontui viikoittain. 

1990-luvun kuluessa biryhmiä perustettiin myös muihin kaupunkeihin. 

Vuosikymmenen lopulla järjestettiin ensimmäiset biseksuaaleille tarkoitetut 

konferenssit ja seminaarit erillisinä tapahtumina sekä osana Stockholm Prideä. 

Biaktivistit perustivat sähköpostilistoja sekä poliittista toimintaa että 

sosiaalistelua varten. RFSL julkaisi aktivistien koostaman BiBroschyrin vuonna 

1999. 

Vuonna 2000 RFSL:n kongressissa käytiin keskustelua siitä, tulisiko 

yhdistyksen nimi muuttaa muotoon ”yhdistys bi- ja homoseksuaaleille” muodosta 

”yhdistys homo- ja biseksuaaleille” ja tällä tavoin edistää biseksuaalisuuden 

näkyvyyttä. Vaikka ehdotusta ei toteutettu, biseksuaalisuuden näkyvyyden 

lisäämistä pidettiin tärkeänä, ja muun muassa kongressin lehdistötiedotetta 

muokattiin bi-inklusiivisemmaksi. Uusi työryhmä, BiArbetsgrupp, perustettiin 

tavoitteenaan tehdä biseksuaalisuudesta näkyvämpää myös RFSL:n sisällä. 

Biseksuaalisuuden näkyvyyden lisäämisen tavoitteeseen nivoutui myös 

transteemojen näkyväksi tekeminen. Vuonna 2000 myös bitutkijat aktivoituvat 

paljolti Bertilsdotterin aloitteesta. Perustettiin pohjoismainen Biakademisk 

nätverk, verkosto biseksuaalisuuden tutkijoille. Biseksuaalisuuden akateeminen 

tutkimus Ruotsissa kulminoitui vuonna 2001 julkaistuun Lambda nordica -

julkaisun biseksuaalisuusteemanumeroon, joka kokosi artikkeleita viideltä eri 

tutkijalta. 

Bertilsdotter (2002) jäljittää Ruotsissa 2000-luvun alussa tarjolla olleita 

binormatiivisia tiloja (binormativa rum) tai biseksuaalisia koteja (bisexuella hem), 

jotka voivat toimia identiteettipositioiden luomisen pohjana. Bertilsdotter löytää 

kolmenlaisia tiloja: Ensinnäkin ovat suunnitelmallisesti toteutetut fyysiset ja ei-

fyysiset tilat, kuten tukholmalainen bi-klubi Honung, erilaiset bi-

keskusteluryhmät sekä sähköpostilistat. Toisekseen ovat satunnaiset ja ei-

suunnitelmalliset tilat, joissa hetero- ja homonormatiivisuudet kohtaavat ja joissa 

biseksuaalisuudesta tulee eräänlainen sekoiteidentiteetti hetero- ja 

homoidentiteettien välillä. Esimerkkinä Bertilsdotterilla ovat miehille suunnatut 

videoklubit, joissa osa miehistä etsii miesten välistä seksiä, osa ei. 

Kolmannekseen Bertilsdotter huomauttaa, että homo- tai heteronormatiivisiksi 

määritettyjä tiloja voi kolonisoida binormatiivisiksi tekemällä biseksuaalisuuden 

mahdollisuus näkyväksi. Kaikki nämä Bertilsdotterin mainitsemat 

”binormatiiviset tilat” ovat mahdollisia ja käytettyjä myös suomalaisessa 

biaktivismissa ja bi-identiteettipolitiikassa. Suunnitelmallisia ja fyysisiä tiloja 
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ovat Setan ja Naisasialiitto Unionin järjestämät biryhmät, Vapautuspäivien 

yhteydessä järjestetyt bitapaamiset ja biseksuaaleille suunnatut bisähköpostilistat, 

internetfoorumit ja irc-kanavat. Satunnaisia ja ei-suunnitelmallisia tiloja ovat 

esimerkiksi edellisessä luvussa kuvaamani lesboyhteisöt, joihin niissä toimivat 

binaiset koettavat sovittautua. Näitä tiloja voi myös Bertilsdotterin sanoin 

kolonisoida niissä toimivien binaisten nävertäessä niihin biseksuaalisuudelle 

paikkaa.  

5.3.2 Moninaistuvaa Setaa haastava biseksuaalisuus 

1990-luvun alussa biseksuaalisuutta käsittelevien artikkeleiden määrä kasvoi 

Seta-lehdessä, samoin kuin suorat viittaukset biseksuaalisuuteen muun tekstin 

joukossa. Myös biseksuaalisuuteen liittyvä toiminta lisääntyi. Vuonna 1991 

järjestettiin biseminaari (Seta 2/1991, 7), ja saman vuoden Vapautuspäiviä 

kuvaavassa artikkelissa (Seta 4/1991, 16–17) kerrottiin päivien aikana 

järjestetyistä ryhmätapaamisista ja bileistä, joihin osallistui tekstin mukaan myös 

”bi-ihmisiä”. Tekstin kuvituksena on pyörylöitä, joissa lukee erilaisia iskulauseita, 

kuten ”closets are for clothes” ja ”BI kahta en vaihda…” Vuoden 1991 lopulla 

ilmestyneessä Seta-lehdessä kuulutettiin ihmisiä mukaan Suomen laajuiseen bi-

verkostoon (Seta 6/1991). 1990-luvulla myös biseksuaalisiksi itsensä nimeävät 

toimijat tulivat Setassa laajemmalti esiin ja biseksuaalisesta aktivismista ja 

identiteettipoliittisesta toiminnasta tuli mahdollista. Biseksuaaleille tarkoitettuja 

keskusteluryhmiä perustettiin useisiin kaupunkeihin.79 Setan järjestösivujen 

perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että 1990-luvun alkupuolen bi-ryhmät olivat 

varsin lyhytikäisiä. Pysyvintä Setan bi-ryhmätoiminta oli Helsingissä. 

Biseksuaalisuus ei ollut ainoa seksuaaliseen moninaisuuteen liittyvä teema, 

joka Seta-lehdessä nousi jälleen 1990-luvun alussa esiin 1980-luvun hiljaisuuden 

jälkeen. Lehdessä käsiteltiin muun muassa pedofiliaa (Seta 3/1991, 28–29; Seta 

4/1991 28–29), sadomasokismia (4/1991, 10–11) ja trans-teemoja (Seta 4/1991, 

18–19). Vuoden 1991 ensimmäisessä ilmestyneessä kolumnissa Heteroita Setaan! 

kommentoidaan Setan monimuotoistumista: 

                                                        
79 Seta-lehden mukaan vuonna 1992 Helsingissä kokoontui biryhmä kahdesti kuukaudessa ja Turussa 
ryhmä oli perusteilla. Ryhmää mainostettiin sanoilla ”Tervetuloa kaikki bi-henkiset, varmat, 
epävarmat ja muuten kiinnostuneet!” (Seta 5/1992, 34). Vuonna 1994 biryhmä oli perustettu myös 
Lahteen, mutta ilmeisesti Helsingin ryhmä oli ollut jonkin aikaa tauolla, sillä vuoden viimeisessä 
numerossa kerrottiin, että ”HeSetan toimistolla potkaistiin uudelleen käyntiin biseksuaalien ja asiasta 
kiinnostuneiden keskusteluryhmä” (Seta 6/1994, 45). Lisäksi Seta-lehdessä mainostettiin Naisasialiitto 
Unionin järjestämää naisten biryhmää, joka toimi vielä keväällä 2014 (Seta 3–4/1994, 77). 
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Setaan on tullut näkyville paikoille naisia, jopa heteronaisia. Biseksuaalit 

ovat nostamassa päätään, eivätkä suostu olemaan enää vain ”välivaihe 

matkalla homouteen”. Hekin ovat ryhmittymässä ja vaatimassa oikeutta 

omaan identiteettiinsä. Pedofiliaryhmä haastaa Setaa kanssaan yhteistyöhön. 

Transseksuaalit terästäytyvät ja transvestiititkin ovat tulleet Setan 

työskentelyyn mukaan jopa hallitustasolle. Myös sadomasokismiin setalaiset 

joutuvat entistä enemmän ottamaan kantaa. (Seta 1/1991, 25)  

Kirjoittaja kommentoi Setan pitkään olleen ”meidän perushomomiesten linnake”, 

ja toteaa, että ”[kestää] vielä kauan ennen kuin lesbot ovat Setan jäsenistössä 

enemmistönä tai biseksuaalisuus todella noteerataan” (ibid.). Hän huomauttaa 

kuitenkin, että ”[t]oisten puolesta on kuitenkin vaikea tasa-arvoa taistella, vaan 

jokaisen on itse oma häntänsä nostettava. Naisten on rynnittävä Setaan ja otettava 

paikkansa. Biseksuaalien on tehtävä sama” (ibid.), siitä huolimatta, että ”moni 

haluaisi Setan olevan vain homo- ja lesbojärjestö”. Kolumni kuvaa sitä, kuinka 

Setan muuntuminen yksioikoisesta homojärjestöstä seksuaalisille 

moninaisuuksille avoimeksi järjestöksi herätti yhdistyksen piirissä vastustusta, 

joka heijastui myös lehden sivuille ja vaati kommentointia. Biseksuaalisuus ei 

ollut ainoa ”perushomomiesten linnaketta” uhkaava seksuaalisuuden muoto, vaan 

myös naisten aktiivinen toimiminen Setassa, sadomasokismi, pedofilia ja trans-

aiheet olivat Setan ydinpolitiikan näkökulmasta marginaalisia teemoja, jotka 

1990-luvun alussa tulivat laajemmin keskusteluun. 

Homokulttuurin moninaistumista ja Setan avautumista erilaisille seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöille käsiteltiin hivenen nostalgisoivaan sävyyn kolumnissa 

Erotessa erot tulevat (Seta 4/1991, 4). Kolumni alkaa:  

Tuntuuko siltä, että tuttu maailma on muuttumassa, eikä vain AIDSin takia? 

Tuntuuko 80-luvun mediavoittojen jälkeen toisenlaiselta – eikä yksin laman 

vuoksi? Onko kulttuurisi murroksessa? […] [Homo]kulttuuria vaivaa selvä 

toiston ja puutumisen vaiva; kaikki osaavat ulkoa halun ja sosiaalisuuden 

koodit näissä pienissä kansainvälisissä ympyröissämme, mutta entä sitten. 

Olemme lähellä pistettä (tai sen jo saavuttaneet?), jossa on mahdollista 

kopioida loputtomiin kuvia, tekoja ja asenteita, joiden tulisi antaa identtiset, 

juuri alakulttuuri-identiteettiämme tukevat orgasmit. […] Mutta sitten jostain 

tulee näitä nuoria, jotka jättävät bi-kontakti-ilmoituksia City-lehteen 

painottaen erityisesti haluavansa juoda kaljansa muualla kuin 

ghettokuppiloissa. […] Osalle uusista tulokkaista homokulttuuri on liian 

valmis, liian institutionalisoitunut viitekehys. (Seta 4/1991, 4.) 
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Kolumnissa pohditaan homokulttuurin ja myös Setan kohtaloa tilanteessa, jossa 

”kulttuuri hajoaa”: ”Kuivuuko homoliike kokoon? Menetetäänkö 

yhteiskunnallista painoarvoa? Ehkä. […] Jäljelle jää yksi ainoa asia, ainakin 

toistaiseksi: valtaväestön yksioikoinen suhtautuminen homoihin yhtenä ryhmänä. 

Tämä asenne takaa vielä jonkinlaisen yhteisyyden tunnun homojen kesken.” 

(ibid.). Kolumnissa bi-kontakti-ilmoituksia jättävät nuoret, jotka eivät halua 

hengata homobaareissa, näyttäytyvät sekä tulevaisuuden että homoliikkeen 

moninaistumisen merkkeinä. Kolumnissa juuri etuliite ”bi” merkitsee irtautumista 

vanhasta, monoliittisesta homokulttuurista. Kolumnissa biksi itsensä nimeävät 

nuoret näyttäytyvät homoliikkeen hajottajina – jotka kuitenkin joutuvat 

palaamaan ruotuun eli homoyhteisön huomaan valtaväestön 

homoseksuaalisuuteen kohdistaman epäluulon vuoksi.  

Setan sisällä käytiin myös keskusteluja siitä, millä tavoin 

homoseksuaalisuudesta sai julkisesti puhua ja kuka siitä sai puhua. Hannele 

Schlizewski kirjoitti vastineen kritiikkiin, jota oli esitetty hänen 

televisioesiintymisestään: ”Homo on homon pahin vihollinen, biseksuaaleja ei 

luokitella ja useimpia heteroita ei koko asia kiinnosta” (Seta 2/1992, 34), 

Schlizewski sivaltaa ja toteaa joutuneensa itse syrjinnän kohteeksi Setassa 

räväkän tyylinsä vuoksi. Keskustelut siitä, kuka sai puhua ja miten, heijastelevat 

1970-luvun keskusteluja, jolloin Setan toimijan pornolehteen kirjoittamat tekstit 

aiheuttivat konfliktin järjestön sisällä, kuten tulen luvussa 6.2.2. kuvaamaan. 

Biseksuaaleiksi itsensä määrittäviä ihmisiä kommentoidaan Setassa 2/1993 

ilmestyneessä artikkelissa, jonka otsikkona on Kuka kertoisi elämästä ennen 

vapautta? (Seta 2/1993, 13–15). Artikkelin ingressissä kerrotaan:  

Parikymppisten hesalaisten joukossa on nykyään homo- ja lesboryhmiä, jotka 

eivät identifioi itseään lesboiksi ja homoiksi. He elävät iloisesti. Vasta pakolla 

tivattaessa he määrittelevät itsensä biseksuaaleiksi. (Seta 2/1993, 13). 

Ingressissä asetetaan lähtökohta: parikymppiset itsensä biseksuaaleiksi 

määrittelevät helsinkiläiset muodostavat homo- ja lesboryhmän, joka 

paradoksaalisesti kieltää oman homoutensa ja lesboutensa. Biseksuaalisuutta ei 

artikkelissa tämän jälkeen kuitenkaan enää mainita. Kuvituksena on kolme 

mustavalkoista kuvaa. Ensimmäisessä kukkakuvioiseen paitaan ja koruihin 

pukeutunut naishenkilö istuu korituolissa lintuhäkki päässään, käsissään kaksi 

lintuhahmoista koriste-esinettä. Toisessa kuvassa on artikkelissa haastateltu 

tutkija Kati Mustola, joka istuu kuvassa kynä kädessään, edessään olevia 

papereita katsellen. Kuva on eräänlainen tutkijamuotokuva. Kolmannessa kuvassa 
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on määrittelemätöntä sukupuolta oleva henkilö, joka katselee kasvoilleen nostetun 

tennismailan lävitse. Kuvituksen kuvat, lintuhäkin sisällä oleva nainen ja 

tennismailan läpi katseleva henkilö, luovat mielikuvan ansassa olemisesta.  

Artikkeli käsittelee suomalaista homo- ja lesbohistoriaa, jota ingressissä ja 

kuvituksessa esitelty Kati Mustola tutkii. Artikkelissa pohditaan identiteetin 

muodostamisen ehtoja, ja todetaan, että postmodernissa ajassa ”[h]alutaan 

pikemminkin katsoa aamulla vaatekomeroon ja valita sen päivän identiteetti. Osa 

tätä on leikki tai peli sukupuolten välisillä identiteeteillä” (Seta 2/1993, 14). 

Viimeisessä kappaleessa palataan ingressin käsittelemään teemaan, nuoriin 

helsinkiläisiin, jotka eivät identifioi itseään homoiksi tai lesboiksi. 

Identifikaatioista kieltäytyminen kuvataan Setan identiteettipolitiikan 

vastustamisen keinoksi: ”Enemmistö suomalaisista lesboista ja homoista ei kuulu 

SETAan eikä välttämättä edes tue sitä. Heille identiteetti merkitsee setalaista 

identiteettipolitiikkaa ja poliittisesti 'oikeaoppista' lesbo- ja homomallia. 

Sellaisesta he ehdottomasti haluavat erottautua.” (Seta 2/1993, 14–15). Artikkelin 

ingressi asettaa parikymppiset, ”vasta pakolla tivattaessa” itsensä biseksuaaleiksi 

määrittelevät helsinkiläisnuoret asemaan, jossa heiltä puuttuu historiatietoisuus 

edellisten sukupolvien tekemistä uhrauksista. Biseksuaalisuus näyttäytyy 

nappulana identiteettipelissä, vähäarvoisempana kuin homous ja lesbous, jotka 

ovat vahvempia ja itsestäänselvempiä kuin biseksuaalinen itsemäärittely. 

Huolimatta siitä, että artikkeli antaa äänen Setan identiteettipolitiikkaa koskevalle 

kritiikille, artikkelin diskurssi asettaa silti tämän kritiikin paikalleen, joksikin joka 

on mahdollista vain identiteettipoliittisen työn ansiosta, mitä myös artikkelin 

otsikko, Kuka kertoisi elämästä ennen vapautta? korostaa. Jonkun on kerrottava 

elämästä ennen vapautta, jotta lesbo- ja homoidentifikaatioista kieltäytyvät, mutta 

biseksuaalisuus-määreen hyväksyvät helsinkiläisnuoret, voivat ymmärtää juuri 

homo- ja lesbo-nimikkeiden arvon. 

Artikkelin kainalojuttu on otsikoitu Mary McIntoshin Queer Theory kurkistaa 

kummallisten maailmaan. Sekä Mustolan että McIntoshin kerrotaan osallistuneen 

identiteettipolitiikkaa käsitelleeseen seminaariin Helsingissä. Artikkeli kuvaa 

homojen ja lesbojen eriytynyttä politiikkaa brittiläisessä 

seksuaalivähemmistötoiminnassa, ja siinä todetaan, että queer-politiikka tuo 

miehet ja naiset yhteen ja samaan liikkeeseen. Jutussa kerrotaan, että queer-

politiikassa ”ihmiset eivät halua hyväksyntää vaan he haluavat pikemminkin 

rikkoa rajoja, joita yhteiskunta asettaa. He eivät niinkään halua oikeuksia 

itselleen; pääpaino on shokeeraamisessa ja huomion herättämisessä. Se tulee aika 

lähelle postmodernismia” (Seta 2/1993, 15). Kainalojuttu korostaa identiteetin 
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muovautuvuuden poliittisia mahdollisuuksia, siinä missä pääjutussa homo- ja 

lesboidentifikaatiosta kieltäytyminen ja biseksuaalisuus näyttäytyvät 

epäpoliittisina. Artikkelin kuvitus vahvistaa vaikutelmaa, jossa parikymppisillä 

homoilla ja lesboilla on sellaisia vapauksia, joita edellisillä sukupolvilla ei ole 

ollut, mutta joita parikymppiset käyttävät ”väärin”, eli määrittelemällä itsensä 

biseksuaaleiksi tilanteessa, jossa on pakko määritellä itsensä. 

Vuoden 1994 ensimmäisessä lehdessä julkaistiin biseksuaalisuuteen 

keskittyvä juttu otsikolla Koko kenttä käytössä (Seta 1/1994, 30–31). Lehden 

sisällysluettelossa juttu esitellään seuraavasti: ”Liberot. Biseksuaalin pelissä on 

enemmän kuin yksi pallo” (Seta 1/1994, 3). Jutun kuvituksena on mustavalkoinen 

piirroskuva, josta hahmottuvat kahden toisiaan syleilevän ihmisen torsot. 

Ingressissä todetaan: ”Neljä biseksuaalia naista keskustelee mies- ja 

naissuhteistaan. Kummissakin on puolensa. Pelin kuviot ovat kuitenkin 

mutkikkaita” (Seta 1/1994, 30). Biseksuaalien ihmissuhteet — ja kenties 

biseksuaalisuus itsessäänkin — rakennetaan otsikoinnilla ja ingressissä peliksi. 

Kuvatut ihmissuhteet tai itsen löytäminen eivät kuitenkaan haastatteluotteissa 

näyttäydy ”mutkikkaana”. Se, että haastateltavien ihmissuhteet ja 

biseksuaalisuuden tarinat ovat erilaisia, kuvataan kuitenkin ”mutkikkaaksi”. 

Tällaisena teksti rakentaa myös selvärajaista homoutta ja lesboutta, joka ei ole 

”mutkikasta” tai pelinomaista. Tapa kuvata biseksuaalisuutta pelinä liittää siihen 

laskelmoivuuden mielikuvia, jotka eivät kuitenkaan välity haastatteluotteista. 

Juttu on kirjoitettu keskustelunomaisesti neljän naisen haastatteluotteiden 

varaan, ja se on varsin fragmentaarinen. Yksi naisista, Petra, kertoo olevansa 

”vakaumuksellinen bisse”. Anne puolestaan sanoo antaneensa itselleen ”luvan 

rakastua sukupuoleen katsomatta” (ibid.). Maarit löysi biseksuaalisuutensa 

ihastuttuaan lesbofeministiin: ”Ei siitä suhdetta tullut, mutta vajaassa 

kuukaudessa marssin lesbofeministityöryhmään: tukka pois ja maihinnousukengät 

jalkaan!” (ibid.). Maria oli koko ikänsä ihastunut naisiin. Petra sanoo: ”Mua 

vituttaa, että mä oon repinyt niin paljon pulttia seksuaalisuudestani, harannut aina 

vastaan ja tehnyt itselleni paljon pahaa työntämällä biseksuaalisuuttani pois 

mielestä. […] Säästyy paljon energiaa, kun ei tarvitse löytää ensin 

lesboidentiteettiä ja sitten bi-identiteettiä” (ibid.). Artikkelin loppupuolella 

haastatellut naiset pohtivat mies- ja naissuhteiden eroja. Lopuksi Petra kysyy: 

”Miten naiset suhtautuu? Pelkäävätkö lesbot, että bi-nainen lähtee miehen 

kelkkaan?” (Seta 1/1994, 31). Maria vastaa: ”Osana perheriitaa entisen 

tyttöystäväni kanssa olen saanut kuulla, että 'te bisset olette tommosia!' Ja sitten, 

halveksien, 'odota vaan, niin kyllä sä kymmenen vuoden kuluttua olet naimisissa 
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ja kahden lapsen äiti'. Siinä on musta pahinta, että syyllistetään sellainen valinta. 

Entä sitten jos niin kävisikin?” (ibid.). 

Erityistä on se, että artikkelissa biseksuaalisena kokemuksena nousevat esiin 

nuorten naisten kokemukset. Heidät kuitenkin nimetään yleistäen 

”biseksuaaleiksi” — biseksuaalinen kokemus samastuu nuorten naisten 

kokemuksiin. Nimenomaan nuoret naiset ovatkin 1990-luvun alun Seta-lehdissä 

heitä, jotka puhuvat biseksuaalin suulla, itsensä biseksuaaleiksi nimeten. Tämä on 

merkittävä siirtymä edellisen vuosikymmenen lehtiin nähden: 1980-luvulla naiset 

eivät toimineet yhtä näkyvästi Setassa, eikä biseksuaalisuudesta juurikaan 

kirjoitettu. Seta-lehtien biseksuaalisuutta käsittelevät tekstit kuvaavat 

biseksuaalisuuden muuttumista ensisijaisesti avioituneen miehen ominaisuudesta 

nuoren, seksuaalivähemmistöpoliittisesti aktiivisen naisen identiteetiksi. Tämä 

siirtymä kuvastuu myös haastatteluaineistossani.  

Seta-lehden numerossa 2/1993 kuitenkin julkaistiin yleisönosastokirjoitus 

otsikolla Elämää bi-miehen vaimona (Seta 2/1993, 36). Nimimerkki Yksi vaimo 

kertoo, kuinka hänen aviomiehensä löysi biseksuaalisuuden itsessään kymmenen 

vuoden avioliiton jälkeen. ”[…O]li pakko selvittää, mitä biseksuaalisuus on ja 

pystynkö elämään sen kanssa” (ibid.). Kirjoittajalle miehen biseksuaalisuus 

merkitsee lopulta positiivista voimavaraa: hän löytää intohimon ja uusia 

kokemuksia suhteessa 20 vuoden jälkeen. Hän toteaa: ”[O]len kyennyt 

laajentumaan ihmisenä. Vaikka kasvaminen on ollut kivuliasta, on hienoa 

huomata, että pystyn muutokseen ja että olen vahvasti elämässä mukana” (ibid.). 

Tekstissä biseksuaalisuus sijoittuu tutulle paikalle: avioituneen miehen 

halurepertuaariin. Mutta toisin kuin aiempien vuosikymmenten vastaavissa 

kertomuksissa, puhujana onkin (heteroseksuaali) vaimo, joka ymmärtää 

biseksuaalisuuden lopulta rikkaudeksi. Vaikka kirjoituksen biseksuaali aviomies 

onkin anakronistinen saman ajanjakson biaktivistien ja nuorten helsinkiläisten 

rinnalla, biseksuaalisuus ei johda tragediaan sen enempää kuin perinteiseen 

onnelliseen loppuun eli homoseksuaalisuuden hyväksymiseen ja ulostuloon, vaan 

biseksuaalisuutta on mahdollista toteuttaa. Se, että 1990-luvun alussa myös 

avioliitossa olevan miehen biseksuaalisuus tulee mahdolliseksi, kuvastaa 

biseksuaalisen kokemuksen mahdollistumista laajemmalla tasolla. 

5.3.3 Rakentuva biseksuaalinen identiteettipolitiikka 

1990-luvun alun Seta-lehdissä biseksuaalisuutta käsiteltiin Setan moninaistumisen 

yhtenä ilmenemismuotona ja perinteiseksi mielletyn homoseksuaalisen 
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identiteetin ja homokulttuurin uhkaajana. Biseksuaalisuuden tulkitseminen 

homokulttuurin ja -identiteetin kyseenalaistajaksi ei kuitenkaan olisi ollut 

mahdollinen ilman Setassa aktiivisia itsensä biseksuaaleiksi nimeäviä toimijoita, 

jotka myös kirjoittivat Seta-lehden sivuille. Numerossa 2/1991 artikkelin 

Epäpoliittista olla bi? kirjoittaja tunnustaa: 

Olen joukon petturi. Tämä kaikille tiedoksi, että osaa varoa: Olen biseksuaali. 

Biseksuaali, kaksineuvoinen sekarotuinen otus, joka harottaa joka suuntaan 

miesten ja naisten kanssa. Niinkö? (Seta 2/1991, 7.) 

Kirjoittaja listaa biseksuaalisuuteen liitettyjä ennakkoluuloja – samoja, jotka 

nousevat esiin myös muissa aineistoissani, eritoiten haastatteluissa. Biseksuaalit 

ovat ”paheksuttavia, siveettömiä seksihurjastelijoita”, jotka vesittävät 

homoliikettä. Ennakkoluulojen listaaminen on retorinen keino, jolla ne saadaan 

kuulostamaan epäuskottavilta verrattuna kirjoittajan määritelmään 

biseksuaalisuudesta, joka tarkoittaa mahdollisuutta ”rakastua naiseen ja/tai 

mieheen”, ja sitä että ”[m]oni bi rakastuu ihmiseen sukupuolesta riippumatta” 

(Seta 2/1991, 7, alleviivaus alkup.). Kirjoittaja kertoo osallistuneensa 

biseminaariin, jossa keskusteltiin biseksuaalisuudesta, ja keskustelujen 

lopputulemana ”päättelimme, että jokainen bi määrittelee oman binä olemisensa 

merkityksen ja sisällön itse”. Tämä määritys on yksi olennainen tapa määritellä – 

tai jättää määrittelemättä – biseksuaalisuus, mikä kävi ilmi myös haastatteluissani.  

Kirjoittaja nimeää itsensä myös lesboksi samaan tapaan kuin jotkut 

haastateltavani:  

[L]esbous tuo elämääni oman suuren merkityksensä. Oikeastaan olen vähän 

salaillut bi-tuntemuksiani, sillä haluan taistella homoasian puolesta. 

Huvittavaa! Olen kovasti välttänyt itsesyrjintää lesbolaisuudestani. 

Päinvastoin olen ylpeä siitä ja se on poliittisestikin antoisaa. Sitten koen 

identiteettikriisin bi-ajatusteni takia. Paineita ja ennakkoluuloja ympäristössä? 

Kyllä! (Seta 2/1991, 7). 

Kirjoituksen teemana on ensisijaisesti biseksuaalisuuden rooli 

homoliikkeessä, mutta biseksuaalisuus on Setan kentällä niin uusi asia, että siitä 

puhuakseen täytyy ensin kaataa ennakkoluulot ja määritellä termi, ennen kuin 

voidaan todeta retorisen kysymyksen avulla, että ”Miksei myös biseksuaalisuus, 

[bi]-sosiaalisuus voisi olla poliittista”. Kirjoittaja penää biseksuaaleille roolia 

homoliikkeen kentällä ja kysyy lopuksi: ”Olemmeko todellinen uhka homoille, 

joihin myös samaistumme enemmän tai vähemmän” (ibid.). 
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Biseksuaalisuus näyttäytyy ääneen lausutun utooppisena seksuaalisuuden 

muotona Ben Furmanin haastattelussa, jonka otsikkona on Uusi, uljaampi 

maailma (Seta 3/1991, 32–33). Artikkelissa Furman kritisoi psykiatrian 

normatiivisuutta ja esittää, että seksuaalisuus tulisi nähdä ”viuhkana”, joka 

koostuisi ”seksuaalisen käyttäytymisen monista muodoista, jolloin ei tehtäisi 

jyrkkää eroa heteroseksuaalisuuden ja muiden seksuaalisen käyttäytymisen 

muotojen välille” (Seta 3/1991, 32). Artikkeli jatkaa jo 1970-luvulla käytössä 

ollutta puhetapaa, jossa biseksuaalisuus sijoittuu aina tulevaisuuteen, eikä 

koskaan nykyhetkeen. Kahdessakymmenessä vuodessa biseksuaalinen tulevaisuus 

ei ole tullut yhtään lähemmäksi, mutta biseksuaalisuudesta on tullut erillinen 

identiteettinsä, jonka puolesta puhua ja jonka termin voi liittää omaan 

kokemukseensa. 

Artikkelin toisen luvun alaotsikkona on Biseksuaalinen tulevaisuus?, jossa 

Furman kehottaa ajattelemaan ihmistä ”joustavana olentona”, jolla on valmiuksia 

erilaisiin valintoihin ja kyseenalaistaa käsityksen ihmisen seksuaalisuudesta 

pysyvänä ominaisuutena. 

Radikaalia bi-liikkeen nousussa voisikin olla sen mukanaan tuoma pakko 

kyseenalaistaa tämä perinteinen ihmiskuva. ”Tärkeää olisi, ettei sun 

homouttasi tai biseksuaalisuuttasi enää otettaisi perustavanlaatuisena 

kategoriana, jonka katsottaisiin määrittelevän sua kaikilta osin. […] Furmanin 

utopiassa ihminen voisi siis muuttaa seksuaalista suuntautuneisuuttaan monta 

kertaa elämänsä varrella ilman, että häntä leimattaisiin seksuaali-

identiteetiltään häiriintyneeksi tai että jotain näistä valinnoista pidettäisiin sen 

oikeampana aidompana tai lopullisempana kuin toisiakaan. Siinä 

tulevaisuudessa mies-nais –dikotomia olisi purettu ja ihmisten identiteettiä tai 

sosiaalista sukupuolta ei niitattaisi yhteen biologisen sukupuolen kanssa. 

(Seta 3/1991, 32.) 

Artikkeli ennakoi myös tulevaa queer-teoreettista keskustelua Furmanin suulla: 

”Identiteetin hän näkee paitsi pysyvyydessään keinotekoisena ja ihmisen olemista 

rajoittavana rakennelmana, myös selvänä psykiatrisen vallankäytön välineenä”. 

Artikkeli päättyy kysymykseen: ”Miten tehdä utopiasta totta ja kenen ehdoilla?” 

(Seta 3/1991, 33.) Biseksuaalinen tulevaisuus suoraan nimetään utopiaksi — u-

topokseksi, olemattomaksi paikaksi — ja sellaisena mahdottomaksi, joskin 

esittämisen arvoiseksi toiveeksi. Kahden aikaisemman vuosikymmenen 

biseksuaalisuusutopiat näyttäytyvät agenttia vailla olevina, itsestään tai 
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”luonnostaan” tapahtuvina, siinä missä Furmanin haastattelussa toimijaksi 

nostetaan biliike ja siinä toimivat itsensä biseksuaalisiksi nimeävät aktivistit. 

Numerossa 4/1991 julkaistiin erillinen Bi-palsta (Seta 4/1991, 26–27), josta 

yritettiin tehdä lehden vakiopalstaa, mutta sitä ei ilmestynyt enää myöhemmissä 

numeroissa. Bi-palstalla julkaistiin kaksi mielipidekirjoituksenomaista tekstiä, 

toinen otsikoltaan Pluralismin aikaan ja toinen Bi ampiaisparvessa – 

kaksinaismoralismia parhaimmillaan. Pluralismin aikaan –tekstissä kirjoittaja 

pohtii biseksuaalisen identiteetin merkitystä ja sisältöä esittämällä kysymyksiä 

lukijalle:  

Bi-ihmiset, kirjoittakaa vaikka tälle palstalle ja kertokaa, millaista teistä on 

olla bi. Mitä se teille merkitsee, ja mistä syystä te haluatte nimittää itseänne 

biseksuaaleiksi? […] Mistä tietää olevansa bi, ja missä ovat 

biseksuaalisuuden rajat? […] Onko bi-ihmisten välillä suuria 

tulkintaerimielisyyksiä siitä, kuka on bi tai mistä koostuu bi-identiteetti? […] 

Muodostavatko biit omasta bi-erityisyydestään ylpeän ryhmän vai onko bi-

jengi kredibiliteettirajoitteisten lesbojen ja homojen (tai muidenkin ryhmien 

konglomeraatti? […] Mitä yhteistä minulla on sen oikean biseksuaalin 

tuntemis- ja toimimistapojen kanssa? Ja missä tämä autenttinen 

biseksuaalisuus piilee? Mikä biseksuaaleja yhdistää, mikä on se tekijä joka 

saa biin nimeämään itsensä biiksi. (Seta 4/1991, 26.) 

Kirjoittaja haastaa lukijat vastaamaan kysymyksiin itse, eikä anna vastauksia.  

Yhden tärkeän tehtävän minä joka tapauksessa näen tällä nousevalla bi-

liikkeellä olevan: jos bi- problematiikankin [sic] kautta pystymme entistä 

näkyvämmin kyseenalaistamaan vanhan jaon joko heteroihin tai homoihin, 

olen tyytyväinen ja osallisuudestani ylpeä. (ibid.) 

Artikkelissa ”nouseva bi-liike” esitellään itsestäänselvänä, jo olemassaolevana 

toimijana, ei niinkään koolle kutsuttavana ihmisten joukkona. Tässä bi-liike 

viitannee sekä luvussa 5.3.1. kuvailemaani kansainväliseen toimintaan että 

spesifiseen ihmisjoukkoon, joka 1990-luvun alussa järjesti biseminaarin ja 

Vapautuspäivien bitapaamiset. Biseksuaalisuus ehti 1990-luvulla saada tarpeeksi 

huomiota tullakseen esitellyksi myös valtavirran lehdissä, kuten myöhemmässä 

luvussa tulen esittämään. Sen lisäksi että teksti käsittelee biseksuaalisuutta ja bi-

identiteetin rajoja, se pohtii myös Setan roolia ja poliittisia tavoitteita: 

”Kiinnostavaa onkin se, mikä on Setan rooli nykyisessä tilanteessa, kun kaappien 
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ovet lonksuvat taas. Kaapeista tunkee parhaillaan paljon muutakin kuin 

biseksuaaleja – ja hyvä niin” (Seta 4/1991, 26–27). 

Toinen Bi-palstan artikkeli, Bi ampiaisparvessa – kaksinaismoralismia 

parhaimmillaan on jatkoa aiemmin esittelemälleni kirjoittajan numerossa 2/1991 

julkaisemalle artikkelille biseksuaalisuuden poliittisuudesta. ”Positiivisesta 

palautteesta [artikkeliini] tiedän, että monet haluavat asiaa käsiteltävän ja 

negatiivisesta – niistä ampiaispistoista – olen ymmärtänyt asian tärkeyden. Miksi 

bit ärsyttävät?” (Seta 4/1991, 26). Kirjoittaja vastaa tähän itse: ”Biseksuaali uhkaa 

hetero- tai homoseksuaalin paremmuutta.” Toisaalta kirjoittaja kyseenalaistaa 

kaksijakoisuuksien mielekkyyden: ”Olen väsynyt vastakkainasetteluihin, yhtä 

paljon kuin ryhmittely yhdistää ryh-mässä [sic] sisäisesti, se myös erottaa. Me 

lesbot, sinä bi” (ibid.). Kirjoittaja korostaa biseksuaalisuuden joustavuutta, sitä 

että halu voi suuntautua vapaasti niin ”mieheen”, ”naiseen” kuin 

transseksuaaliinkin. Joustavuuspuheesta huolimatta tekstissä biseksuaalisuus 

näyttäytyy itsestäänselvänä ja annettuna, jonakin, jonka määritelmän oletetaan 

olevan lukijalle selvä – toisin kuin palstan samassa artikkelissa, jonka keskeistä 

sisältöä ovat lukijalle esitetyt kysymykset biseksuaalisuuden olemuksesta. 

Kirjoittajalle ongelma ei ole biseksuaalisuus tai biseksuaalinen identiteetti, vaan 

muiden suhtautuminen siihen. Hän huomauttaa, että ”myös miehet, sekä homot 

että heterot ovat epäluuloisia bi-ihmisten suhteen”, ja kertoo: ”Koska itse olen 

ainakin biologisesti nainen, tuntuu juuri naisten olevan vaikeampaa suhtautua bi-

seksuaalisuuteeni. […] Tyytyväisyys elämässä ja ihmissuhteissa ei ole syy vaieta 

asioista. Bi-asiaa en näe ongelmana, muut tehköön niin jos eivät muuta voi.” 

(Seta 4/1991, 27).  

Seta-lehden linjassa oli 1990-luvun alussa selvä queer-poliittinen sävy, jossa 

erilaisten kategorioiden monoliittimaisuutta kritisoitiin ja kyseenalaistettiin. 

Vuoden 1992 ensimmäisen Seta-lehden pääkirjoituskin oli otsikoitu Eroon 

homoista ja lesboista (Seta 1/1992, 3). Pääkirjoituksessa julistetaan: ”Tänäkin 

vuonna säilytämme muiden keinojen ohella naurun ja karnevaalin 

strategioinamme keikuttaa valtakulttuurin venettä. Vakavuutta ja 

analyyttisyyttäkään emme kaihda, ryppyotsaisuutta ja ennalta arvattavuutta kyllä” 

(ibid.). Pääkirjoitus kommentoi uutta Raamatun käännöstä ja ehdottaa, että 

Raamatusta poistetut sanat miehimys ja hekumoitsija otettaisiin käyttöön 

synonyymeinä homolle ja lesbolle, josta ”verpaaliakropaatti saa suustaan 

arkioloissa lespon” (ibid.). ”Bifiilien eli bi-ihmisten uusionimen löytämisen 

delegoin bi-aktivisteille itselleen; sama koskee tietysti muitakin ryhmiä. 

Löytyisikö sieltä edesmenneestä käännöksestä vielä jotain? Perkelekin 
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vapautettiin tehtävistään, luulisi hyvää sanastoa olevan vapaana enemmältikin” 

(ibid.). Artikkelissa puhutellaan biaktivisteja, joita teksti olettaa olevan olemassa 

tarpeeksi uutta Raamatun käännöstä selaamaan, mutta pääkirjoitustasolla 

biseksuaalit rajataan silti erilliseksi toimijaryhmäksi. Pääkirjoituksessa voidaan 

puhua homojen ja lesbojen ryhmän puolesta, sillä Seta-lehden pääkirjoituksella on 

legitimiteetti puhua näiden ryhmien suulla, mutta legitimiteetti ei ulotu 

biseksuaaleihin. Senkö takia, että ”biaktivistit” ryhmänä eivät halua 

pääkirjoituksen kirjoittajan näkökulmasta legitimiteettiä antaa, vai siksi, että 

biseksuaalit näyttäytyvät edelleen Setan ydinpolitiikan ulkopuolella olevana 

ryhmänä? 

Samassa vuoden 1992 ensimmäisessä Seta-lehdessä julkaistiin aukeaman 

mittainen sosiologi Suvi Ronkaisen kirjoittama artikkeli Huono homo, kelvoton 

hetero – biseksuaalisuus sosiaalisena identiteettinä. Artikkelissa on Seta-lehden 

yleiseen toimitustyyliin verrattuna pitkähkö kirjallisuusluettelo, ja se eroaa muista 

1990-luvun alussa Seta-lehdessä julkaistuista biseksuaalisuutta käsittelevistä 

teksteistä siten, että se on korostetun akateeminen, tiedeyhteisön jäsenen 

kirjoittama, objektiiviseksi tarkoitettu selostus biseksuaalisuudesta. Siinä missä 

muut biseksuaalisuutta käsittelevät artikkelit ovat yleensä näkökulmaltaan itsensä 

biseksuaaliksi määrittelevien kirjoittajien usein poleemisia ja lukijaa haastavia 

tekstejä, artikkeli on biseksuaalisuutta etäännytetysti kuvaava. Artikkelin 

kuvituksena on mustavalkoinen kuva lyhyttukkaisesta vaaleisiin farkkuhin ja 

valkeaan paitapuseroon pukeutuneesta määrittelemätöntä sukupuolta olevasta 

henkilöstä kävelemässä katsojaa kohti kirkkaassa auringonvalossa, aurinkolasit 

päässään.  

Artikkelin ensimmäinen alaluku Biseksuaalisuuden mahdollisuus alkaa 

toteamalla: ”Meissä kaikissa piilee mahdollisuus tuntea seksuaalista viettymystä 

ja rakastua sekä miehiin että naisiin” (Seta, 1/1992, 28). Heti aluksi viitataan 

myös Freudiin ja Kinseyhin, kunnes siirrytään kuvaamaan ”kiistanalaisia 

tutkimustuloksia”, jotka ”näyttävät fysiologian osalta perustelevan 

biseksuaalisuudesta nauttimisen mahdollisuuden. Mutta biseksuaalisuudessa on 

kysymys muustakin kuin teknisestä mahdollisuudesta rakastella sekä miehen että 

naisen kanssa. Kysymys on kyvystä erotisoida sekä mies että nainen, nähdä 

molemmat eroottisesti kiihottavina ja mahdollisina kumppaneina” (ibid.). 

Biseksuaalisuus todistetaan inhimillisesti mahdolliseksi ja todelliseksi sekä 

klassikkoauktoriteettien, fysiologisten tutkimusten että seksuaalifantasioista 

tehtyjen tutkimusten avulla, mutta ”[v]asta kun osana henkilön minäkäsitystä on 
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biseksuaalisuus, voidaan puhua biseksuaalisesta identiteetistä. Ihminen siis 

määrittelee itsensä kategorian biseksuaalinen kautta: ’olen bi’ ” (ibid.).  

Suurimman osan artikkelista muodostaa alaluku, joka on otsikoitu 

Biseksuaalisuus ja sosiaalinen identiteetti, jossa pohditaan seksuaalisen 

identiteetin mahdollisuutta ylipäänsä ja biseksuaalisen identiteetin mahdollisuutta 

erikseen: ”Seksuaalisena identiteettinä biseksuaalisuus on oleellisesti eri asia kuin 

biseksuaaliset teot. Sen muodostaminen vaatii ensiksikin sosiaalisen kategorian 

biseksuaalisuus olemassaolon. Tämän kategorian olemassaolo ei ole 

itsestäänselvyys” (ibid.). Biseksuaalien omaa epävarmuutta korostaa 

biseksuaalisen kulttuurin ja sosiaalisen kategorian puute, joka on alkanut 

muodostua vasta 1990-luvun alussa. ”Näin voidaan väittää, että vasta nyt on 

biseksuaalisuus identiteettinä ja sen myötä uutena voimavarana mahdollinen” 

(Seta 1/1992, 29). Artikkeli siis tekee biseksuaalista identiteettiä diskursiivisesti 

mahdolliseksi. Artikkelissa ei kuitenkaan esitetä erityisiä toiveita tai toivottavia 

toimenpiteitä biseksuaalien aseman parantamiseksi, kuten monissa muissa saman 

aikakauden Seta-lehdissä julkaistuissa biseksuaalisuutta käsittelevissä teksteissä, 

vaan se säilyttää loppuun saakka neutraalin sävynsä, jolla biseksuaalisuutta 

kuvataan” sellaisena kuin se todellisuudessa on”. 

Jo lehden seuraavassa numerossa julkaistiin biseksuaalisuutta käsittelevä 

kolumni, jonka otsikko on Epäluotettavat biseksuaalit (Seta, 2/1992). Otsikko on 

ironinen haaste lesbo- ja homoyhteisölle, joka artikkelin mukaan samastaa 

biseksuaalisuuden epäluotettavuuteen. Artikkeli on kahden biseksuaalisen naisen 

kirjoittama, ja se on noin sivun mittainen. Se on todennäköisesti tehty kirjoittajien 

lesbo- ja homoyhteisössä kohtaamien ennakkoluulojen kirvoittamana. Artikkelin 

keskeisenä tehtävänä on kritisoida seksuaalisuuteen keskittyvää 

biseksuaalisuuden määritelmää ja tarjota uusi, laajennettu määritelmä, joka kertoo 

eri sukupuoliin kohdistuvan seksuaalisen halun lisäksi laajemmasta tunnekirjosta, 

joka voidaan nimetä biseksuaaliseksi.  

Yleensä biseksuaali määritellään henkilöksi, jolla on eroottisia ja seksuaalisia 

tunteita sekä miehiä että naisia kohtaan. Määritelmästä jätetään siis kokonaan 

pois tunteiden osuus. […] Määritelmä mahdollistaa myös sellaisen ajatuksen, 

että kuka tahansa nainen tai mies aina ja kaikkialla kiinnostaa biseksuaalia. 

Yllättävää kyllä, biseksuaalin kiinnostuksen herääminen ei ole sen 

itsestäänselvempää kuin kenenkään muunkaan. Se, ettei kiinnostuksen 

kohteen sukupuolella ole välttämättä merkitystä ei valitettavasti lisää 

eroottisesti mielenkiintoisten ihmisten määrää maailmassa. (Seta 2/1992, 23.) 
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Artikkelilla on pamfletin luonne, ja sen näkökulma on tietoisesti biseksuaalisiksi 

itsensä identifioituvien ihmisten. Ennakkoluuloiseksi määritelty homo- ja 

lesboyhteisö asettuu valistuksen tarpeessa olevaksi. Ärtymys ennakkoluuloja 

kohtaan osoitetaan avoimesti. Artikkeli pohjaa myös vahvasti kirjoittajien omiin 

kokemuksiin ja näkemyksiin. Seksuaalisuuden asiantuntijoita – Setaa ja 

lääketiedettä – moititaan epäpäteviksi määrittelemään biseksuaalisuutta: ”Lähes 

koskaan biseksuaalisuus ei sellaisenaan ole valmiiksi seksuaali-identiteetiksi 

hyväksyttävä” (ibid.). Artikkelin perusnäkökulma on biseksuaalisuutta 

puolustava, sävyltään jopa vihainen. Kirjoittajat haluavat paljastaa ennakkoluulot 

ja tuhota ne ironisoimalla niitä. Ironinen sävy on erityisen selvä seuraavassa 

sitaatissa: 

Suhde biseksuaalin kanssa on raastava, ehkä peräti mahdoton, koska hän on 

joka hetki raivokkaiden viettiensä vallassa sekä kyvytön minkäänlaiseen 

uskollisuuteen. Hän on jatkuvasti vaaravyöhykkeessä, kun lähellä on joku 

37:n celsiusasteen lämpöinen liikkuva olento. Kaksi yhtaikaista suhdetta, yksi 

miehen ja yksi naisen kanssa, on yleensä biseksuaalille minimimäärä. (Seta 

2/1992, 23.) 

Ennakkoluulojen ja syrjinnän aiheuttama kiukku on selvästi näkyvissä, ja kiukkua 

käytetään tehokeinona: 

Tässä vaiheessa viimeistään alkaa harmittaa. On aika vaikea olettaa tulevansa 

vakavasti otetuksi, jos oma identiteetti on muiden silmissä epäkypsä ja 

häilyvä. (Seta 2/1992, 23.) 

Sävy kuitenkin muuttuu neutraalimmaksi ja objektiivisemmaksi, kun uusi 

biseksuaalisuuden määritelmä esitellään. Selittävä tyyli otetaan käyttöön 

artikkelin loppukappaleissa, joissa kuvaillaan biseksuaalien kokemuksia ja uutta 

määritelmää. Artikkeli käyttää ironiaa ja kiukkua saadakseen lukijan 

suhtautumaan biseksuaaleihin myötätuntoisesti ja valistaa sitten lukijaa 

biseksuaalisuuden ”todellisesta luonteesta”. Artikkelin tavoitteena on 

biseksuaalisuuden määrittely ja kuvaaminen sekä yleisimpien ennakkoluulojen 

hälventäminen. Siten artikkeli on rinnasteinen valtavirtamediassa käytetylle 

tavalle kirjoittaa biseksuaalisuudesta, jota käsittelen myöhemmässä luvussa.  

Toivomme, että keskustelu biseksuaalisuudesta siirtyisi jo pikkuhiljaa 

asiallisemmille linjoille. […] Jatkossa keskustelun pohjana voisi olla 

uudempi, ehkä parempikin määritelmä biseksuaalisuudesta. Tarjoamme 
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sellaiseksi väitettä, että biseksuaali on henkilö, joka voi tuntea eroottista, 

seksuaalista, emotionaalista ja/tai sosiaalista vetoa kumpaa tahansa 

sukupuolta kohtaan. (Seta 2/1992, 23, kursiivi kirjoittajien.) 

Artikkeli onkin hyvä esimerkki 1990-luvun alun lehdissä tyypillisestä tavasta 

käsitellä biseksuaalisuutta. Näkökulma on ensisijaisesti biseksuaaliksi itsensä 

nimeävän kirjoittajan, joka reagoi voimakkaasti biseksuaalisuuteen kohdistuviin 

ennakkoluuloihin ja joka pyrkii ääneenlausutusti tekemään biseksuaalista 

identiteettipolitiikkaa, nostamaan biseksuaalit yhdeksi seksuaalivähemmistöksi 

muiden rinnalle Setassa. Tähän nousseeseen biaktivistien joukkoon kohdistui 

kuitenkin myös epäluuloja suhteessa heidän politiikkansa realistisuuteen.  

Kokonaisuutena tarkasteltaessa 1990-luvun alussa Seta-lehti käsitteli 

biseksuaalisuutta ilmiön kyseenalaistamisen ja ihmettelyn kautta, ja toisaalta 

haastaen homo- ja lesboyhteisön tarjoamaan tilaa myös biseksuaalisesti 

identifioituville toimijoille Setassa. Suuri osa artikkeleista oli biseksuaaleiksi 

itsensä määrittävien kirjoittajien tekstejä toisin kuin 1970- ja 1980-luvuilla, 

jolloin biseksuaalisuus oli Seta-lehdessä utooppinen potentiaali, ei mahdollinen 

halun suunta tai identiteetti.  

5.4 Biseksuaalisuuden käsitteen seksuaalipoliittiset paikat 

Samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamisen jälkeisessä 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa biseksuaalisuudella oli monia rooleja. 1970- ja 

1980-luvuilla biseksuaalisuuden käsitettä käytettiin luonnehtimaan ihmisen 

seksuaalista perusluonnetta ja sen kautta oikeuttamaan homoseksuaalinen 

identiteetti ja samansukupuolisen seksuaalisuuden hyväksyminen. Se on ollut 

merkkinä paremmasta tulevaisuudesta seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta ja 

samalla saavuttamaton vapaamman ja joustavamman seksuaalisuuden tila, joka ei 

voi nykyhetkessä toteutua. Biseksuaaliselle kokemukselle, siis sekä eri 

sukupuoleen että samaan sukupuoleen kohdistuvalle yhtäaikaiselle seksuaaliselle 

halulle, on ollut vain marginaalisesti tilaa suomalaisessa 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa. Biseksuaalisuus on näyttäytynyt nimikkeenä, 

johon takertuvat ne, jotka eivät uskalla myöntää pohjimmaista 

homoseksuaalisuuttaan, tai jolla luonnehditaan niitä ihmisiä, joissa on 

samansukupuolisen halun potentiaali, joka ei ole vielä herännyt. Tällöin 

biseksuaalisuuden käsite on aktivoitunut erityisesti teksteissä, joissa käsitellään 

avioituneita miehiä, joilla on samansukupuolisia seksuaalisia haluja tai 
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kokemuksia, jolloin biseksuaalisuus on homoseksuaalista identiteettiä edeltävä tai 

sen torjuntaan käytetty käsite. 

Biseksuaalisuuden käsite identiteetin ja kokemuksen kuvaajana tuli 

mahdolliseksi 1990-luvun alkupuolelta alkaen, jolloin erityisesti Setassa alkoi 

toimia biseksuaalisiksi itsensä nimeäviä aktivisteja, jotka järjestivät biryhmiä, 

biseksuaalisuutta käsitteleviä seminaareja ja jotka kirjoittivat Seta-lehden sivuilla 

biseksuaalisuudesta. 1990-luvun alussa vakiintui myös tapa liittää sana 

”biseksuaali” yleistävään, seksuaalivähemmistöt yhdistävään sanaluetteloon 

esimerkiksi muodossa ”homo- ja biseksuaalit” tai ”homot, lesbot ja 

biseksuaalit”.80 1970–1980-luvuilla Seta-lehdessä kirjoitettiin yksioikoisesti 

lähinnä ”homoista”, usein siten että sana ”homo” viittasi sekä miehiin että naisiin. 

Seta-lehdessä 5/1992 julkaistu Rojun pilakuva ”Bi happy!” (Kuva 4.) 

kuvastaa biseksuaalisuuden käsittelyn muutosta seksuaalivähemmistöpolitiikassa 

1970-luvulta 1990-luvulle. Kuvassa onnellinen sydämiä ympärilleen heittelevä 

biseksuaali nainen syleilee yrmeän näköistä, siilitukkaista ja 

narttumerkkitatuoinnilla varustettua lesboa ja omistavasti käteen tarttuvaa miestä, 

joiden välillä salamat lentelevät. Biseksuaali nainen on aktiivinen toimija, jolla on 

tyytyväiset kasvot ja pyrkimys vetää yhteen lesboja ja heteromiehiä välittämättä 

itseensä ja näiden toisiinsa kohdistamista epäluuloista. Biseksuaali on 

muokkautunut subjektiksi, jolla on onni omissa käsissään ja joka ei enää ole 

pelkästään omasta biseksuaalisesta potentiaalistaan tietämätön aviopuoliso, 

utooppinen tulevaisuuden olento kuin epäilyttävä homo- ja lesboyhteisön 

petturikaan. Biseksuaali on ottanut paikkansa identiteettipoliittisella kentällä ja 

alkanut muokata sitä omakseen tekstien ja kuvien avulla, biseksuaalisuuden 

käsitteen itse määrittäen ja ennakkoluulot torjuen. Tämä on se biseksuaalin 

kulttuurinen hahmo, johon suuri osa identiteettipoliittisesti tiedostavista 

haastateltavistanikin haluaa samastua.  

                                                        
80Esimerkiksi armeijaa käsittelevässä artikkelissa Homoseksuaalisuuden tautiluokitus elää yhä 
Suomen armeijassa (Seta 5/1992, 6–7) käytettiin systemaattisesti sanaparia ”homo- ja 
biseksuaalisuus” käsiteltäessä armeijan näkökulmaa miesten väliseen seksuaalisuuteen. Kahden sivun 
artikkelissa sanapari esiintyy seitsemäntoista kertaa. 



225 

Kuva 4. Piirroskuva Seta-lehdestä. (Seta 5/1992, 40.) 

Biseksuaalisuudesta tuli identiteetti, jonka avulla voitiin tehdä biseksuaaliseksi 

nimettyä identiteettipolitiikkaa, joka tosin toimi yleisemmän 

seksuaalivähemmistöpolitiikan areenoilla ja rinnalla. Samaan aikaan 

biseksuaalisuudesta tuli ilmiö, jota käsiteltiin yhä enenevässä määrin valtavirran 

medioissa aikakauslehdistä televisio-ohjelmiin. Seuraavassa luvussa käsittelenkin 

sitä, millaisia diskursseja käyttäen biseksuaalisuudesta 1990–2010-luvulla 

kirjoitettiin valtavirran lehtiteksteissä. Näissä teksteissä toistuvat monet niistä 

konteksteista ja puhetavoista, joista käsin biseksuaalisuudesta kirjoitettiin myös 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa.  
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6 Pornoistunut biseksuaalisuus 

Biseksuaalisuutta ei voida luonnehtia pelkästään identiteetin ja yhteisön 

rakentamisen termein, vaan seksuaalinen halu on kiistämättömästi mukana sekä 

biseksuaalisessa kokemuksessa että biseksuaalisuuden käsitteessä. Tässä luvussa 

analysoin, miten biseksuaalisuutta kuvataan suomalaisissa pornolehdissä sekä 

sitä, miten valtavirtalehdistön tirkistelevä näkökulma biseksuaalisuuteen lomittuu 

pornon näkökulmien kanssa. Pornolehdet heijastavat yleisintä ja julkisesti 

näkyvintä pornon muotoa Suomessa, sillä pornolehdet ovat ja ovat olleet laajalti 

esillä niin kioskeissa, lähikaupoissa kuin marketeissakin – vaikka sitten 

lehtipisteen ylähyllyllä. Tietyillä lehdillä, kuten Kallella ja Jallulla, on jopa 

tunnustettu ja institutionalisoitunutkin status nimenomaan suomalaisina 

pornolehtinä, vaikka lehtien kuvamateriaali suurelta osin onkin kansainvälisten 

kuvatoimistojen välittämää. 

Olen etsinyt aineistoni lehdistä kaikki ne kohdat, joissa biseksuaalisuus on 

eksplisiittisesti käsitteenä mainittu. Olen analysoinut biseksuaalisuuden käsitteen 

käytön konteksteja pornolehdissä esiintyvissä tekstityypeissä, joista keskeisimmät 

ovat pornotarinat, neuvontapalstoilla julkaistut kysymykset ja vastaukset sekä 

asia-artikkelit. Lehdissä julkaistut henkilöhaastattelut luokittuvat joko 

pornotarinoiksi tai asia-artikkeleiksi riippuen haastattelun tyylistä. 

Pornokuvasarjojen ohessa julkaistaan usein pornotariamaisia ”haastatteluja”, 

jotka selvästi ovat toimituksen kirjoittamia. Varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla asia-

artikkeleiden ja pornotarinoiden välinen ero on liukuva, mutta 2000-luvulle 

tultaessa pornolehdissä julkaistujen pornotarinoiden (jotka usein ovat lukijoiden 

kirjoittamia) ja toimituksen kirjoittamien asia-artikkeleiden välinen tyylillinen ero 

on selvä. Muita käsittelemiäni tekstityyppejä ovat esimerkiksi vitsit, pikku-uutiset 

ja kontaktipalstojen tekstit, joista jälkimmäisiä käsittelen vain kursorisesti. 

Biseksuaalisuuden käsite pornolehtien kontaktipalstoilla on aihe, joka kaipaa 

jatkotutkimusta. 

Olen kiinnostunut siitä, millaisissa konteksteissa biseksuaalisuuden käsitettä 

käytetään. En kuitenkaan ole analysoinut niitä kohtia, joissa biseksuaalisuus on 

vain implisiittistä, nimeämätöntä. Esimerkiksi kimppakiva kahden naisen ja 

yhden miehen kesken on yksi pornon konventionaalisimpia skenaarioita. Näissä 

skenaarioissa on itsestäänselvää, jopa pakollista, että naiset hyväilevät sekä 

toisiaan että miestä (Williams 1999, 127). Näissä skenaarioissa naisia ei yleensä 

nimetä biseksuaalisiksi, vaikka arkijärkisestä näkökulmasta biseksuaalisia 
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seksuaalikäytäntöjä skenaariossa toteutetaankin.81 Pornoa, jossa naispuoliset 

hahmot harrastavat seksiä sekä naisten että miesten kanssa, ei yleensä luokitella 

erilliseksi genrekseen, vaan se on valtavirtapornon konventio, jonka Harri Kalha 

(2005, 48–51) on osuvasti nimennyt lesbosteluksi. Käytän tästä konventiosta 

Kalhan ehdottamaa termiä. Käsittelen lesbostelua niissä konteksteissa, joissa sitä 

luonnehditaan biseksuaalisuuden käsitteellä, mutta en käsittele lesbostelua omana 

ilmiönään. En myöskään käsittele ”biseksuaalipornon” (Williams 1992, 257–262) 

genreä, sillä tällä pornon alalajilla ei suomalaisissa pornolehdissä ole juurikaan 

näkyvyyttä. Biseksuaalipornolla tarkoitetaan pornoteollisuudessa genreä, jossa 

miespuoliset hahmot harrastavat sekä samansukupuolista että erisukupuolista 

seksiä. 

Pornolehtien tapa käsitellä biseksuaalisuutta rinnastuu valtalehdistön tapaan 

käsitellä biseksuaalisuutta siinä mielessä, että biseksuaalisuutta sekä pyritään 

ilmiönä selittämään että käytetään sitä lukijan viihdyttämiseen ja kiihottamiseen. 

Tirkistelevä diskurssi on kuitenkin pornolehdissä kärjistyneempi. Kysyn 

aineistoltani, millaisia tilanteita tai ihmisiä nimitetään ”biseksuaalisiksi”; miten 

biseksuaalisuus sukupuolittuu; ja millainen dynamiikka on biseksuaalisuuden 

erotisoidun kuvaamisen ja heteronormatiivisuuden välillä. 

Porno vaikuttaa myös biseksuaalisuuden kokemukseen, ja monet 

haastateltavani viittasivatkin pornon luomiin käsityksiin biseksuaalisuudesta, 

erityisesti biseksuaalisesta naisesta. Mira kuvaa sitä, kuinka pornon kuva 

biseksuaalisuudesta määritti sitä, kuinka hän suhtautui omaan eri sukupuolia 

kohtaan tunnettuun haluunsa ja mahdollisuuteen määritellä itsensä biseksuaaliksi: 

Se oli musta kyllä alussa ihan tosi kauhee, kauhee ajatus siinä suhteessa, että 

ku niist [biseksuaaleista] kuitenki hirvittävän negatiivisesti, mikä kuva niist 

ainaki sillon kymmenen vuotta sitten oli vielä. Just tällänen jotenki, et ollaan 

kaikkien kanssa ja... [naurahduksia] Mikä nyt lähinnä jossain 

miestenlehtitasoisessa paikassa niinku on. Onhan siis muutenki sukupuolisist 

vähemmistöistä ollu aika omituinen, omituinen kuva. (Mira 1976:1999.) 

Mira korostaa pornolehdissä biseksuaalisuudesta ja seksuaalisista vähemmistöistä 

luodun kuvan kauheutta ja omituisuutta toistamalla nämä adjektiivit. 

                                                        
81 Sosiologi Osmo Kontulan ja Katja Kososen (1994, 176) tutkimuksen mukaan kolmen kimppaa 
käsittelevät kuvat yleistyivät 1980-luvun kuluessa. Kahta naista ja yhtä miestä esittävät kuvat olivat 
vuoden 1991 Jalluissa kaksi kertaa yleisempiä kuin kahta miestä ja yhtä naista esittävät kuvat. 
Kontulan ja Kososen tutkimus perustuu kuvatyyppien määrälliseen luokitteluun, eikä ota kantaa 
kimppakivakuvien yleistymisen syihin. 
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Miestenlehdet nousevat hänen haastattelussaan biseksuaalisuutta ja ”sukupuolisia 

vähemmistöjä” koskevan väärän tiedon auktoriteeteiksi. Mira kokee, että niiden 

levittämästä väärästä tiedosta pitää pyristellä eroon, ennen kuin itsen määrittely 

biseksuaaliksi on edes mahdollista. Biseksuaalisuuden käsite on määriteltävä itse 

ja pohdittava sen sisältöä, ennen kuin termin voi liittää itseen.  

Monet haastateltavat pohtivat toistuvasti pornoistuneita käsityksiä 

biseksuaalisuudesta ja pyrkivät torjumaan ne. Naispuoliset haastateltavat kertovat 

kokeneensa, että erityisesti heteromiehille naisen biseksuaalisuus typistyy 

pornosta tuttuun kuvaan yliseksuaalisesta naisesta ja lupaa seksifantasioiden 

toteutumista. Mira kertoo, kuinka pornon välittämät käsitykset biseksuaalisesta 

naisesta herättivät hänen poikaystävässään toiveita seksifantasioiden 

toteuttamisesta: 

Alussa sillä oli just sellanen, että ihan kiva, kun miehellä on kuitenkin tästä 

laadukkaasta lukemistosta saatu kuva. [naurua] Et näitä kaikennäkösii 

fantasioita kahdesta naisesta ja hän ja tällasta. Josta mä en sit itse ole 

mitenkään hirveen innostunu. [naurahtaa] (Mira 1976:1999.) 

Useimmiten haastateltavat suhtautuvatkin pornon luomaan kuvaan 

biseksuaalisuudesta kriittisesti. Ella esimerkiksi pohtii pornon vaikutusta tällä 

hetkellä omaa seksuaalisuuttaan miettivien nuorten identiteettiin: ”Netti on 

pornoo tulvillansa, et varmaan semmosessa identiteettivaiheessa olevat saa sieltä 

paljon väärää informaatiota” (Ella 1975:2010). Ellan näkökulmasta nykytilanne 

on ongelmallisempi kuin hänen nuoruudessaan, jolloin biseksuaalisuudesta ei 

ollut juuri minkäänlaista tietoa tarjolla. Toisaalta pornon tarjoamat 

samastumiskohteet saatettiin kokea myös myönteisinä: 

Yhen asian mä nyt muistan, mistä on saanu jo lapsena tietoa bi, tai siis 

tämmönen asia jotenki tullu esiin, on pehmoporno. Ku telkkarist on lähetetty 

esimerkiks Emmanuellea, ni siinä on ollu aina biseksuaaleja ihmisiä. Emmä 

muista et missään koulussa tai missään, mut et pehmopornoleffoissahan on 

aina biseksuaaleja. Naisia nimenomaan, eli siis helpottaa minun 

identifioitumista siinä mielessä. (Pirkko 1970:1999.) 

Pirkolle 1980-luvulla televisiossa esitetty pehmopornoelokuva näyttäytyi 

myönteisenä, naisen nautinnolle ja naisten väliselle halulle arvoa antavana 

samastumiskohteena, tilanteessa, jossa sen enempää naisen halu naiseen kuin 

naisen halu sekä mieheen että naiseen ei ollut missään muualla näkyvää. 

Haastateltavien suhtautuminen pornoon ei ollutkaan suoraviivaisen kielteistä, 
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vaan kielteisesti suhtauduttiin kaavamaisimpaan tapaan esittää biseksuaalisuus 

naisen kyltymättömyytenä ja tiettyihin pornon skenaarioihin, joissa 

biseksuaaliselle naiselle annetaan rooli miehen kiihottajana ja joissa naisten 

välinen seksi näyttäytyy esileikkinä heteroseksuaaliselle yhdynnälle. 

Biseksuaalisuuden käsittelyn tavat ja diskurssit limittyvät pornolehdissä ja 

valtavirtamediassa, ja biseksuaalisesti identifioituvat ihmiset joutuvat ottamaan 

näihin tapoihin ja diskursseihin kantaa paitsi määritellessään itseään 

biseksuaaleiksi, myös puhuessaan biseksuaalisuudesta julkisesti. Pornolehdissä 

on omat erityiset tavat kuvata biseksuaalisuutta, jotka poikkeavat merkittävästi 

valtavirran lehdistössä käytetyistä tavoista muutenkin kuin sen vuoksi, että 

pornolehdissä julkaistut tekstit ja kuvat ovat useimmiten avoimesti kiihottamiseen 

tarkoitettuja, siinä missä valtavirtalehdistön tekstien ja kuvien mahdollinen 

kiihottavuus on verhottua.  

Aluksi kuvaan 1970- ja 1980-lukujen pornolehtiin liittyviä erityispiirteitä. 

Sitten käsittelen sukupuolen merkitystä biseksuaalisuuden pornoistuneessa 

kuvaustavassa. Analysoin eri alaluvuissaan naisen pornoistunutta 

biseksuaalisuutta, miehen ongelmallista biseksuaalisuutta ja biseksuaalisen halun 

mahdollisuutta sekoittaa sukupuolten välisiä rajoja. Lopuksi pohdin bi-

henkisyyden käsitettä ja teen yhteenvedon biseksuaalisuuden käsittelytavoista 

suomalaisissa pornolehdissä. 

6.1 Biseksuaalisuus 1970- ja 1980-lukujen pornolehdissä 

Tässä alaluvussa käsittelen niitä 1970- ja 1980-luvun pornolehtien piirteitä, jotka 

poikkeavat selkeästi 1990-luvun ja 2000-luvun pornolehtien piirteistä, ja sitä, 

miten nämä piirteet linkittyvät biseksuaalisuuteen. Ensimmäinen piirre on se, että 

varsinkin 1970-luvulla seksuaalisuudesta ylipäänsä kirjoitettiin oikean tiedon 

jakamisen ja valistuksellisuuden diskurssista käsin. Tällöin biseksuaalisuuden 

käsitettä käytettiin ensisijaisesti ihmisen seksuaalisuuden selittämiseen yleisellä 

tasolla. Toinen piirre on se, että tietyt pornolehdet pyrkivät esittämään itsensä 

seksuaalivähemmistömyönteisinä ja luomaan mielikuvan pornolehdistä 

seksuaalisen vapautumisen airueina. Biseksuaalisuuskin pilkahteli silloin tällöin 

”seksuaalivähemmistönä” muiden joukossa. Molempia piirteitä luonnehtii se, että 

pornolehdissä kritisoitiin valtavirtamedian tapaa kirjoittaa seksuaalisuudesta ja 

korostettiin pornolehtiä positiivisena voimana, joka vie seksuaalista vapautumista 

eteenpäin muiden yhteiskunnallisten instituutioiden, kuten kirkon, pyrkiessä 

jarruttamaan tätä vääjäämättömänä esitettyä myönteistä kehitystä. 
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6.1.1 Seksuaalivähemmistövalistusta kansalle, ja kiihoketta myös 

Pornolehdet osallistuivat 1970-luvulla seksuaalisuudesta käytyyn julkiseen 

keskusteluun ja olivat siinä aktiivisempia kuin valtavirtamedia. Varsinkin 1970-

luvun pornolehdissä yksi tapa kirjoittaa seksuaalisuudesta oli 

kansanvalistuksellinen: lehdissä esiteltiin erilaisia uusiksi kuvattuja 

seksuaalisuuden ilmiöitä, joista lukijan ei odotettu ennalta tietävän, mutta joiden 

oletettiin kiinnostavan lukijaa. Pornolehdissä käsiteltiin tuohon aikaan myös 

naisen vapautumista ja seksuaalivallankumousta opettavassa hengessä tyyliin 

”näin tuotat naiselle nautintoa”.  

Seksi – asiatietoa aikuisille -lehden nimessä ja profiilissa valistuksellisuus 

korostuu. Lehti julkaisi artikkeleita esimerkiksi erektiovaikeuksista, hormonien 

vaikutuksesta seksiin, seksistä kuukautisten aikana, seksuaalisesta 

haluttomuudesta ja masturboinnista. Seksuaaliterveyteen liittyvien artikkeleiden 

lisäksi käsiteltiin yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten perhesuunnittelua ja avioeron 

vaikutusta seksielämään. Lehden numerossa 7/1973 oli kahden ja puolen 

aukeaman artikkeli otsikolla Raportti homoseksuaalisuudesta. Otsikko korostaa 

asiallisuutta: kyseessä ei ole mikä tahansa mutu-tuntumaan perustuva kirjoitelma, 

vaan tarkasti tehty raportti, joka vertautuu artikkelissa viitattuun Kinseyn 

raporttiin. Artikkelin kuvituksena on art deco -tyylinen piirroskuva nuoresta 

alastomasta miehestä. Samassa lehdessä julkaistiin myös kolumni 

Homoseksualismista sekä neuvontapalstalla nuoren miehen homoseksuaalisuutta 

koskeva kysymys ja vastaus siihen. Sekä kolumnissa että neuvontapalstalla 

pyritään neutraaliin ja hyväksyvään sävyyn. Kolumnissa todetaan: ”Olla 

homoseksualisti on samaa kuin olla ihminen ihmisten joukossa” (Seksi 7/1973, 

7). Raportti homoseksuaalisuudesta on kuitenkin sävyltään toisenlainen, ja se 

piirtää homoseksuaalisuudesta traagisen ja poikkeavuutta korostavan kuvan. 

Artikkeli lähtee jäljittämään homoseksuaalisuuden syitä biseksuaalisuuden avulla. 

Artikkeli alkaa kertomuksella ”Herra A:n tapauksesta”, jossa isättömänä ja 

äidittömänä kasvanut nuori poika kohtaa vanhemman miehen, joka viettelee 

hänet. Poika päätyy lopulta prostituoiduksi Lontooseen.  

Joku saattaa kenties sanoa, että homoseksuaalisuus oli hänellä veressä ja 

hänestä ennen pitkää olisi joka tapauksessa tullut 'hintti'. Näin ei asia 

välttämättä ole. Poika oli bi-seksuaalisessa vaiheessa, hänen kehityksensä 

terveeseen heteroseksuaalisuuteen oli ehkä hivenen viivästynyt – ja hän joutui 

vietellyksi juuri kriittisimmässä elämänsä vaiheessa. (Seksi 7/1973, 4.) 
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Artikkeli jatkaa toteamalla, että Kinseyn raportin mukaan homoseksuaaliset 

kokemukset ovat miehillä yleisiä, mutta että yleensä niillä ei ole ollut pysyvää 

vaikutusta heidän elämäänsä:  

Joissakin tapauksissa seuraukseksi on jäänyt lievä biseksuaalisuus, mikä 

heidän tapauksissaan on merkinnyt sitä, että heillä on myöhemmin ollut 

jokunen harva homoseksuaalinen kokemus, mutta heidän seksuaalisuutensa 

valtavirtaus on ollut selvästi normaaleja heteroseksuaalisia uomia kulkeva. 

(Seksi 7/1973, 4.) 

Artikkelissa homoseksuaalisuuden syiksi esitetään epätyydyttävä avioelämä pojan 

vanhemmilla, vääränlainen samastuminen isään tai äitiin tai pettymys suhteissa 

vastakkaiseen sukupuoleen. Myös laitosolosuhteiden kerrotaan usein johtavan 

homoseksuaalisuuteen. Heteroseksuaalisuus näyttäytyy seksuaalisen kehityksen 

terveenä lopputuloksena, josta poikkeaminen johtuu biseksuaalisessa vaiheessa 

tapahtuneesta häiriöstä. Heteroseksuaalisuus rakentuu haavoittuvaksi ja heikoksi, 

jopa epätodennäköiseksi kehityskuluksi, kaikkien tervettä seksuaalisuuden 

kehitystä uhkaavien riskien keskellä.  

Artikkeli käyttää seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdistä tuttua 

seksuaalisuuden selittämisen tapaa, jossa yleisinhimillinen biseksuaalisuus tekee 

ihmisen alttiiksi homoseksuaalisuudelle, mutta siinä missä 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä kaikille yhteiseen yleisinhimilliseen 

biseksuaalisuuteen vedotaan homoseksuaalisuuden hyväksymistä vaadittaessa, 

artikkelissa biseksuaalisessa vaiheessa olevaa nuorta (miestä) tulisi varjella 

homoseksualismin vaaroilta kuin kukannuppua hallayöltä. Viittaus Kinseyn 

raporttiin vahvistaa artikkelin asiallista sävyä ja samalla jälleen näyttää Kinseyn 

tutkimuksen tunnettuuden ja tärkeyden suomalaisessa biseksuaalisuutta 

sivuavassa keskustelussa. 

Biseksuaalisuuden yleisinhimillisyyteen viitataan myös Seksi-lehdessä, jonka 

neuvontapalstalla julkaistiin 35-vuotiaaksi kotirouvaksi itsensä esittelevän naisen 

kirjoitus, jossa kirjoittaja kuvailee itsensä ja miehensä kiihottuvan naisten 

alushousuista ja housuun pissaamisesta. ”En ole lainkaan lesbo, vaikka kiihotun 

nähdessäni naisen housusillaan ja miehenikin kiihottuu” (Seksi 8/1972, 18), 

kirjoittaja toteaa. Vastauksessa käsitellään pitkästi fetisismiä ja sitä, miten 

puolisot voivat ilmaista toisilleen seksuaalisia toiveitaan. Vastaus päättyy:  

Korostan tässäkin, että ihminen on osittain biseksuaalinen, meissä on siis – 

joskin usein hyvin vähäistä – seksuaalista mielenkiintoa myös omaa 
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sukupuoltamme kohtaan, joten ei ole mitään hävettävää tai sairasta jos 

nimimerkki tuntee kiinnostusta alastomia naistenkuvia kohtaan, 

tämänasteinen ”tirkistely” on aivan normaalia. (Seksi 8/1972, 38.)  

Vastauksessa korostetaan fetisistisen halun ja sen toteuttamisen olevan 

hyväksyttävää, kunhan se tapahtuu yhteisestä sopimuksesta. Se, että jokainen 

ihminen on ”osittain biseksuaalinen”, selittää naisen fetisistisen halun naisen 

alushousuihin: naisen alushousut merkkaavat naisruumista, ovat sen korvikkeena. 

Kysymyksessä naisen halu naiseen rakentuu kuitenkin torjuttavammaksi kuin 

halu alushousuihin tai niihin pissaamiseen, mutta samansukupuolisen halun 

mahdollisuus oikeutetaan biseksuaalisuuden yleisinhimillisyydellä. Naisen halu 

naiseen on yleisinhimillisyydestään huolimatta vaikeammin hyväksyttävissä kuin 

naisen halu naisten alushousuihin. 

Myös pornotarinat ovat pornolehdissä seksuaalisuutta koskevan tiedon 

levittämisen areenoita. 1970-luvun ja 1980-luvun alun pornotarinoissa, jotka 

käsittelevät homo- tai biseksuaalisuutta, on usein valistava tai emansipoiva sävy, 

joka vuorottelee seksifantasiakuvausten kanssa. Tämä sävy kuitenkin puuttuu 

niistä samansukupuolista seksuaalisuutta käsittelevistä pornotarinoista, joissa 

päähenkilöä tai muita hahmoja ei nimetä homoiksi, lesboiksi tai biseksuaaleiksi. 

Valistava ja emansipoiva sävy lainaa saman ajan seksuaalipoliittisia diskursseja, 

joissa poikkeavalle seksuaalisuudelle vaaditaan hyväksyntää.  

Tarinoissa on myös romantisoiva ote. Siinä missä miesten ja naisten välistä 

seksiä ei saman aikakauden pornotarinoissa juurikaan kuvailla rakkauden ja 

onnen termein, samansukupuolista seksuaalisuutta kuvaavissa tarinoissa on paljon 

viittauksia rakkauteen, onneen, iloon, jopa taivaallisuuteen ja jumalallisuuteen, 

kuten seuraavassa tarinassa, joka on julkaistu Raton 2/1981 Seksimakasiini-

pornotarinapalstan Kielletty normaaleilta! -osastossa. 82Nimimerkin Miehistä 

pitävä kaveri kirjoittamassa pornotarinassa Miksi nainen ei tuota mahtavaa 

seksinautintoa? kuvataan seksifantasia yksityiskohtaisesti, mutta samalla siinä on 

myös pamfletin sävyjä. Tarina alkaa: 

Heräsin tänä aamuna niin onnellisena. Psykiatrini nimittäin kertoi minulle 

juuri eilen, että onnellisin ihminen on bi-seksuaali. Hän kun pystyy 

rakastamaan molempia sukupuolia. Mikä valtava onnentunne täyttikään 

sydämeni tuon tiedon kuultuani. Olen nimittäin aina enemmän tahi 

                                                        
82 Osastoon on kerätty miesten homoseksuaalisuutta ja sadomasokismia käsittelevät tarinat. Tämän 
osaston kuvituksena on lesbokuvia ja alastonkuvia miehistä. Seksimakasiinin muut tarinat ovat 
leimallisesti heteroseksuaalisia. 



234 

vähemmän ”kärsinyt” suuresta rakastamisesta esim. miehiä kohtaan. Olenhan 

itsekin mies. (Ratto 2/1981, 56–57.)  

Päähenkilö kuvaa fantasiaansa suuseksistä taksikuskin kanssa: ”En tunne 

voimakkaampaa ja taivaallisempaa tunnetta kuin saada imeä unelmieni kohteen 

suurta, suonikasta miehekästä kyrpää. Silloin unohdan kaiken muun, perheeni, 

kaikki. [...] Tunne on sanoinkuvaamattoman ihana. Ilman sitä en jaksaisi 

elääkään” (ibid.). Fantasiasta siirrytään kuitenkin pian valistukselliselle linjalle, 

kun kirjoittaja kertoo lukijalle, että biseksuaaleja on Suomessa ”kolme-neljäsataa 

tuhatta” ja että lähes jokaisessa miehessä on biseksuaalisia piirteitä. Kirjoittaja 

toteaa, että biseksuaalisia tuntemuksia on aivan turha hävetä, koska ne ovat niin 

yleisiä, ja ”uskomattoman moni hyvä ystävämme toivoo, että ottaisimpa hänen 

kullinsa käteen! Siinä kummatkin nauttisivat ihanaa, puhdasta rakkauden ja 

onnentunnetta” (ibid.). Kirjoittaja kuvailee seksin miehen kanssa antavan 

”jumalaisen onnentunteen”, joka on ”suurempi ja aidompi” kuin tunne, jonka 

seksi naisen kanssa antaa: ”Sen tunteen aikana voisi hurmaavasti antaa 

henkensäkin. Olisiko ihanampaa kuolemaa ajateltavissa?” (Ratto 2/1981, 56–57.) 

Tarinassa miesten välinen seksi näyttäytyy jumalallisena ja onnea tuovana, 

miehen ja naisen välinen seksi jonkinlaisena välttämättömänä aviollisena 

pakkona, jota voi harrastaa, jos isokullisia taksikuskeja ei ole saatavilla. Silti 

komeat miehet voivat saada kirjoittajan unohtamaan ”perheensä, kaiken”. 

Kirjoittaja houkuttelee muita miehiä miesten väliseen seksiin miesten välisellä 

solidaarisuudella: seksi miesten välillä on jumalaista, eikä vaimokaan pahastu 

siitä samalla tavoin kuin syrjähypystä toisen naisen kanssa. Biseksuaalisuus on 

tarinassa miesten välisen halun oikeuttajana tilanteessa, jossa homoseksuaalisuus 

ei niinkään tarkoita miesten välisen halun ensisijaisuutta vaan kieltäytymistä 

avioliitosta ja siihen väistämättömästi liittyvästä seksuaalisesta suhteesta naiseen. 

Miesten välisen seksuaalisuuden ylevyyttä kuvataan myös Raton Poikkeavien 

posti -palstalla julkaistussa lukijan kirjoituksessa Elämäni ihanuus ja kurjuus!, 

joka ei ole varsinaisesti pornotarina, vaan eräänlainen seksuaalisuuden 

elämäkerta, jonka kertoo keski-ikäinen biseksuaalinen mies. Mies kertoo nuoresta 

asti nauttineensa seksistä naisten kanssa ja päätyneensä naimisiin tyttöystävän 

tultua raskaaksi. Avioliiton alettua päähenkilö lähtee opiskelemaan Helsinkiin ja 

joutuu miespuolisen opettajansa raiskaamaksi. Kertojan seksuaalisuus muuttuu 

sen seurauksena peruuttamattomasti, ja hän alkaa katsella miehiä ”toisella 

tavalla”. Kertoja löytää lehti-ilmoituksen kautta ”miellyttävän ja hellän miehen” 

ja päätyy lopulta avioeroon, sillä ”rakkaus tuohon mieheen voitti kaiken. Hän oli 
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kuin kultaa minulle. Kun ensimmäisen kerran maistoin hänen spermaansa, hän 

vihki meidät veriveljiksi, jotka eivät koskaan eroa muualla kuin kuolemassa” 

(Ratto 4/1978, 73). Päähenkilön rakastettu kuitenkin kuolee. Kuoleman jälkeen 

päähenkilöllä on sekä mies- että naisystäviä, joista naiset osoittautuvat 

kauneudestaan ja seksuaalisesta halukkuudestaan huolimatta mahdottomiksi, 

koska he eivät hyväksy kertojan biseksuaalisuutta.  

Mies on sittenkin mies. Hän tuntee ja tietää, mitä toinen mies haluaa, mutta 

nainen on peto mustasukkaisuudessaan. Tavallaan se on ymmärrettävää kun 

ajattelee mitä hän kuvittelee menettävänsä kun psermat [sic] valuvat muualle. 

Mutta minä rakastan kyllä tästä lähtien miestä. Tai lesboa, joka ymmärtää 

kaiken. (Ratto 4/1978, 73.) 

Tarinassa homo ja biseksuaali ovat synonyyminomaisia sanoja, mutta huolimatta 

päähenkilön ratkaisusta rakastaa tästä lähtien miestä naisen sijasta, tarina ei ole 

varsinaisesti samansukupuolisen halun löytämisen kuvaus, vaan tarina siitä, 

kuinka seksuaalinen halu sinällään voi suuntautua sekä miehiin että naisiin, mutta 

jossa naisten ja miesten välinen yhteisymmärrys ja yhteiselämä ovat mahdottomia 

sukupuolieron tuottaman ymmärtämättömyyden kuilun takia. Lesbolla on 

kuitenkin mahdollisuus ylittää tämä kuilu samansukupuolisen halunsa kautta. 

Seksuaalisia vähemmistöjä ja näiden salaperäisenä ja seksintäyteisenä 

esitettyä elämää käytettin pornotarinoissa myös valistuksellisuuteen verhottuina 

kiihokkeina. Sanaparit ”seksuaalinen vähemmistö” tai ”sukupuolinen 

vähemmistö” ovat 1970–1980-luvun pornolehdissä käytössä niin usein, että 

termien voidaan olettaa olevan tuttuja lukijalle. Sanaparien käyttö myös vahvistaa 

pyrkimystä asiallisuuteen ja valistuksellisuuteen: pornolehdissäkin ovat käytössä 

yleisesti hyväksytyt ilmaisut, jotka erityisesti Seta teki näillä vuosikymmenillä 

tutuksi. Jallussa julkaistussa tarinassa Lesbojen kanssa, homojen talossa 

miespuolinen päähenkilö tulee ”h-miehen” iskemäksi. ”Tietoni tuosta 

vähemmistöstä olivat vain kirjoista saatuja, ja tunsin mielenkiintoa saada tietää 

lisää” (Jallu 3/1981, 19). Päähenkilö lupautuu juoppokuskiksi joukolle 

”vähemmistötansseista” palaavia homoja ja lesboja. Miesten välistä seksiä auton 

takapenkillä kuvataan tirkistelevään sävyyn, mutta tarina keskittyy päähenkilön 

seksuaaliseen kohtaamiseen ”viehättävän lesboparin” kanssa: ”Olin ollut 

jäykkänä pelkästä ajatuksesta, että vietän yöni kahden pelkkää vittua olevan bi-

tytön seurassa” (ibid.). Tarina on varsin perinteinen lesbostelutarina, jossa naisten 

välinen seksi asettuu miehelle osoitetuksi näytökseksi, mutta tarinan 

lähtöasetelmana on päähenkilön tutustuminen kiihottavaksi ja poikkeavaksi 



236 

kuvattuun vähemmistömaailmaan, jossa seikkailevat h-miesten lisäksi myös 

himokkaat bi-tytöt. Bi-tytöt eivät kuitenkaan vielä 1980-luvun alussa olleet 

pornotarinoiden vakiohahmoja toisin kuin 2000-luvulla, vaan kyltymättömän bi-

tytön hahmo oli vasta muotoutumassa ja yleistymässä. Tätä hahmoa käsittelen 

tarkemmin myöhemmässä alaluvussa. 

Ei-heteroseksuaaleihin liittyvä eksotisointi kiteytyy Jallussa julkaistuun 

tarinaan Paratiisin käärme, jossa Kööpenhaminassa matkalla oleva miespuolinen 

minäkertoja päätyy kahden naisen asunnolle, joka pursuaa mystiikkaa. ”Ensin 

luulin naisia joksikin vainajienpalvojiksi, henkien manaajiksi, mustaraamatun 

tutkijoiksi, vapaamuurareiksi, Veren ja Ristin Veljiksi, ja ilmapiiriä syvensi vielä 

täysi kuu, joka paistoi Kööpenhaminan taivaalta suoraan ikkunaan” (Jallu 

12/1982, 48). Päähenkilö katselee aluksi naisia harrastamassa seksiä keskenään ja 

liittyy sitten mukaan.  

Siinä me sitten maistelimme meidän ikiomasta Pahan Tiedon Puustamme – 

biseksuaalisuudesta. […] Sain vuodon, vapisin kuin sätkynukkke, olin 

homojen ja jumalallisen taivaallisen pyhän orgasmin marionetti. (Jallu 

12/1982, 49.)  

Tarinassa biseksuaalisuus ja homous sijoittuvat paitsi ulkomaille, syntiseen 

Tanskaan, myös samastuvat mystiikkaan ja saatananpalvontaan. Tarina päättyy 

naisten väliseen tappeluun, jonka syytä päähenkilö ei saa tietää, koska naiset 

puhuvat tanskaa. Biseksuaalisuudeksi nimitetty lesbostelu onkin uhkaavaa ja 

vaarallista, pahan tiedon puu, jota minäkertoja on käynyt liian lähellä, mutta jonka 

tarjoama tieto on sittenkin jäänyt ymmärtämättä. Miehen seksuaalisen 

kosketuksen, joka toisi biseksuaalisuuden aivan liian lähelle, kertoja kuitenkin 

välttää.  

Homoja ja lesboja käytetään kiihokkeina myös pornotarinan ja artikkelin 

yhdistelmässä 'Poppers' teki minut hulluksi kiimasta! Artikkelissa Jallun 

toimittajana esittäytyvä Marja-Liisa on ”mukana gay-poikien ja seksuaalisten 

hurjapäiden kiihkeissä orgioissa, joita vauhditti kiihottava ihmeaine ”poppers” ” 

(Jallu 10/1981, 3). Artikkelissa minäkertoja kokeilee poppersia ensin rakastajansa 

Johnnyn, ”kiihottavan korista pelailevan negrun”, kanssa, joka tietää 

minäkertojan mielestä vähän liikaa poppersin käytöstä: ”Alkoi tuntua, että Johnny 

onkin vähän bi, kun hänellä oli noin paljon tietoa hinttien hommista” (Jallu 

10/1981). Myöhemmin minäkertoja pääsee mukaan ”gay-kansan poppers-

bailuihin”, joihin hän lähtee ystävättärensä ja tämän ”aika lailla gayn” 

poikaystävän kanssa. Tarina kuvaa tirkistellen homojen ja lesbojen juhlintaa 



237 

poppersin voimalla ja huipentuu siihen, kuinka minäkertoja päätyy harrastamaan 

ryhmäseksiä kolmen muun naisen kanssa. Biseksuaalisuutta ei mainita muuten 

kuin varjona, joka heittyy Johnnyn päälle tämän hinttitietämyksen takia, ja tarinan 

naiset nimetään lesboiksi. Päähenkilö kuitenkin luokittelee itsensä lopulta 

”höperöiden höteröiden” (so. heteroiden) joukkoon ja toteaa: ”Liekö niin, että 

seksuaalielämämme on niin paljon tylsempää kuin hinttien!” (Jallu 10/1981, 3).  

Tarinassa biseksuaalisuus kiinnittyy jälleen johonkin eksoottiseen ja 

epäsuomalaiseen, siis ”negruun” Johnnyyn. Pornotarina on rakennettu tutkivaan 

journalismiin perustuvaksi artikkeliksi, jonka dokumentaarisuus kuitenkin 

kyseenalaistuu sen vuoksi, että poppers on ollut tietyssä homomiesten 

alakulttuurissa käytetty piriste, jota lesbokulttuurissa ei käytetty. Naistoimittaja, 

joka sekä tirkistelee homoyhteisöä että päätyy kokeilemaan 

lesbosteluryhmäseksiä, onkin Jallun oletetun lukijan kannalta turvallisempi 

kertoja kuin miestoimittaja, joka voisi uhkaavasti liukua homouden puolelle. 

Homouden uhkaavuutta käsitellään ääneen lausutusti Jallussa julkaistussa 

artikkelissa Ryhmäseksi – ”in” vai ”out”?, jossa käsitellään 1960- ja 1970-

lukujen ”ryhmäseksimuotia” ja pohditaan ”[m]iten voi ryhmäseksi tänään 

suomalaisessa seksi-ilmapiirissä” (Jallu 9/1980, 2). Artikkelissa annetaan 

ymmärtää, että 1960–1970-luvuilla kyse oli muotivillityksestä, mutta 1980-luvun 

alussa artikkelin ilmestymisaikaan ryhmäseksiä harrastettaisiin aidommin ja 

spontaanimmin kuin aiemmin. Artikkelissa todetaan, että alkujaan ryhmäseksi 

alkoi ”paripohjalta”, mutta myös niin, että ryhmiin osallistui parinäkökulmasta 

epäsymmetrisiä asetelmia.  

Epätasapaino toi mukaan homoseksuaalit sävyt, biseksuaalisuuden, joka 

hyväksyi kyselemättä seksuaalisen nautinnon niin miehen kuin naisenkin 

antamana. Monille tämä oli juuri homoseksuaalien sävyjen vuoksi liian 

vaikeaa, toisille taas juuri nämä epätasapainoiset ryhmät merkitsivät todellista 

vapautumista vanhojen normien ahdistavista kahleista. (Jallu 9/1980, 3.) 

Artikkelissa todetaan, että ”naisille jonkinasteinen kosketus omaan sukupuoleen 

oli ja on helpompaa kuin jäyhälle pohjoismaiselle miehelle. Heitä ei painanut 

sama kauhistuttava homoseksuaalisuuden pelko kuin meitä miehiä” (ibid.). Näin 

siitä huolimatta, että ”naisethan olikin kasvatettu pulmusenpuhtaiden 

neitsytoppien mukaan” (ibid.). Artikkeli sisältää pornotarinan kaltaisia 

haastatteluja ja kuvauksia ryhmäseksistä. Eräässä haastatteluotteessa todetaan: 

”Homoseksuaalistakin koskettelua esiintyi, mutta yleensä kaikki hakivat 

ensisijaisesti heteroseksuaalista. Naisten hyväilyt – keskenään – antoivat 
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kuitenkin puuhalle oman hurjan lisänsä” (Jallu 9/1980, 4). Tässä 

homoseksuaalisuus viittaa nimenomaan miesten väliseen kontaktiin.  

Kontulan ja Kososen (1994, 108–109, 268) tutkimuksen mukaan 1970-luvun 

alun Jallua luonnehti pyrkimys opettaa miehille naisen tyydyttämisen salat. 

Lähestymistapa oli asiallinen, ja ohjeita perusteltiin niin tutkimustiedolla kuin 

naisten haastatteluillakin. Seksuaalisuudesta kirjoitettiin vapaammin kuin 1960-

luvulla, mutta varsinkin neuvontapalstaa luonnehti moraalisuuden korostaminen. 

1980-luvulle tultaessa Jallun valistuksellisuus kuitenkin laantui ja korvautui 

kiihottavuudella: juttutyypeistä pornotarinasta tuli asia-artikkelia yleisempi. 

Homoseksuaalisuus olikin teema, josta toistuvasti pyrittiin valistamaan 

lukijaa 1970-luvun ja 1980-luvun alun pornolehdissä. ”Homoseksuaalisuus” 

viittasi sanana pääasiassa miesten samansukupuoliseen haluun ja seksiin. 

Homoseksuaalisuus esitettiin toisaalta traagisena ilmiönä, jolle yksilö ei voi 

mitään, joka selittyy kaikissa ihmisissä piilevällä biseksuaalisuudella ja joka on 

sen vuoksi hyväksyttävä. Toisaalta homoseksuaalisuus, ja yleisemmin 

seksuaaliset vähemmistöt, kuvattiin myös eksoottisiksi ja poikkeaviksi ja 

sellaisina kiihottaviksi tirkistelyn kohteiksi. Tässä kontekstissa käytettyinä 

biseksuaalisuuden ja homoseksuaalisuuden käsitteet sulautuvat toisiinsa. Miesten 

homoseksuaalisuuden vaara kuitenkin pyrittiin pitämään etäällä lukijasta, sillä 

miespuolisesta miesten välisen seksin tirkistelijästä ei yleensä tullut aktin 

osanottajaa.  

6.1.2 Pornolehdet mahdollisina homomedioina 

1970-luvulla homoseksuaalisuus oli aihe, jota käsiteltiin pornolehdissä runsaasti. 

Homoseksuaalisuuden poimuissa muhi myös biseksuaalisuus, joka työntyi esiin, 

kun miesten välinen samansukupuolinen halu tarvitsi selitystä ja oikeutuksen. 

Kalle oli suomalaisista pornolehdistä se, jossa miesten välistä seksuaalisuutta 

käsiteltiin ylipäätään eniten. 1970-luvun kuluessa Kallen toimituksellinen linja 

muuttui selvästi miesten välistä seksuaalisuutta painottavaan suuntaan. 1970-

luvulla alastonkuvia miehistä ja miesten välistä seksuaalista läheisyyttä kuvaavia 

kuvasarjoja julkaistiin myös lehden muissa osioissa siitä huolimatta, että lehdessä 

ilmestyi palsta Gay-kansan omat sivut. Esimerkiksi Kallessa 5/1978 julkaistiin 

pornokuvasarja otsikolla Kikkelirikasta Vappua kaikille toivottavat Sami & 

Markku. Kuvasarjassa kaksi miestä riisuvat toisensa alastomiksi serpentiinien ja 

ilmapallojen keskellä. Samassa lehdessä Gay-kansan omat sivut -palstalla 

julkaistiin juttu Keski-Euroopan homosaunoista. 1980-luvun lopun Kalleissa 
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julkaistiin säännöllisesti myös Kuuma linja -ilmoitusta, jossa etsittiin malleja, 

haastateltavia ja tarinoita Kallen sivuille, mikä kuvaa pyrkimystä tehdä gay-

sivuista kotimainen kaupallinen homomedia. Ilmoituksessa mainostettiin myös 

Gay-puhelinpalvelua ja kirjepalvelua, jonka ilmoituksessa todettiin:  

Huomio gay- ja bi-kaveri. Jos olet kiinnostunut, epävarma, ehkä yksinäinen 

ja et tunne ketään gay-kaveria on tämä juuri sinulle. Nyt sinulla on 

mahdollisuus saada vastaus kysymyksiisi, jotka ovat painaneet mieltäsi ja 

samalla saat tietoja gay-tapahtumista Suomessa. (Kalle 4/1988, 77.)  

Kallea voidaankin pitää 96-lehdelle ja Seta-lehdelle vaihtoehtoisena 

homomediana, joka politiikan ja yhteiskunnan sijasta keskittyy seksiin. 

Pornotarinoita ja miesten alastonkuvia julkaisseen Ysikutosen hiipuessa ja 

sisällön köyhtyessä 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa Kallen gay-sivuille 

saattoikin löytyä innokas, homopornonnälkäinen yleisö. 2000-luvun Kalle-

lehdissä julkaistaan edelleen gay-sivuja, mutta miesten välistä seksuaalisuutta ei 

juurikaan käsitellä niiden ulkopuolella muuten kuin korkeintaan humoristiseen 

tyyliin ja vitsipalstoilla. 

Myös Ratolla oli pyrkimys muodostaa lehdestä eräänlainen vaihtoehtoinen 

seksuaalivähemmistömedia. Ratossa oli 1970-luvun lopulla kaksi 

pornotarinapalstaa Sukupuolisanomat ja marraskuussa 1977 alkanut Poikkeavien 

posti, jonka kirjoituspyynnössä todettiin:  

Maassamme on kymmeniä sellaisia sukupuolisia vähemmistöryhmiä, joita ns 

normaalikansa pitää poikkeavina. Tunnetuimpia näistä ovat homot ja lesbot. 

Näihin väestöryhmiin arvioidaan kuuluvan useita satoja tuhansia suomalaisia. 

Heillä ei ole aikaisemmin ollut merkittävää äänenkannattajaa. Mutta nyt on: 

POIKKEAVIEN POSTI aloittaa ensi numerossa! [...] Lukijoiden, jotka 

kuuluvat mihin tahansa vähemmistöryhmään (kuinka pieneen tahansa) 

toivotaan lähetettävän Poikkeavien Postiin lyhyitä 1–2 liuskan kirjeitä. Niissä 

he voivat kuvailla kokemuksiaan, mutta myös tuoda julki mielipiteitään 

seksuaalisista kysymyksistä ja omista erityisongelmistaan. [...] Raton toimitus 

toivoo, että poikkeavien postista tulee suosittu sukupuolinen areena, joka 

toisaalta helpottaa vähemmistöryhmien sisäistä tiedonvälitystä – ja toisaalta 

toimii tehokkaana vaikuttajana seksuaalisen tasavertaisuuden 

aikaansaamiseksi Suomessa. (Ratto 10/1977, 17.)  

On vaikea tulkita, onko palstan nimen valinta Raton toimitukselta 

diskursiivinen lipsahdus, joka johtuu siitä, ettei sanan ”poikkeava” loukkaavaa 
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konnotaatiota tunnistettu, vai nimenomaan tähän loukkaavaan konnotaatioon ja 

”poikkeava”-sanan muihin merkityksiin perustuva ironinen teko. Toisaalta sanaa 

käytettiin myös saman aikakauden seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa, 

joten sanan loukkaava konnotaatio on riippunut myös kontekstista, ja Ratto on 

voinut asettua tietoisesti kontekstiksi, jossa sanaa ei välttämättä tarvitse tulkita 

loukkaavaksi. ”Seksuaalinen tasavertaisuus” on selvästi fraasi, jonka Seta ry:n 

perustaminen oli tehnyt yleisesti tunnetuksi.  

Seta-lehti kuitenkin asettui tietoisesti vastakkaiseksi seksuaalisuuden 

käsittelyn areenaksi suhteessa pornolehtiin erityisesti 1970-luvulla. 

Suhtautuminen pornolehtiin kärjistyi Setassa vuonna 1976, jolloin Setan 

sosiaalisihteeri alkoi pitää Ratossa seksuaalisuutta käsittelevää palstaa. Osa 

yhdistyksen aktiiveista kuitenkin katsoi, että Ratto on väärä paikka puhua 

homoseksuaalisuudesta. Setan pelättiin menettävän uskottavuutensa 

asiantuntijajärjestönä, jos se tekee yhteistyötä pornolehden kanssa, varsinkin 

koska Raton muiden juttujen nähtiin lähinnä vahvistavan homoseksuaalisuuteen 

liitettyjä ennakkoluuloja. Yhdistyksessä päätettiin, että sosiaalisihteerillä ei ole 

oikeutta kirjoittaa yhdistyksen nimissä Rattoon. Päätös oli seuraus pitkistä 

riidoista, joissa käsiteltävänä ei ollut pelkästään palsta pornolehdessä, vaan Setan 

tavoitteet ja asema järjestönä. Tämä niin sanottu ”pornosota” oli yksi yhdistyksen 

alkuaikojen vakavimmista sisäisistä ristiriidoista. (Pirttijärvi 2008; Pirttijärvi 

2010, 44–50; ks. myös Stålström 2005.) Vuotta myöhemmin perustetun Raton 

Poikkeavien postin voikin nähdä kommenttina Setan asenteeseen pornoa ja 

erityisesti Rattoa kohtaan: palstan kirjoituspyynnössä todetaan, ettei 

sukupuolisilla vähemmistöillä ole ollut ”merkittävää äänenkannattajaa”, millä 

ilmaisulla Seta määritellään merkityksettömäksi.83  

Porno näyttäytyi siis Seta-lehdessä vastustettavana ilmiönä, joka oli sekä 

merkki epätasa-arvosta ja ennakkoluuloista että tasavertaisuuden este. Asennetta 

kuvaa Seta-lehden numerossa 2/1977 julkaistu poleeminen kirjoitus Nukutko 

Seta? (Seta 2/1977, 14), jossa kritisoitiin Rattoa ja pohdittiin syytä sille, miksi 

pornografia on Ruotsissa ja Tanskassa yleisempää kuin Suomessa, vaikka homous 

on niissä dekriminalisoitu jo aiemmin, ja miksi näissä maissa ei olekaan 

”täydellistä integraatiota ja tasa-arvoisuutta” (ibid.). Pohdintaan sisältyi oletus 

siitä, että tasa-arvoisessa yhteiskunnassa pornoa ei tarvittaisi tai hyväksyttäisi. 

Rattoa kritisoitiin nimeltä mainiten myös muissa 1970-luvun lopulla 

ilmestyneissä lehdissä (Seta 1/1978, 27), mutta osansa saivat myös 

                                                        
83 1980-luvun alussa palstan nimi muutettiin, ja otsikoksi tuli Kielletty normaaleilta! 
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iltapäivälehdet, joiden tapaa kirjoittaa homoseksuaalisuudesta moitittiin 

”roskajournalismiksi” (Seta 4/1978, 9). Pornolehdistö esitettiin jopa pääsyyllisenä 

homoseksuaalisuuteen kohdistuvien ennakkoluulojen levittämiseen numerossa 

4/1980, jossa julkaistiin juttu lukiolaisten asenteista. Ingressissä todetaan: 

”Kehotuskielto ja pornolehdistön ”valistustyö” ovat tuottaneet tuloksia. 

Lukiolaisten suhtautuminen homoseksuaalisuuteen oli Helsingin yliopistossa 

tehdyn tutkimuksen mukaan lohduttoman ennakkoluuloista” (Seta 4/1980, 10). 

Artikkelissa kerrotaan, että Uudenmaan läänin 14-vuotiaiden nuorten parissa 

”luetuimpien aikakauslehtien joukossa ovat esim. Kalle, Jallu ja Urkki. Juuri 

nämä lehdet tekevät häikäilemättömästi rahaa esittämällä sukupuoliset 

vähemmistöt sensaatiomaisella tavalla” (Seta 4/1980, 11).  

96-lehdessä suhtauduttiin pornografiaan sinänsä pääosin myönteisesti (96 

1/1970, 12–13), mutta kritisoitiin nimenomaan Raton tapaa kirjoittaa 

homoseksuaalisuudesta sensaatiohakuisesti: ”Kaikki kunnia hyvälle pornolle, 

sellainen voisi olla iloista ja vapauttavaa, mutta tämä on huonoa ja tyylitöntä” (96 

12/1976, 6). Ratto kuitenkin mainitaan toistuvasti esimerkkinä sellaisesta 

lehdestä, jota homoseksuaalit lukevat ja jolle 96:n ja Setan tulee toimia 

vastapainona. Eräässä kommentissa pohditaan, millaista ”itseyttä, identiteettiä, 

elämisen malleja” (96 1/1978, 7) Ysikutonen tarjoaa, ja todetaan, että sen ”linja 

on huomattavasti asiallisempi kuin esimerkiksi Raton, jota homofiilit lukevat 

paljon enemmän kuin Ysikutosta, vaikka Ratto on keskittynyt pelkän 

seksuaalisuuden ympärille huomattavasti kaupallisemmin ja epäilyttävämmin” 

(96 1/1978, 7–8). Kommentissa todetaan, että ”Ysikutonen pystyy selvänä, 

olemassaolevana hinttilehtenä luomaan tiettyä identiteettiä, varmuutta, jota muut 

lehdet eivät voi antaa – nehän ovat enimmiltään kuitenkin heteroseksuaalista 

maailmaa heijastavia” (ibid.). Myös pornokriittisiä ääniä kuultiin: lehden samassa 

numerossa todetaan homoseksuaalien yhteiskunnallista asemaa käsittelevässä 

artikkelissa seuraavasti:  

Pelkkä liberaalisuuden vaatimus onkin vain avannut tien homoseksuaalien 

helpommalle kaupalliselle hyväksikäytölle – pornoteollisuudelle ja 

kapakkakulttuurille. Tämä ei edistä tavoiteltua tasavertaisuutta, pikemminkin 

samanlaisuutta kaupallisen heteroseksuaalisen kulttuurin kanssa. (96, 1/1978, 

15.)  

Kallea ei Seta-lehdessä ja Ysikutosessa kommentoida erityisesti nimeltä mainiten 

samaan tapaan kuin Rattoa siitä huolimatta, että Kallessa käsiteltiin 

homoseksuaalisuutta määrällisesti enemmän kuin Ratossa. Tämä johtunee sekä 
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Raton Kallea suuremmasta levikistä ja näkyvyydestä sekä sensiaatiohakuisesta 

tyylistä.  

Myös ruotsalaisessa homolehdistössä (homopress) pornografia oli eronteon 

väline. Revolt-lehdessä, joka oli suurin ja näkyvin ruotsalainen homolehti, 

julkaistiin myös pornokuvia ja -tarinoita, mitä kritisoitiin. Vastalauseena Revoltin 

julkaisupolitiikalle alettiin vuonna 1983 julkaista lyhytikäiseksi jäänyttä Magasin 

Gay -nimistä lehteä, jonka tavoitteena oli olla kunniallinen lehti. Haluttiin luoda 

lehti, jota voisi myydä kioskeissa avoimesti ja antaa myös äitinsä käsiin. 

Kunniallisuuden merkkinä oli pornon ja kontakti-ilmoitusten puuttuminen. Kyse 

ei kuitenkaan ollut pornonvastaisuudesta sinänsä, vaan siitä, että pornopitoisella 

homolehdellä ei uskottu voitavan tehdä avoimuuden politiikkaa yhteiskunnassa 

yleensä. (Bertilsdotter Rosqvist 2011, 17–18, 24–26.)84 

6.2 Naisen pornoistunut biseksuaalisuus 

Aluksi kuvaan naisten välisen seksuaalisen halun käsittelyä pornolehdissä 1970- 

ja 1980-luvuilla. Sitten siirryn käsittelemään sitä, kuinka biseksuaalisuudesta on 

muotoutunut naisen seksuaalisuutta ylipäänsä luonnehtiva käsite. Seuraavaksi 

kuvaan biseksuaalisuutta ominaisuutena, joka on tärkeä pornoteollisuudessa 

toimiville naisille, ja lopuksi käsittelen naisen biseksuaalisuutta ilmiönä, joka voi 

näyttäytyä myös uhkaavana. 

6.2.1 Ymmärrystä naisia rakastaville naisille 

Alati seksiin halukas biseksuaalinen nainen ei ollut suomalaisissa pornolehdissä 

yleinen hahmo vielä 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa, vaan biseksuaalisuuden 

käsitteen tavoin hahmo oli vasta muotoutumassa. Hahmon muotoutumista 

kuitenkin edelsi naisten välisen seksuaalisuuden tekstuaalisen käsittelyn ja 

kuvallisen esittämisen yleistyminen lehdissä. Naisten välistä seksuaalisuutta 

tehtiin lukijoille tutuksi valistuksellisuuden varjolla, mutta olennaista oli myös 

lukijan kiihottaminen. Naisten samansukupuolista halua käsiteltäessä naista 

haluavaa naista ei yleensä oleteta tekstin lukijaksi.  

                                                        
84Kunniallisuutta vaalittiin vielä 1990-luvun alussakin, jolloin Seta-lehti irtisanoi lesbon päätoimittajan 
sen vuoksi, että tämä korosti lesbo- ja trans-teemoja ja suhtautui liian radikaalisti kruisailuun ja 
BDSM:ään, joita ei mielletty tärkeiksi tai kunniallisiksi virallisen homoseksuaalisen 
identiteettipolitiikan aiheiksi (Sorainen 2014b). 
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”Lesbolaisuutta” käsitellään lehdissä aina myötätuntoiseen ja hyväksyvään 

sävyyn, lesbopornokuvien kera. Siinä missä heteropornotarinat ovat hilpeitä 

seikkailuja ja yhtä naista kuvaavien kuvasarjojen ohessa on naisen esittely tai 

kuviin liittyvä kertomus, lesboutta käsitellään teemana sinällään. Usein sävy on 

lukijan hyväksyntää vaativa ja yhteiskunnan suvaitsemattomuutta moittiva. 

Kallessa kerrataan lesbo-sanan historiaa kertomalla Lesbos-saarella asuneen 

Sapfon ”kanssasisarineen” pitäneen ”lesbolaisuutta” aivan luonnollisena. Samalla 

moititaan ”uusimman ajan seksuaalikielteistä länsimaista kulttuuria”, joka 

tuomitsee ”sukupuoliset poikkeavuudet” jyrkästi (Kalle 7/1973, 11). 

Käsittelemällä lesbolaisuutta lehti kiinnittyy seksuaalimyönteisyyteen, vaatii 

samansukupuoliselle seksuaalisuudelle tasa-arvoista kohtelua ja korostaa 

yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumistaan. 

Pornon yleistä lesbostelufantasiaa käsitellään 1970-luvun ja 1980-luvun alun 

pornolehdissä juuri fantasiana, ja muistutetaan lukijaa siitä, ettei fantasia kuvaa 

todellisuutta. 2000-luvun lehdissä puolestaan lesbostelupornokuvia ja -tarinoita 

julkaistaan runsaasti, mutta niissä lesbostelun fantasialuonnetta ei korosteta, vaan 

lukijan oletetaan tietävän, että pornolehdet tarjoavat fantasioita valistuksen sijaan. 

Kallessa Seksistä on kysymys -neuvontapalstalla kysyjä nimimerkillä Ukkomies 

kertoo lesboilun alkaneen viime aikoina kiihottaa, ja kysyy miten yleisiä tällaiset 

haaveet ovat miesten keskuudessa. Kysyjä myös pohtii, voisiko lesbopornon 

avulla saada vaimon innostumaan lesboilusta. Kysyjälle vastataan, että kuvitelmat 

ovat yleisiä, mutta:  

On kuitenkin syytä muistaa, että lesbolainen rakkaus todellisuudessa vain 

hyvin harvoin istuu noihin kuvitelmiin. Se on kahden naisen rakkautta ja 

yhteistä fyysistä kokemista, jossa ei sinulla tai muillakaan miehillä ole sijaa. 

[...] Sinun lienee jokseenkin turha esimerkiksi kuvitella, että vaimosi 

suostuisi kuvailemasi kaltaiseen kolmen ihmisen seksiin sinun mieleksisesi 

[sic] – yhtä vähän kuin itsekään homoilisit vain vaimosi silmien iloksi, jos et 

siihen tunne omaa halua. (Kalle 5/1978, 86–87.) 

Naisten, siis lesbojen, välinen seksi, ”lesbolainen rakkaus”, esitetään ylevänä ja 

rakkaudentäyteisenä, jonakin, jota tavallinen himokas heteromies 

lesbofantasioineen ei voi ymmärtää eikä jakaa. Myös Jallussa 1/1980 julkaistussa 

kahden aukeaman jutussa Lesbolainen rakkaus kritisoidaan lesbostelufantasioita:  

Kaikki pornokaupathan ovat tulvillaan lesbolehtiä! Kuvankauniit naiset 

toisiaan nuolemassa, ja hellimässä – ja jossain taka-alalla aina mies itse, 



244 

sivustakatsojana, kiihottumassa, valmiina liittymään leikkiin… Sillä tietysti 

jotain puuttuu, kunnes MIES tulee mukaan… […] Kas, näinhän miehet 

lesbolaisuuden käsittävät. Toisenlainen on totuus. Miehet eivät kertakaikkiaan 

ymmärrä lesbolaisuuden perimmäistä luonnetta! (Jallu 1/1980, 3.) 

Artikkelissa moititaan ”miespuolisten lukijoiden jatkuvaa peniskeskeisyyttä” ja 

todetaan, että klitoriksen hyväily on naisen orgasmin kannalta tärkeämpää kuin 

nussiminen. Tässä teksti valistaa oletettua mieslukijaa siitä, mihin kannattaa 

kiinnittää huomiota, kun halutaan tuottaa naiselle nautintoa, koska lesbohan 

tämän salatun taidon parhaiten hallitsee. Lukijan oletetaan tarvitsevan paljon 

valistavaa tietoa, muustakin kuin naisen tyydyttämisestä: ”Teillä ”normaaleilla” 

ihmisillä on vielä paljon opittavaa. Ja ennen kuin te opitte tärkeimmät asiat, teidän 

on turha kuvitella, että te voisitte ”pelastaa” ketään lesbolaista ”terveiden, 

normaalien ihmisten” ikävystyttävään piiriin…” (ibid.). ”Normaaliksi” oletetun 

lukijan terveys ja normaalius kuitenkin kyseenalaistetaan muistuttamalla, että 

”tämän ajan parhaat seksologit ovat tieteellisellä varmuudella osoittaneet, että me 

kaikki olemme tiettyyn rajaan asti biseksuelleja” (ibid.). Biseksuaalisuus on 

väline, jonka avulla valistus viedään perille. Jos biseksuaalisuus on lukijassa 

itsessään, voidaan vaatia tämän ymmärtävän myös lesbolaisuutta – ja 

lesbolaisuutta naisten välisenä rakkautena eikä pelkkänä miehelle tarkoitettuna 

lesbostelufantasiana. Artikkelissa todetaan, että naisten on helpompi osoittaa 

seksuaalisia tunteita toisille naisille, kun taas ”miesparat joutuvat (ja oppivat) 

tukahduttamaan omat luonnolliset, terveet homoseksuellit tunteensa” (Jallu 

1/1980, 3). Artikkelissa ”biseksualismi” rakentuu luonnolliseksi, terveeksi ja 

itsestäänselväksi osaksi ihmisyyttä, joka naisen on helpompi löytää itsestään kuin 

miehen, mutta joka miehen on kuitenkin itsestään löydettävä, jos mielii 

luonnehtia itseään luonnolliseksi ja terveeksi.  

Artikkeli kritisoi kovin sanoin lesbostelufantasioita, mutta tarjoaa kuitenkin 

lukijalle neljä lesbopornokuvaa ja kaksi jutun ohessa julkaistua pornotarinaa, 

jotka käsittelevät naispuolisen minäkertojan ensimmäistä seksikokemusta naisen 

kanssa. Jutun ohessa on myös pieni kainalojuttu, joka on otsikoitu Jos tunnet 

pitäväsi tytöistä, enemmän kuin pojista… Juttu on poikkeuksellisesti suunnattu 

naispuoliseksi oletetulle lukijalle, ja se pyrkii tekemään samansukupuolisesta 

halusta hyväksyttävää. Tekstin tulevaisuususkoinen ja utopistinenkin sävy on 

hyvin samanlainen kuin samana ajanjaksoina julkaistuissa Ysikutosissa: 

Mutta ehkäpä me vielä ehdimmekin nähdä maailman, jossa rakkaus – myös 

seksuaalinen rakkaus – kohdistuu aitona, mitään kyselemättä, keneen vain. 
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Jokaiseen kauniiseen, herkkään, kivaan ihmiseen, jota me haluamme. Ole 

ylpeä, lesbo-tyttö! Ole ylpeä homo-poika! Olkaa onnellisia, kaikki maailman 

bi-ihmiset, jotka eivät kysy rakastamansa ihmisen sukupuolta. Jotka 

antautuvat nautinnolle, antavat nautintoa. Kyselemättä. (Jallu 1/1980, 4, 

painotus alkup.) 

Kaikille yhteisen biseksuaalisuuden itsestään löytänyt bi-ihminen näyttäytyy 

paremman tulevaisuuden ruumiillistumana, joka osaa antautua nautinnolle 

kyselemättä ja joka ei tukahduta luonnollisia tunteitaan eikä pyri normaaliuden 

”ikävystyttävään piiriin”.  

Kontulan ja Kososen (1994, 110–112) tutkimuksen mukaan 1970-luvun alun 

Jalluissa lesbopornotarinoita ei vielä juurikaan ollut, kun taas 1980-luvun alun 

lehdissä niitä oli runsaasti. Lesbostelukuvia Jallussa oli kuitenkin 1980-luvun 

alussa vähemmän kuin 1990-luvun alussa, jolloin kolmasosa yhdyntä- tai 

aktikuvista käsitteli lesbostelua (Kontula & Kosonen 1994, 169, 175). 

Lesbopornotarinoiden määrä alkoi lisääntyä kuitenkin jo 1970-luvun 

loppupuolella, kun Jallussa alkoi ilmestyä uusi palsta Kun nainen rakastaa naista. 

Kolumnin ensimmäisenä otsikkona oli Meidän tyttöjen kesken, ja se kuvaa 

kertojan kohtaamista ystävättärensä kanssa, mutta kyse ei ole varsinaisesta 

pornotarinasta. Tekstissä on valistuksellinen ja emansipatorinen sävy, kun se 

kysyy: ”Miksi me ihmiset olemme niin ahdasmielisiä että olemme hetkessä 

valmiit tuomitsemaan kaiken sen mikä jotenkin poikkeaa omasta seksuaalisesta 

käyttäytymisestämme?” (Jallu 12/1976, 45). Kertoja toteaa itse olevansa 

biseksuaalinen, vaikka miehen tuottama tyydytys onkin ”vain kalpea aavistus siitä 

täydellisyydestä mihin olemme joidenkin ystävättärieni kanssa yltäneet” (ibid.). 

Kolumni päättyy kappaleeseen, joka alkaa: 

Olen siis lesbo, mutta tiedän että meitä on muitakin, paljonkin. Tiedän myös 

että jotkut kanssasisaristani ovat onnettomia ”epänormaalisuudestaan” ja 

heille tekisi mieleni sanoa: älkää olko onnettomia vaan sen sijaan onnellisia, 

sillä teillä on paljon suuremmat mahdollisuudet täydelliseen iloon ja 

aistinautintoon kuin puhtaasti heteroseksuaalisilla kanssasisarillanne. (Jallu 

12/1976, 45.) 

Useimmiten 1970-luvulla ilmestyneissä pornolehdissä naiseen viittatessa sanat 

biseksuaali ja lesbo ovat synonyyminomaisia sanoja. Sanaa biseksuaali käytetään 

kuitenkin varsin harvakseltaan, ja pornotarinoista se yleensä puuttuu, mikä on 

selkeä ero verrattuna 1990-luvun ja 2000-luvun pornokertomuksiin, joissa 
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biseksuaali-sanaa käytetään useammin. 1970-luvulla pornolehdissä käytettynä 

sana lesbo ei tarkoitakaan pelkästään naisista kiinnostunutta naista, vaan naista, 

joka on kiinnostunut toisista naisista seksuaalisesti ylipäänsä. Esimerkiksi Jallussa 

2/1978 ilmestynyt pornokertomus Mies, vaimo, toinen nainen – ja pitkä, paksu 

tekopenis kertoo ingressissään: ”Kokeilunhaluinen aviopari löysi ystävän, joka 

rakastaa sekä miehiä että naisia” (Jallu 2/1978, 58). Tarinassa ei käytetä sanaa 

biseksuaalisuus lainkaan, vaikka ilmaus ”rakastaa sekä miehiä että naisia” on 

arkkityyppinen biseksuaalisuuden määritelmä myös pornolehdissä. Tarinassa 

kuvaillaan ryhmäseksiä kahden naisen ja miehen välillä. Tarina on kuvitettu 

tällaista asetelmaa kuvaavalla valokuvalla. Tarina päättyy kappaleeseen, jossa 

”Nuori lesbotyttö kertoo: He halusivat minun nuoruuttani ja seksiä, joka ei tunne 

rajoja...” (Jallu 2/1978, 59). Miesten ja naisten rakastaminen ja seksi, joka ei 

tunne rajoja, ovat ilmaisuja, jotka toistuvasti liitetään biseksuaalisuuteen, mutta 

tässä ne luonnehtivatkin lesboudeksi nimettyä seksuaalisuutta. Naisen halu 

toiseen naiseen nousee kokeilunhalun ja seksuaalisen kyltymättömyyden merkiksi 

jo itsessään. 

Hyväksynnän vaatimisen naisten väliselle seksuaalisuudelle voi nähdä 

retorisena tekniikkana, jolla pornolehdet linkittyvät aikakautensa seksuaalista 

vapautumista ja seksuaalisuuden yhteiskunnallisen merkityksen muuttumista 

käsittelevään diskurssiin. Lesbostelufantasioiden yleisyys ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että naisen halu naiseen tai naisen biseksuaalisuus olisi esitetty pornolehdissä 

itsestäänselvästi aina myönteisessä valossa. Jallussa 3/1984 julkaistiin 

lukijakysymys nimimerkiltä Bi-vaimon mies. Kirjoittaja kertoo, että hänen 

vaimonsa on naimisiin mennessä sanonut pitävänsä kauniista naisista, mutta 

kirjoittaja oli tuolloin luullut, että se jäisi pois avioitumisen jälkeen. Kirjoittaja 

kertoo harrastaneensa ryhmäseksiä vaimonsa ja toisen naisen kanssa, mutta 

saaneensa orgasmin jälkeen ”tympäisevän olon”, ja kysyy: ”Kysyisin, että jääkö 

tämä lesboisuus pois, kun tulee vanhemmaksi” (Jallu 3/1984, 19). Kysyjälle 

vaimon biseksuaalisuus ei ole pelkkä lesbostelufantasia, vaan avioliiton 

jatkuvuutta uhkaava asia. Vastauksessa todetaan, että vaimon ”mieltymystä 

naisiin” ei voi poistaa ja että jos tilanne vaikuttaa kysyjästä mahdottomalta, ero on 

ainoa vaihtoehto. Kysyjää kuitenkin kehotetaan suvaitsevaisuuteen ja vaimon 

biseksuaalisuuden hyväksymiseen.  

1980-luvun loppupuolelle tultaessa naisten väliselle seksille hyväksyntää ja 

suvaitsevaisuutta vaativa sävy on kuitenkin alkanut jo haihtua ja korvautua 

suoraviivaisemmilla lesbopornotarinoilla. Samalla kyltymättömän biseksuaalisen 

naisen hahmo on jo alkanut vakiintua suomalaisten pornolehtien 
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tekstiaineistoihin. Kallessa julkaistu ”haastattelu” Marja ei kyllästy koskaan 

seksiin! Miestä tai naista – minun on saatava ainakin kaksi orgasmia joka päivä! 

kuvailee arkkityyppistä biseksuaalista naista pornossa. Artikkeli on kuvitettu 

kuvalla kahdesta vaaleasta naisesta, joilla on kiiltävät pvc-hansikkaat, ja jossa 

toinen naisista istuu toisen päällä. Marja kuvailee biseksuaalisuuttaan tavalla, 

jossa tiivistyy biseksuaaliseen naiseen liittyviä fantasioita: 

Kun vihdoin tajusin olevani bi-seksuaali, ymmärsin myös, että meikäläisillä 

on paljon enemmän mahdollisuuksia nauttia seksistä. [...] Nykyään 

seurustelen vakituisesti poikaystäväni lisäksi myös naisen kanssa. Meillä 

tytöillä on niin pehmeitä ja helliä hetkiä yhdessä, etten koskaan voisi kokea 

samanlaista miehen kanssa. Marjolla [sic] on siis varsin avarakatseinen 

poikaystävä, eikä lesboystävätärkään pane pahakseen, jos mies katselee 

tyttöjen touhuja ja runkkailee hiljakseen. (Kalle 24/1987, 18.) 

Artikkelissa biseksuaalinen, seksuaalisesti altis ja halukas nainen näyttäytyy 

ihannenaisena, joka voi omasta kokemuksestaan käsin suositella avoimuutta ja 

seksuaalista vapautuneisuutta muillekin. Poissa on 1970-luvun alun muistuttelu 

siitä, mitä lesbous ”oikeasti on” ja kunka miehellä ei ole lesbojen sänkyyn asiaa. 

Artikkelissa on kauttaaltaan tirkistelevä sävy, mutta se päättyy 1970-luvun 

lehdistä tuttuun valistushenkiseen ja emansipatoriseen loppunostoon, jossa Marja 

kehottaa kaikkia ihmisia olemaan rehellisiä omien halujensa suhteen ja 

nauttimaan seksistä häpeämättä: ”Olen varma, että jos ihmiset naisivat useammin 

ja enemmän, maailma olisi paljon parempi paikka elää, eikä kenelläkään olisi 

aikaa tuhrata pommien parissa” (Kalle 24/1987, 19). Loppunosto kuitenkin sekä 

mitätöidään että vahvistetaan viimeisellä lauseella: ”Äh, jätetään tällaiset vakavat 

jutut, Liisa, ja mennään katsomaan minun uusimpia seksivaatteitani. Mitäs 

tykkäät näistä vaaleanpunaisista sukkanauhaliiveistäni...” (ibid.). Vaaleanpunaiset 

sukkanauhaliivit ovat sittenkin maailmanrauhaa tärkeämpiä kyltymättömälle 

biseksuaaliselle naiselle, ja niiden tulisikin olla. 

6.2.2 Luonnollinen ja välttämätön naisen biseksuaalisuus 

”On myös todistettu, että nainen on miestä biseksuaalisempi. Altis antautumaan 

tyttöseksiin toisin kuin mies toiselle”, kertoo kuvateksti, joka on liitetty kuvaan, 

jossa kaksi naista ja mies harrastavat seksiä (Haloo 2/2004, 50–51). Kallessa 

kerrotaan lesbostelukuvasarjan yhteydessä, että ”[u]seampi tyttö kuin poika 

viehtyy oman sukupuolensa kumppaneihin vastakkaisia enemmän. Seksistä 
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nautitaan lesbosuhteissa tai biseksuaalina molemmista” (Kalle 2/2005, 14). 

Naisten nimeäminen biseksuaaleiksi ei ole 2000-luvulla ilmestyneessä 

pornolehtiaineistossani rajoittunut tiettyyn kuva- tai tekstityyppiin, vaan se 

läpäisee koko aineiston. Binaisia esiintyy kuvissa, pornotarinoissa, artikkeleissa, 

pornotähtien haastatteluissa. Naisten biseksuaalisuus on potentiaalisesti 

kaikkialla. Varsinkin kuvatekstit lesbosteluseksikuvien ohessa merkitsevät naiset 

usein biseksuaalisiksi ikäänkuin muistuttaakseen (miespuolista) lukijaa siitä, että 

miesten poissaolosta huolimatta naiset ovat silti miesten saavutettavissa. 

Naisten välinen seksi on kuitenkin niin perustavanlaatuinen nykypornon 

konventio, että sitä ei pornolehdisä sinänsä ole tarpeen erikseen määritellä tai 

nimetä – ellei nimeämisellä ole tarkoitus kiihottaa lukijaa. Toistensa kanssa seksiä 

harrastavat naiset voidaan kontekstista riippuen nimetä lesboiksi, biseksuaaleiksi, 

tai heidät voidaan jättää nimeämättä. Seksiakti tai seksuaalinen läheisyys naisten 

välillä ei sinällään riitä määrittämään naishahmoja lesboiksi tai biseksuaaleiksi, 

sillä naisten välinen halu esitetään pornossa luonnollistettuna ja olennaisena osana 

naisen seksuaalisuutta. (Williams 1999; Williams 1992, 252–253; Butler 2004, 

173; Kalha 2005, 48–51.)  

Ero biseksuaalisten ja ei-biseksuaalisten naisten välillä ei sijoitu naisten 

haluun harrastaa seksiä toisten naisten kanssa, vaan naisten avoimuuteen omasta 

halustaan. Pornolehtien sivuilla kuka tahansa nainen voidaan vietellä 

harrastamaan seksiä toisten naisten kanssa, mutta nainen, joka nimeää itsensä 

biseksuaaliseksi, on avoimempi, modernimpi ja seksimyönteisempi kuin muut 

naiset. Pornotähti Devonia kuvataan: ”Kuten niin moni moderni nainen, 

Devonkin on bi-seksuaali.” (Haloo 2/2000, 62.) 

Biseksuaali nainen on myös himokkaampi ja valmiimpi harrastamaan seksiä 

kenen kanssa tahansa. Nimeämällä nainen biseksuaaliksi hänet nimetään myös 

kyltymättömäksi ja yliseksuaaliseksi. Kuten Kaarina vulvakuvan vieressä 

olevassa puhekuplassa toteaa:  

Liekö totta vai tarua, seksuaalisesti rohkeat ja aktiiviset naiset ovat usein 

biseksuaaleja. Myös minä tykkään lempiä naisen kanssa. Se on niin erilaista 

tyttöjen kesken, joskin tunnustan, rakastelu miehen kanssa on sitäkin 

parempaa. Vaihtelu virkistää tässäkin ja kun miehillä on se ylittämätön 

peliväline, lesbolempi toimii lähinnä lisämausteena. (Kalle 1/2001, 48.)  

Biseksuaalinen nainen määrittyy seksuaalisesti avoimeksi ja seksistä kenen 

kanssa tahansa nauttivaksi, mutta tästä huolimatta penis määrittyy parhaan 

nautinnon antajaksi. Toinen esimerkki jatkaa samalla linjalla: ”Onko niin, että me 
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bitytöt olemme lesbo- ja heteronaisia villimpiä, seksuaalisesti aktiviisempia, 

sänkyleikeissä monipuolisia? Lemmimme niitä joita haluamme, sukupuolesta 

riippumatta. Kokeilemme ennakkoluulottomasti kaikkea mistä irtoaa seksuaalista 

mielihyvää” (Kalle 5/2005, 20). Retorinen kysymys on peräisin kuvasarjasta, 

jossa on kaksi naista ja mies. Kuin kaikuna aiemmin siteeraamalleni Kaarinalle, 

kuvasarjan ingressissä todetaan: ”Kun Laura ja Jane rakastelevat usein keskenään 

tarjoaa mies ja tämän kuuma ase ihanaa vaihtelua. Oikea kyrpä pillussa peittoaa 

parhaimmankin hilavitkuttimen mennentullen” (Kalle 5/2005, 15). Sekä Kaarinan 

että Lauran ja Janen kuvauksissa biseksuaali nainen määrittyy tarkasti: hän on 

seksuaalisesti rohkea ja aktiivinen, nauttii seksistä kaikkien kanssa, mutta pilluun 

työntyvä kulli tuottaa hänelle kaikkein mehevimmän nautinnon. Varsinkin 2000-

luvun Kalleissa biseksuaalisten naisten mielipide, jonka mukaan ”Aito, miehen 

kova penis tuntuu niin ihanalta emättimessä” (Kalle 6/2004, 108), on liki 

fraasinomainen ilmaus.  

Tilanne, jossa nainen joutuu tunnustamaan oikean miehen ja oikean peniksen 

tuottaman nautinnon verrattomuuden suhteessa naisten väliseen seksiin tai 

välineillä tapahtuvaan tyydyttämiseen, on tuttu myös suomalaisesta 

tarinaperinteestä. Jan Löfström (1999, 41–47) on kuvannut lukuisia agraariseen 

ympäristöön sijoittuneita kaskuja, joissa veijarimainen mies pukeutuu naisen 

vaatteisiin päästäkseen naisten nukkumatiloihin, jossa naiset harrastavat 

keskenään joko ”lättäpillua” tai toistensa tyydyttämistä peniksen muotoisella 

välineellä. Näissä tarinoissa miehen kalu osoittautuu nautinnon tuottajana 

paremmaksi kuin dildon virkaa toimittava riisipussi, jäniksenkäpälä tai toisen 

naisen pillu. Pornolehdissä toistuvat biseksuaalisten naisten suuhun laitetut 

kommentit siitä, kuinka mies ja aito kyrpä ovat sittenkin parempia kuin naisten 

välinen seksi, ovat siis osa pitkää jatkumoa, jossa naisten välinen seksi näyttäytyy 

vähempiarvoisena suhteessa nautintoon, jonka nainen saa seksistä miehen kanssa. 

Suurimman osan biseksuaalisiksi nimetyistä naisista korostetaankin olevan 

enemmän kiinnostuneita miehistä kuin naisista, usein jopa niin, että heidän 

vakuutetaan olevan vakituisessa miessuhteessa tai ainakin etsivän sellaista. 

Suihkukuvissa poseeraava Yvette kertoo pitävänsä biseksuaalisuuttaan 

”myönteisenä asiana”, vaikka hän ”voittopuolisesti rakasteleekin miesten kanssa”. 

Yvette ei hyväksy pettämistä, mutta toteaa, että ”Uskon kuitenkin mieheni olevan 

tyytyväinen, kuin [sic] me molemmat naimme kulloisenkin tyttöpartnerini kanssa 

yhdessä” (Kalle 3/2004, 46). Yksittäisiä poikkeuksiakin kuitenkin löytyy: 

alastonkuvissa pyllistävä ja sääriään esittelevä Mandy sanoo, että ”Sukupuolella 
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ei ole merkitystä, vain partnerin aktiivisuus ja taidot ratkaisevat” (Kalle 

Kiimapaketti/2005, 7). 

Biseksuaaleiksi nimetyt naiset ovat pornolehdissä kahdessa roolissa: joko he 

ovat biseksuaalisuudestaan varmoja ja sen kautta seksuaalisesti avoimia, 

kokeilunhaluisia ja kokeneita – tai sitten he ovat kaikkia naisia yhdistävän 

pohjimmaisen biseksuaalisuutensa löytämisen kynnyksellä. Löytäminen esitetään 

kuitenkin aina kiihottavana. Tissi ja Ida poseeraavat lesbostelukuvasarjassa, jonka 

kuvatekstissä kerrotaan, kuinka ”Naiset yllättyivät reaktioistaan: alaston 

naisvartalo tuntui uskomattoman kiihottavalta” (Kalle 8/2002). Naisten 

”Aviomiehet ovat täysin tietämättömiä uskollisen vaimonsa biseksuaalisesta 

taipumuksesta [sic] ” (ibid.).  

Yliseksuaalinen biseksuaalinen nainen on nykypornolehdissä vakiintunut 

hahmo, mutta tämä hahmo on esiintynyt harvakseltaan jo 1970-luvun lopulla. 

Seksi-lehdessä julkaistussa pornotarinassa Naispuolinen tirkistelijä keski-ikäinen 

nainen maksaa nuorelle parille siitä, että saa katsella heitä harrastamassa seksiä. 

Katseen kohteena olevaa naista kuvaillaan:  

Pirkko oli tietysti Biseksuaalinen. [sic] […] Hänen suurin haaveensa oli 

päästä joskus joksikin aikaa työhön johonkin seksikerhoon Ruotsiin. […] 

Hänestä sai sen vaikutelman, että hän suorastaan uhosi seksikkyyttä ja ettei 

mikään asia maailmassa ollut hänelle niin tärkeää kuin naiminen. (Seksi 

10/1977, 25.)  

Naista kuvataan eläimelliseksi ja pariskuntaa ”eksperteiksi seksin alalla”. 

Päähenkilö ei nimeä itseään biseksuaaliksi, vaikka toteaakin itsellään olleen 

”lukuisia lesbolaisia suhteita” (Seksi 10/1977, 24). Kiinnostavasti päähenkilö 

myös toteaa: ”Vaikka minä tuskin vaikutan ylinaiselliselta, on ehkä vaikea olla 

huomaamatta sitä, että minulla on ollut muitakin naisia” (Seksi 10/1977, 25). 

Viittaus ylinaisellisuuteen on varsin ristiriitainen, sillä ajatus naisia haluavista 

naisista ylinaisellisina ei toistu aineistossani – päinvastoin. Naisten välistä seksiä 

ei tarinassa kuitenkaan kuvata, vaan tarina keskittyy masturbaatioon ja 

heteroseksiin. Tarinassa katseen kohteena on biseksuaalinen nainen, joka antautuu 

katseen kohteeksi halukkaasti ja joka on myös yliseksuaalisuudessaan katseen 

arvoinen. 

Biseksuaalisuuden käsitteen kiihottava luonne käy ilmi siinä, kuinka naisia 

kategorisoidaan pornotarinoissa, joissa on miespuoliset näkökulmahenkilöt. 

Pornotarina, jonka otsikko on Kerta elämässä, alkaa seuraavalla lauseella: ”Olen 

kuolettavan rakastunut biseksuaaliin vaimooni” (Haloo 2/1995, 36). Tarina kulkee 
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läpi päähenkilön ja hänen tulevan vaimonsa ensitreffit ja saavuttaa kliimaksinsa 

seksiaktissa: ”Aion tunkeutua häneen uudelleen kun hän on vielä unessa ja 

spermastani märkä. Tulen olemaan elämäni loppuun saakka rakastunut ihanaan 

biseksuaaliin vaimooni” (Haloo 2/1995, 37). Viittaukset biseksuaalisuuteen 

tekevät varsin tavanomaisesta heteroseksuaalisesta treffi- ja seksikuvauksesta 

kiinnostavamman. Biseksuaalisuus lupaa jatkuvaa seksuaalista mielihyvää. 

Biseksuaalisella vaimolla ei koskaan ole päänsärkyä, hän ei sano ei miehelle, joka 

täyttää hänen tarpeensa täysin, unessakin hän on valmiina seksiin. Tarinassa 

naisen biseksuaalisuus on jotakin, joka kiihottaa, mutta myös jotakin, joka pitää 

kesyttää. Vastaava tarina on julkaistu Tabussa, jossa otsikolla Menage a trois 

julkaistu lesbostelupornotarina alkaa toteamuksella: ”Minä taidan olla onnellinen 

mies. Vaimoni on nimittäin bisse eli biseksuaali ja sellaista eukkoa haluaisi 

himaansa kai yksi sun toinen heppu” (Tabu 2/1995, 92). Tarina itsessään kuvaa 

miehen seksikokemusta kahden naisen kanssa, ja maininta vaimon 

biseksuaalisuudesta toimii vaimon lesbosteluhalukkuuden selittäjänä. Pornossa 

biseksuaali nainen on sinällään kiihottava objekti, vaikka biseksuaali nainen 

toimisi täsmälleen samoin kuin heteroiksi tai lesboiksi nimetyt naiset.  

Biseksuaalisuudella on omalaatuinen asema pornotarinoissa, jotka kuvaavat 

naisten välistä seksiä. Pintatasolla biseksuaalisuus on läsnä – ja eksplisiittisesti 

mainittua – tarinoissa, sillä naishahmoilla on seksuaalisia tunteita sekä miehiä että 

naisia kohtaan. Syvemmällä tasolla tarinat pitävät heteronormatiivisuuden ehjänä 

kuvaamalla naisten välisen seksuaalisuuden joko esileikkinä heteroseksuaaliselle 

aktille tai ainutlaatuisena kokemuksena. Hahmot voivat nimittää itseään 

biseksuaaleiksi, mutta lopulta he kuitenkin palaavat poikaystäviensä käsivarsille. 

Jopa naisten, jotka esitetään toistensa tyttöystävinä ja rakastajina, sanotaan 

himoitsevan seksiä miesten kanssa. Yksittäistapauksissa biseksuaaliset naiset 

voidaan esittää vain toisiaan haluavina, mutta tällöin naisten suhdetta kuvataan 

romantisoivasti: ”Kokeilut miesten kanssa jäivät, kaksi yksinäistä oli löytänyt 

toisensa. Nyt elämä maistui hunajaiselta, kun vierellä oli oma rakas, nainen!” 

(Kalle 9/2002.), kertovat Mirka ja Jannika lesbostelukuvasarjassa. Romantisoiva 

tapa kuvata naisten välisiä suhteita on jatkumoa 1970-luvun tavalle kuvata 

samansukupuolista seksuaalisuutta ylipäänsä romantisoiden ja ylevöittäen. 

Pornotarinat viittaavat toistuvasti väitettyyn heteroseksuaalisten miesten 

fantasiaan päästä katsomaan kahden naisen välistä seksiä. Mieshahmot voivat 

kokea tämän unelman kunhan he kohtaavat biseksuaalisen naisen, joka on 

tarpeeksi himokas vakuuttaakseen lesboystävänsä harrastamaan seksiä miehen 

kanssa – tai jopa viemään sisarensa neitsyyden, kuten lukijatarinassa Untako vain, 
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jossa miespuolinen minäkertoja kohtaa rannalla kolme naista: biseksuaalisen 

Monan, hänen sisarensa Mian ja tyttöystävänsä Päivin. Tarina kiertyy paitsi 

lesbostelun, myös neitsyyden viemisen ympärille: ”No, paras onkin, että isosisko 

on paikalla, kun se tapahtuu, Mona sanoi hellästi Mialle. Mona alkoi hyväillä 

Miaa pehmeästi, ja pian Päivi liittyi mukaan. […] Olemme opettaneet Mialle 

tyttörakkautta, mutta miehen kanssa hän ei ole vielä ollut” (Kalle 4/2000, 100). 

Lopulta biseksuaali Mona saa taivuteltua myös alkujaan haluttoman 

tyttöystävänsä harrastamaan seksiä päähenkilön kanssa. Biseksuaali nainen voi 

myös vietellä veljensä tyttöystävän muitta mutkitta ja opettaa tälle 

seksuaalisuudesta asioita, jotka tyttöystävä voi siirtää poikaystävälleen; 

biseksuaali nainen on siis keskivertomiestä taitavampi seksiasioissa (Kalle 

5/2000, 102). Siskon poikaystäväkin on biseksuaalille naiselle sallittua riistaa: 

”Sarille käy kaikki, niin miehet kuin naisetkin. Tavallaan arvostankin bi-ihmisiä, 

heillä ei ole valinnanvaikeuksia. […] Jos oma naiseni on vanha tekijä, hänen 

siskonsa lienee koko kaupungin käyttämä nainen. Minäkin olen ehdottomasti 

vapaan seksin kannalla” (Kalle 4/2003, 104). 

Kun siskoksista ”molemmat tunnustautuvat biseksuaaleiksi eli ovat 

kiinnostuneita kummastakin sukupuolesta” (Kalle 5/2001, 116), on 

itsestäänselvää, että siskot ovat kiinnostuneita myös toisistaan. ”Tyttöjen 

keskeiset intiimit leikit sisarukset aloittivat jo Mintun ollessa kahdentoista, […] 

Näistä kokemuksista se alkoi meidän kiinnostuksemme omaan sukupuoleemme ja 

siitä lähtien me ollaan piehtaroitu seksin iloissa niin miesten, kuin naistenkin 

kanssa, Maijakin tunnustaa” (ibid.), kertovat Minttu ja Maija pornotarinassa, jossa 

Naistoimittajamme kokeili lesborakkautta. Pornotarinan ohessa on 

lesbostelukuvasarja kahdesta vaaleasta, helmiin ja sukkanauhavöihin 

pukeutuneesta naisesta, jotka tarinassa nimetään sisaruksiksi. Yhdessä 

kuvateksteistä todetaan, että ”Biseksuaalilla on varaa valita” (Kalle 5/2001, 118). 

(Kuva 5.) Biseksuaalisen naisen valinta kuitenkin kohdistuu joko kovaan kyrpään 

tai sitten toiseen feminiiniseen naiseen, joka näyttäytyy naisen itsensä kloonina, 

mieluiten tässä paremmuusjärjestyksessä. Tarina päättyy valistavaan 

loppunostoon: ”Vaikka me pidetään myös miehistä, niin me halutaan näillä 

kuvilla rohkaista muitakin rikkomaan perinteisiä seksikäyttäytymisen rajoja, tytöt 

vakuuttavat yhteen ääneen. Älkää ujostelko. Seksin harrastaminen myös samaa 

sukupuolta olevien kanssa on antoisa kokemus ja tuo mukavaa vaihtelua 

elämään” (Kalle 5/2001, 123). Loppunostossa ”perinteisen seksikäyttäytymisen 

rajaksi” ei niinkään asetu seksi oman sisaren kanssa, vaan seksi omaa sukupuolta 

olevan kanssa. Biseksuaalisuus kuitenkin on merkkinä naisen himokkuudesta, 
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joka on havaittavissa jo lapsena. Nämä tarinat siskojensa kanssa lesbostelevista 

biseksuaalisista naisista eivät kuitenkaan yleensä ole varsinaisia insestitarinoita, 

sillä naisten sisaruutta ei yleensä käsitellä kiihottavana elementtinä. 

Kiihottavampaa kuin sisaruussuhde on tarinan kontekstissa se, että naiset ovat 

biseksuaalisia ja hyvin nuoria. 

 

Kuva 5. Kuvituskuva Kallen lesborakkautta käsittelevään artikkeliin. (Kalle 5/2001, 118) 

Biseksuaalisuus merkitsee kyltymättömyyttä: biseksuaaliset naiset harrastavat 

seksiä keskenään, miesten kanssa, edestakaisin, uudelleen ja uudelleen. Jopa 

silloin, kun näkökulmahenkilö on nainen, biseksuaalisuuden käsitettä voidaan 

käyttää selityksenä naisen seksuaaliselle kokeilunhalulle. Naispuolinen 

näkökulmahenkilö tarinassa Toteutunut fantasia nimittää sekä itseään että 

tyttöystäväänsä biseksuaaliksi: ”Olimme molemmat kummatkin biseksuaaleja 

naisia, seksi oli hyvin keskeisellä sijalla elämässämme ja suhtauduimme 

ennakkoluulottomasti erikoisimpiinkin asioihin” (Haloo 3/2003, 43). ”Erikoinen 
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asia”, johon tarinassa viitataan, on kolmelle miehelle esitetty lesboshow, jota 

seuraa ryhmäseksisessio.  

Pornotarinoissa biseksuaalisuus löytyy lopulta niistäkin naisista, jotka 

vakuuttelevat heterouttaan, kuten Haloossa 2/2001 julkaistussa nimimerkki 

Bikkaisen seksuaalin kirjoittamassa lukijatarinassa Huteroseksuaalinen juhannus. 

Tarinassa naispuolinen minäkertoja tutustuu homobaarissa homo- ja lesbopariin ja 

saa kutsun mökille juhannusta viettämään. Päähenkilö toteaa olevansa seurueen 

ainoa hetero – tai ehkä ”huteroseksuaali”, joskin ”minä nyt kuitenkin selvästi 

historiaani tarkasteltaessa olin h-e-t-e-r-o!!” (Haloo 2/2001, 48). Kun emännät ja 

isännät alkavat puhua ryhmäseksistä, päähenkilö sanoo aina tottuneensa 

ajattelemaan, ”että siinä tarvittaisiin myös heteromiehiä. Timoa nauratti ihan 

hirveästi, ja hän sanoi, että mitä vikaa bi-miehissä muka on” (ibid.). Päähenkilö 

päätyykiin harrastamaan seksiä Timon kanssa ja ihmettelee ”Mikä helvetin homo 

tämä muka on?” (ibid.). Ryhmäseksin pyörteissä päähenkilö miettii: ” ”Olenko 

minä nyt sitten hintti?”, vilahti ajatus mielessäni. Hitto: hintti, homo, lesbo, 

hetero, hutero, mitä sillä on väliä, jos siitä saa tällaisen ylimaallisen nautinnon, 

ennen kuin räjähdin orgasmiin, jollaista en koko elämäni ajalta muistanut!” 

(ibid.). Päähenkilö harrastaa myös seksiä toisen naisen kanssa ja joutuu kahden 

miehen pantavaksi yhtä aikaa: ” ”Kolme helvetin kummallista homoa!” ehdin taas 

jossakin kohdassa ajatella. Laskin itsenikin jo homoksi… tai joksikin, mitä en 

ollut koskaan aikaisemmin ollut!” (ibid.). Tarinassa seksuaalikategorioiden rajat 

löystyvät ja liukuvat. Kahden homon välissä heteroseksuaaliseksi itsensä 

nimeävästä naisesta tulee itsestäänkin homo, tai vähintäänkin "huteroseksuaali" 

tai "bikkaisen seksuaali". Tarinassa homous ja lesbous ovat alun perin 

kiihokkeita, mutta työntyvät sitten päähenkilön oman identiteetin sisään. 

Pornon naiset – heterot, lesbot tai biseksuaalit – ovat jatkuvasti saatavilla ja 

halukkaita seksiin. Tämä stereotypia naisen kyltymättömyydestä ja 

kevytkenkäisistä naisista on vanhempi kuin (audio)visuaalinen pornografia ja 

juontaa juurensa kirjalliseen pornografiaan. (Williams 1999 [1989], 174–183). 

Ennen 1980-lukua naisen kyltymättömyys kuitenkin voitiin esittää myös joko 

koomisena tai uhkaavana, kun taas nykyään pornossa naisen kyltymättömyys on 

pääosin positiivista. Tässä mielessä naisen biseksuaalisuus ei tarkoita 

irrottautumista yleisemmistä hyperseksualisoidun naiseuden 

representationaalisista konventioista. On kuitenkin merkillepantavaa, että 1990-

luvulta lähtien ”huorat” ja ”nymfot” ovat suomalaisissa pornolehdissä 

vähentyneet, samalla kun himokkaat biseksuaaliset naiset ovat yleistyneet, 

joskaan biseksuaalinen nainen ei ole huoria ja nymfoja täysin korvannutkaan. 
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Biseksuaalinen nainen on päivitetty versio pornon ideaalinaisesta: aktiivinen, 

avoin ja valmis täyttämään kaikki mahdolliset fantasiat. 

Biseksuaalisuuden välttämättömyys pornon naisia luonnehtivana terminä 

tekee termistä tyhjän. Jos pornon kaikki naiset ovat biseksuaaleja, termillä ei ole 

minkäänlaista sisältöä. Biseksuaaliseksi kuvattu nainen ei pornossa olennaisesti 

eroakaan pornon hetero- tai lesbonaisista, sillä pornossa naisen halu kääntyy aina 

fallosta kohti. Heteronaiset ovat valmiita leikkimään lesboa miehen 

miellyttämiseksi, ja toisaalta pornon naisista kukaan ei ole niin lesbo, ettei kyrpä 

kelpaisi. 

6.2.3 Biseksuaalisuus ihanteena pornoteollisuudessa 

Biseksuaalinen identifikaatio vaikuttaa lähes pakolliselta naispuolisille 

pornotähdille, joita haastatellaan pornolehdissä. Pornotähti Bobbi Eden kritisoi 

näyttelijöitä, jotka eivät nauti lesbokohtauksista, vaan tekevät niitä rahasta: ”Ai 

niin, muistinko jo mainita, olen jo ennen pornoduuniani ollut täysin bi, hihkaisee 

Bobbi”. (Haloo 3/2005, 60–62). Biseksuaalisuudesta tulee Edenin pornotähteyden 

takuu ja paradoksaalisesti myös takuu hänen ammattilaisuudestaan verrattuna 

hänen heteroseksuaalisiin ammattitovereihinsa, jotka vain teeskentelevät 

nauttivansa kohtauksista toisten naisten kanssa: ”He eivät vaikuta nauttivan 

esimerkiksi toisen naisen kosketuksesta ja tuntuu siltä, että heidät pitää 

kameroiden edessä vain raha” (ibid.). 

Strippaus ja pornonäytteleminen esitetään usein itsetiedostamisen keinoina 

biseksuaalisille naisille, jotka ovat nähtävästi aivan liian seksuaalisia voidakseen 

elää pornoteollisuuden ulkopuolella, monogaamisessa parisuhteessa ja tylsässä 

työssä. ”Rakastan työtäni, se on mahdollistanut salaisimpienkin seksitoiveideni 

toteutumisen”, kertoo Janine Lindemulder, ”lesboporno- ja kauneuskuningatar”, 

ja sanoo: ”Olen joka solultani bi-seksuaali, mutta en olisi koskaan uskaltanut 

lähestyä kaikkia noita upeita naisia, jos en olisi ollut pornobisneksessä. Siitä olen 

pornolle hyvin kiitollinen.” (Haloo 3/2002, 27.) Analyysissään suomalaisen 

ammattidomina Veronican representaatioista Kaarina Nikunen (2005) 

huomauttaa, kuinka pornoteollisuus esitetään onnettoman huoran pelastajana. 

Samoin pornolehdet esittävät pornoteollisuuden alana, joka tarjoaa naisille 

itsenäisyyttä ja mahdollisuuden saada henkilökohtaista tyydytystä. Pornotähti 

Devonin biseksuaalista heräämistä seksiteollisuuden kautta kuvataan seuraavasti:  
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Itseasiassa hän joutui lukioaikoina vaikeuksiin biseksuaalisuutensa takia kun 

hänet ja muuan toinen tyttö yllätettiin täydestä touhusta kesken bailujen. Siitä 

seurannut nälvintä painoi Devonin taipumuksineen takaisin kaappiin, kunnes 

hän huomasi vasta strippariurallaan, ettei ollut ainoa tyttö joka sahasi 

molempiin suuntiin. (Haloo 2/2000, 62.) 

Haloo 6/1999 esittelee ”2000-luvun pornotähden perusrakenteen”: ”Muita uuden 

polven pornotähtien perusominaisuuksia on entistä riettaampi tai pikemminkin 

estottomampi elämänasenne kaikkine bi-seksualismin riemuineen sekä entistäkin 

terävämmät aivot” (Haloo 6/1999, 65). Artikkelissa muiksi 2000-luvun 

pornotähden ominaisuuksiksi listataan muun muassa luonnollinen ulkonäkö, 

urheilullisuus ja etnisen taustan hämäryys. Biseksuaalisuus on mainittu myös 

tekstinostossa sekä kainalojutussa. Biseksuaalisuus näyttäytyy ”uuden polven” 

ominaisuutena, samaan tapaan vapaamielisempään tulevaisuuteen sijoittuvana 

kuin 1970-luvun seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa. Toisin kuin niissä, 

pornossa naisen biseksuaalisuus kuitenkin tehdään konkreettisesti näkyväksi, ja 

sitä myös käytetään pornotähden brändin rakentamisessa. 

2000-luvun lehdissä naispuolisen pornotähden biseksuaalisuus on vaatimus, 

joka alkoi rakentua jo 1980-luvulla. Erotiikan maailmassa 1/1988 Ginger Lynn 

kertoo haastattelussa haluavansa ”miehen miehekkäänä ja naisen ladylikenä” 

(Erotiikan maailma 1/1988, 21), mihin haastattelija tarttuu kysymällä: ”Sanoit 

epäsuorasti, että olet biseksuaali. Miten se vaikuttaa elämääsi?” (ibid.), mihin 

Ginger Lynn vastaa rakastavansa miehiä kuitenkin enemmän kuin naisia ja toteaa 

naimisen olevan naisten kanssa mahdottomuus, ”kun heillä ei ole kullia” (ibid.). 

Traci Lordsin haastattelussa jo ollaan luovuttu epäsuoruudesta ja kysytään: 

”Oletko sinäkin biseksuaali, kuten useimmat tällä alalla?” (Erotiikan maailma 

4/1988, 24). ”Useimmat” viittaa kuitenkin nimenomaan naisnäyttelijöihin. 

Kummassakin haastattelussa myös kysytään näyttelijöiden ekasta kerrasta naisen 

kanssa. Tabussa 2/1988 julkaistussa haastattelussa Sheri St. Clairilta kysytään 

mieluisista naispuolisista vastanäyttelijöistä, mihin St. Clair vastaa: ”Vaikeampi 

kysymys koska en ole bi kuten useat naiset tällä alalla ovat [sic]” (Tabu 2/1988, 

96). Naispuolisen pornonäyttelijän biseksuaalisuus on siis jo 1980-luvun loppuun 

mennessä vakiintunut itsestäänselvyydeksi, jonka puuttumista täytyy selittää. 

Pornolehdissä biseksuaalisuus asetetaan ihanteeksi kaikille naisille. 

Kansainvälisten pornotähtien lisäksi tietyt lehdet, kuten Haloo ja Tabu, esittelevät 

ja haastattelevat myös ”tavallisia biseksuaalisia naisia”, joilla on 

(itsestäänselvästi) poikaystävät tai aviomiehet. Näillä naisilla on usein jokin 
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erityinen piirre: he voivat olla SM-klubin jäseniä, nauttia parinvaihdosta tai 

kameralle poseeraamisesta. Kokeileva Bi-tyttö Sanna poseeraa haastattelunsa 

ohessa kahdessa amatöörivalokuvassa pyllistäen ja levittäen jalkojaan (Haloo 

1/2002, 23). Kuvat asettavat hänet rinnakkain ammattimaisten esiintyjien kanssa, 

jotka esitetään ihanteina kaikille naisille, jotka haluavat ilmaista estottomuuttaan. 

Seksuaaliselta suuntautumiseltaan biseksuaali Tepa, 18 puolestaan kertoo: ”Tällä 

hetkellä tyttöjen välinen seksi kuuluu enemmänkin fantasiamaailmaani kuin 

todelliseen elämään” (Haloo 3/2000, 11).  

Sekä amatöörimallit että pornotähdet ovat innokkaita vahvistamaan 

estottomuutensa biseksuaalisuuden nimikkeen avulla. Kaikissa haastatteluissa 

biseksuaalisuus kuvataan positiivisena piirteenä, jonakin, joka tekee pornourasta 

tai aktiivisuudesta fetissipiireissä luonnollista. Vaikka kaikki naiset pornossa 

esitetään olemuksellisesti kiinnostuneina myös toisista naisista, itsen 

biseksuaaliksi nimeäminen on keino kertoa nykyaikaisesta asenteesta. Jopa 

naispuoliset tuottajat, ohjaajat ja kuvaajat, jotka työskentelevät pornoalalla, 

nimeävät lehdissä itsensä – tai heidät nimetään – biseksuaalisiksi. Artikkeli 

tanskalaisesta hardcore-pornokuvaajasta Bettina Bergemannista väittää, että 

hänen kuvansa ovat parempilaatuisia kuin heteromiesten ottamat: ”Bettina eli Big 

B on itse aktiivisena biseksuaalina hyvin perillä siitä mitä tyttöjen väliseen 

lempeen kuuluu. Niinpä mallit kokevat helpoiksi kuvaussessiot hänen 

ohjauksessaan” (Haloo 4/1999, 18–19). Toistuva vaatimus naisen 

biseksuaalisuudesta hämmentää käsitteen merkityksen. Jos jokainen naispuolinen 

pornotähti on biseksuaali, biseksuaalisuus tuskin haastaa heteronormatiivisuutta 

pornossa (vrt. Nikunen 2005, 220). Fiksut naiset tietävät, että on hyödyllistä olla 

biseksuaali. 

Miespuolisille pornotähdille biseksuaalisuus ei ole samanlainen vaatimus 

kuin naispuolisille. Yksi harvoista miespuolisista biseksuaaliseksi määritetyistä 

pornotähdistä aineistossani on Jeff Stryker, joka tekee filmejä sekä homo- että 

heteromarkkinoille. Kun haastattelussa kysytään Strykerin seksuaalisesta 

preferenssistä, hän vastaa: ”Reikä kuin reikä, kummatkin käyvät. Tärkeintä on 

vastanäyttelijöiden tasokkuus” (Tabu 3/2000, 60). Naispuolisten pornotähtien 

käsitellessä pornoa itsetiedostamisen keinona Strykerin haastattelu keskittyy 

hänen potenssiinsa ja teollisuuteen sinällään eli siihen, kuinka monta filmiä hän 

on tehnyt, kuinka hänen pornouransa alkoi ja millaisia esityksiä hän tekee.  

Miespuolisen pornotähden biseksuaalisuus voi olla jopa tahraavaa siihen 

liitetyn AIDS-konnotaation vuoksi. Kallessa 5/2005 kerrotaan Pornouutiset-

palstalla, kuinka pornotähti Frank Towers ”ahkeroi pitkään filmien pano-oriina 
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naisten parissa, kunnes vuosituhannen vaihteessa paljastui, että hän heitti keikkaa 

myös homopuolella. Tästä seurasi vaikea imago-ongelma sekä suoranainen 

boikotti. Tämä pakotti hänet keskittymään lähes täysin poikien keskeisiin 

leikkeihin sekä harvalukuisiin bi-leffoihin” (Kalle 5/2005, ei sivunroa). 

Miespuolisen pornonäyttelijän biseksuaalisuuden tahra voi siirtyä myös 

naispuolisiin pornonäyttelijöihin, kuten käy ilmi Erotiikan Maailman 

uutispalstalta, jossa kerrotaan, että ”Kaksi tunnettua tähtöstä on ollut usein 

mukana tekemässä bi-videoita eli paneskelleet homojen kanssa. […] Tulos on se, 

etteivät heterotähdet enää mielellään paneskele heidän kanssaan” (EM 4–5/1989, 

53). Sen jälkeen, kun naispuolinen pornonäyttelijä on esiintynyt biseksuaalisen 

meisnäyttelijän kanssa, hänellä ei enää ole pääsyä puhtaiksi ja AIDSia vailla 

oleviksi miellettyjen heterotähtien pantaviksi, vaan heidän on tyydyttävä 

näyttelemään likaisiksi määrittyvissä bi-videoissa. 

Naispuolisen pornonäyttelijän biseksuaalisuus on itsestäänselvää, 

ammattimaisuutta korostavaa, kun taas miespuoliselle näyttelijälle ei ole edullista 

määrittää itseään biseksuaaliksi, sillä epäilyskin siitä voi oll haitallista valtavirran 

pornouralle. 

6.2.4 Uhkaava biseksuaalisuus 

Huolimatta siitä, että biseksuaaliset naiset esitetään pornon ihannenaisina, heidät 

voidaan kuvata myös uhkaavina väitetyn kyltymättömyytensä takia. Kenties 

naisesta fantasioiva katsoja ei pystyisikään tyydyttämään vaativaa, kaiken 

kokenutta biseksuaalista naista? Joissakin kohdin aineistossani biseksuaalisuus – 

ja lesbous – kielletään, vaikka seksiä naisten kesken kuvataankin. Esimerkiksi 

kahden naisen seksiä kuvaavan kuvasarjan yhteydessä on lyhyt tarina, jonka 

mukaan valokuvaja iski naiset ja pyysi heitä poseeraamaan kuvissa.  

Emme me lesboja ole tai edes biseksuaaleja, Kelli ilmoitti maistaessaan 

kielellään Brandyn turvonneita häpyhuulia. – Tämä on pelkkää leikkiä, 

miesten ärsyttämiseksi, Brandy jatkoi. – Kyllä me toisinaan hyväilemme 

toisemme orgasmiin saakka, mutta kunnon rakasteluun tarvitsemme miestä ja 

aitoa kyrpää. (Kalle 7/2003, 46.)  

Samanlaisen vahvistus esitetään toisessa lesbostelukuvasarjassa, jossa esiintyy 

kolme naista: ”Dick, painota nyt tekstissäsi sitä, että me emme ole lesboja tai edes 

biseksuaaleja, vaikka kiehnäämmekin toisiamme. Pussailu ja pillujen nuoleminen 

on ihan mukavaa, mutta kunnon seksiin tarvitsemme miehen ja oikean kullin!” 
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(Kalle 5/2005, 96). Naisten välinen seksi etäännytetään lesboudesta ja kesytetään 

miehisille tarpeille räätälöidyksi spektaakkeliksi. 

Vaikka suurinta osaa valtavirtapornon lesbostelukuvasarjoista ei nimetäkään 

lesbokuvasarjoiksi, sanaa ”lesbo” kuitenkin käytetään pornolehdissä usein, yhtä 

poikkeusta lukuunottamatta. Naislukijoille suunnatussa Exit-lehdessä on hyvin 

vähän viitteitä lesbouteen ja lesboihin, vaikka homomiehiä käsitellään lehdessä 

säännöllisesti. Homoseksuaalisia valokuvaajia ja meikkitaiteilijoita haastatellaan 

ja homoseksuaalien oikeuksia käsitellään, mutta ”naisten välinen rakkaus” on 

teema, joka käsitellään siten, että se viittaa pääasiallisesti heteroseksuaalisten 

naisten seksuaalisiin kokeiluihin ja fantasioihin, ei lesboidentiteettiin. Lesbouteen 

viittaamisen välttäminen sekä lehden asiapitoisessa aineistossa että 

fantasiatarinoissa on paradoksaalisesti yksi keino tehdä lehdestä 

”naisystävällinen”. Lesboteemojen välttämisen avulla Exit saattaa painottaa 

rooliaan heteroseksuaalisten naisten eroottisena lehtenä samalla, kun se silti 

ylläpitää pornoistunutta käsitystä naisen seksuaalisuudesta joustavana, jossa 

naisten välinen seksuaalisuus sisäsyntyistä ja luonnollista kaikille naisille. Exit 

ohittaa lesbouden erillisenä identiteettinä, mutta esittelee naisten välisen 

seksuaalisuuden hienostuneen eroottisena asiana, josta kuka tahansa nainen voisi 

nauttia. 

Muissa lehdissä, kuten Kallessa, lesbous näyttäytyy ajoittain vielä 2000-

luvullakin myyttisenä ja tarkempaa tutkimusta kaipaavana ilmiönä, jonka saloja 

lehti voi avata lukijalle. Siinä missä 1970-luvulla Sapfoa käytettiin naisten välisen 

seksuaalisuuden luonnollisuuden todistajana, 2000-luvulla Sapfon lesbolaisuus 

riisutaan ja korvataan biseksuaalisuudella. Jutussa Lesbolaismyytin toinen puoli 

kerrotaan, että ”[T]odellisuudessa Sappholle maistui myös miehen kyrpä! […] 

Sapphon kirjallinen tuotanto kuvaa toki enemmän lesbolaisnautintoja ja siksi 

myytti hänen lesbolaisuudestaan elää väkevämmin kuin tarinat hänen 

biseksuaalisuudestaan” (Kalle 3/2001, 32). Arkkilesboksi mielletyn Sapfon 

kyrväntarve tekee lesboudesta ylipäätään pelkän myytin, joka murtuu, kun sitä 

tarkemmin katsoo. 

Lesboudella on kiinnostava asema pornossa. Toisaalta termiä ”lesbo” 

käytetään nimettäessä tekoja, haluja ja ihmisiä, ilman että termi viittaisi pysyvään 

seksuaalisuuden tilaan. Kuten sana ”biseksuaali”, sana ”lesbo” voi olla itsessään 

kiihottava: ”kuuma lesbopillu” lupaa jotakin muuta kuin ”naiset nuolemassa 

toisiaan”. Termi lesbo luo erityisen asetelman: nainen, joka nimetään lesboksi, 

näyttäytyy saavuttamattomana, tai korkeintaan vain erityislaatuisen miehen 

arvoisena. Visuaalisen spektaakkelin nautinnon tarjoamisen lisäksi mieslukija 
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kutsutaan fantasiaan, jossa lukija itse on juuri tällainen erityislaatuinen mies. 

(Kalha 2005, 48–51; Williams 1999, 173–174, 256.) Toisaalta sana lesbo voi 

myös olla karkottava. Lyhyt tarina tytön ensimmäisestä seksuaalisesta 

kokemuksesta naisen kanssa kuvaa lesbot seksuaalisina saalistajina:  

Olin tavannut elämäni ensimmäisen lesbon ja lentänyt lankaan kuin pikku 

hupakko. […] Se ilta ja yö opetti minulle paljon. Itse asiassa niin paljon kuin 

parikymppinen tyttö voi oppia tyttöjen välisestä rakkaudesta ja selvitä siitä 

muuttumatta itse yhdessä yössä Lesboksen jumalattareksi. (Haloo 5/1995, 

33–38.)  

Lesbot voivat tarjota nautintoa, mutta he myös uhkaavat muuttaa naiset lesboiksi 

– muutos, joka ei ole toivottava. Valtavirtapornossa biseksuaalinen nainen, 

yliseksuaalisuudessaan ja kiehtovuudessaankin, liukuu vaarallisen lähelle 

lesboutta.  

Tällä vaaralla leikitellään pornolehdissä usein. ”Harmiton leikki teki tytöistä 

biseksuaaleja” (Kalle 5/2003, 112), väittää kuvateksti kuvasarjassa, jonka ohessa 

on tarina naisista, jotka kiusoittelevat miestä hyväilemällä toisiaan, mutta 

huomaavatkin nauttivansa toistensa hyväilyistä: ”Heistä tuli siis kertaheitolla 

vannoutuneita biseksuaaleja” (Kalle 5/2003, 114). Miespuolinen päähenkilö 

huolestuu siitä, että naiset ovat liian innoissaan lesbolemmestä – hehän olivat jo 

muuttuneet biseksuaaleiksi, mitä jos he muuttuisivat vielä lesboiksikin? Tarina 

kuitenkin osoittaa, että huoli on turha: ”Tyttöjen lesboilu oli vain teatteria” (Kalle 

5/2003, 114), kertoo kuvateksti, joka on sijoitettu vulvalähikuvan päälle. Tarina 

päättyy lesbouden mahdollisuuden kieltämiseen ja biseksuaalisten naisten 

saatavilla olon varmistamiseen:  

[V]oimme siis onneksi vakuuttua siitä, että tyttöjen ”lesboileminen” oli 

todellakin silkkaa pelleilyä, ja että miehinen, seisova kulli on 

biseksuaalisuudesta huolimatta edelleenkin säilynyt heille ehdottomana 

ykkössuosikkina. Sehän antaa meille kaikille toivoa paremmasta 

tulevaisuudesta. Eihän sitä koskaan tiedä milloin jompikumpi tytöistä osuu 

kohdalle, tai kenties molemmat yhtä aikaa. (Kalle 5/2003, 114.) 

Tabussa julkaistiin lesbostelukuvasarja otsikolla Kiima ja miten se syntyy… 

Seitsemän kuvan sarjassa kaksi ratsastustamineisiin sonnustautunutta naista 

hyväilee toisiaan. Ingressissä pohditaan naisen kiiman syntymistä esimerkiksi 

ratsastusretken jälkeen ja kysytään: ”Onko mahdollista, että juuri tuollaisena 

hetkenä nainen voi tahtoen tai tahtomattaan ylittää kynnyksen, joka tekee hänestä 
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ainakin hetkellisesti biseksuaalin?” (Tabu 3/1994, 29). Kuvatekstit on kirjoitettu 

ensimmäisessä persoonassa, mutta ne eivät varsinaisesti liity kuvaan, vaan 

muodostavat kuviin taustatarinan. ”Enkä minä ole koskaan ollut mikään 

miesvihaaja tai pihtaaja… seksi on ollut minulle aina mieluinen ja mukava asia, 

josta en ole kivan kaverin kanssa koskaan kieltäytynyt” (Tabu 3/1994, 34), 

vakuuttelee minäkertoja ja pohtii biseksuaalisuuden vaaraa: ”Olenko minä 

sittenkin, tietämättäni tai tahtomattani sillä lailla poikkeava, että tykkään 

enemmän tytöistä kuin pojista?” (Tabu 3/1994, 35.), mutta päätyy lopputulemaan: 

”Ei tällä asialla vielä tytöstä biseksuaalia tehdä. Jokaiselle meille tulee joskus 

eteen tilanne, jolloin seksiä on saatava heti ja paljon. Silloin kaikki käyvät 

kumppaneiksi…” (ibid.). Kuvateksteissä biseksuaalisuus asettuu miesvihaamisen 

ja pihtauksen kautta liian lähelle lesboutta. Naisen seksuaalisuus (tai kenties 

seksuaalisuus ylipäänsä) rakentuu luonnonvoiman tapaiseksi, kun taas 

biseksuaalisuus määrittyy poikkeavuudeksi.  

Biseksuaalisuus ja lesbous ei ole uhka naisten välisen seksin vuoksi sinällään, 

vaan sen vuoksi, että naiset voisivat suosia naisten välistä seksiä pysyvästi. 

Pysyvyyden idea uhkaa naisen seksuaalisuuden pornografista ihannetta avoimena, 

joustavana ja häilyvänä (Williams 1992, 253). Biseksuaalisuuden käsitettä 

voidaan käyttää kuvattaessa joustavaa, yliseksuaalista ja kyltymätöntä naisen 

seksuaalisuutta, yhtä hyvin kuin sitä voidaan käyttää kuvattaessa suljettua, 

pysyvää ja identiteettiin sitoutunutta seksuaalisuutta. Biseksuaalisuuden ja 

lesbouden mahdollisuus kieltämällä ihanteellinen joustava naisen seksuaalisuus 

etäännytetään turvallisen välimatkan päähän pysyvyyden mielikuvista, jotka 

liitetään biseksuaalisuuteen ja lesbouteen identiteettitermeinä. Pornossa 

biseksuaalisuutta ei sallita tulkittavan identiteetiksi, vaan sen pitää korreloida 

joustavuuden ja häilyvyyden kanssa ollakseen hyväksyttävä. Porno kierrättää 

fantasioita kyltymättömistä biseksuaalisista naisista ja hieman helpommin 

tyydytettävissä olevista heteronaisista, jotka ovat myös halukkaita kokeilemaan 

lesboilua.  

Porno esittää naiset olentoina, joiden seksuaalisuus on liukuva: samassa 

kuvasarjassa tai pornotarinassa naiset voivat määrittyä lesboiksi, biseksuaaleiksi 

tai heteroiksi. Lesbo voi löytää biseksuaalisen puolen itsestään ja huomata, että 

kunnon heterokyrpää ei mikään voita; herkkä heterotyttö puolestaan voi 

hetkellisesti muuttua lesboksi viettelevän naisen syleilyssä, mutta kesyyntyä 

bisseksi saatuaan poikaystävältään taas munaa. Porno leikittelee 

biseksuaalisuuteen liitetyillä mielikuvilla tarjoten sen avulla katsojalle sekä 
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fantasioita kyltymättömättömästä binaisesta että helpommin tyydytettävästä 

heteronaisesta, joka kaikesta huolimatta on valmis lesboiluihin. 

6.3 Miehen ongelmallinen biseksuaalisuus 

Käsittelen seuraavassa miehen biseksuaalisuuden rakentumista ongelmalliseksi 

pornolehtiteksteissä. Aluksi kuvaan homoseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden 

rinnakkaisuutta pornolehdissä ja homoseksuaalisuuteen liitettyä uhkaavuutta. 

Seuraavaksi käsittelen sitä, kuinka tämä uhka konkretisoituu neuvontapalstoilla 

julkaistuissa biseksuaalisuutta käsittelevissä lukijakysymyksissä. Lopuksi kuvaan, 

kuinka miehen biseksuaalisuutta käsitellään pornolehdissä myös nautinnollisena 

ja heteroseksuaalista suhdetta vahvistavana ilmiönä. 

6.3.1 Biseksuaalit miehet ja pelottava homoseksuaalisuus  

Toisin kuin naisia, pornon miehiä ei yleisesti ottaen nimetä biseksuaalisiksi. 

Miesten väliseen seksiin viitataan hyvin harvoin pornolehdissä, ja niitä harvoja 

miehiä, jotka esitetään haluamassa toisia miehiä, ei yleensä nimitetä 

biseksuaalisiksi. Pornolehdissä miesten homo- ja heteroseksuaalisuus pidetään 

tiukasti erillään. Miehen heteroseksuaalisuus vaatii myös jatkuvaa 

homoseksuaalisuuden kieltämistä ja torjumista. Seksi miesten välillä vaikuttaa 

olevan yksi vahvimmista valtavirtapornon tabuista. (Williams 1993, 252.)  

Kalle, ainoa aineistoni lehdistä, jossa julkaistaan myös homopornoa, rajoittaa 

homoseksuaalisuuden erityisille ”gay-sivuilleen”. Muissa osissa lehteä 

homoseksuaalisuuteen viitataan silloin tällöin, mutta yleensä naurettavaksi 

tekevään ja vähättelevään sävyyn: Kallen Pikku-Kalle-vitsipalstalla on aina 

vitsejä, jotka on otsikoitu ”hinttivitseiksi”. Kuvasarjoissa miesten väliseen seksiin 

voidaan silloin tällöin viitata, kuten parinvaihtoa käsittelevässä pornokuvasarjassa 

Kaverille kans vaimoa (Kalle 2/2001), jossa lesboilusta innostuneet vaimot 

yllyttävät miehiään homostelemaan, kunnes:  

Viskituiskeessa Tonio heijasi yhtä humaltuneen Armandin polvilleen perse 

pystyyn ja painoi kullinsa kaverin pieruputkeen. – Perkele, tämähän tuntuu 

hyvältä, Tonio vaikersi ja laukaisi mällinsä suoleen. Nyt oli Armandin vuoro 

piilottaa heijarinsa Tonion suklaatehtaaseen. (Kalle 2/2004, 13.)  

Biseksuaalisuutta ei mainita, mutta siinä missä lesbostelu näyttäytyy kiihottavana, 

homostelu on naurettavaa ja sotkuista, vain humalan turvin mahdollista. Se on 
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myös mahdollisempaa ei-suomalaisiksi nimiensä perusteella määrittyville 

miehille, kuten vaikkapa Tonille ja Arskalle. Homo- ja heteroseksuaalisuuden 

välinen ero on räikeä: gay-sivut ovat ilmatiivis, vain miehiä sisältävä tila, jossa 

naisia ei ole, ja muut osat lehdestä jättävät miesten välisen seksuaalisuuden lähes 

kokonaan huomiotta.  

Joissain harvoissa tapauksissa mies voidaan nimetä biseksuaaliseksi, mutta 

tällöin nimeäminen ei kuitenkaan yleensä johda miesten väliseen seksiin. 

Pornotarinassa Toteutunut fantasia biseksuaali naispuolinen näkökulmahenkilö 

osallistuu ryhmäseksiin kolmen miehen ja toisen naisen kanssa. ”Frank ja Klasu 

olivat Stellan mukaan myös biseksuaaleja. Marko oli hetero, joka kuitenkin 

suhtautui hyvin avomielisesti seksiin toisen miehen kanssa” (Haloo 3/2003, 43). 

Tarinassa ei miesten välistä seksiä kuitenkaan kuvata; miesten biseksuaalisuus on 

pikemminkin selittäjä sille, miksi nämä miehet osallistuvat ryhmäseksiin, jossa 

miehiä on enemmän kuin naisia. 

Valtavirran pornotarinat sivuuttavat homoseksuaalisuuden tiukasti silloinkin, 

kun miesten välistä seksuaalisuutta suoraan kuvataan. Pornotarinoissa on myös 

pakolliset naispuoliset hahmot, jotka varmistavat keskenään seksiä harrastavien 

miesten ei-homoseksuaalisuuden. Näiden naishahmojen rooli voi olla hyvin pieni. 

Tarinassa Kovaa kyytiä kotibileissä miespuolinen näkökulmahenkilö eksyy 

ryhmäseksisessioon. Hän harrastaa seksiä ensin naisen kanssa, mutta sitten: 

En ollut koskaan edes ajatellut olevani miehen kanssa ja sanoin miehelle, 

etten ehkä halunnut häntä. Ilmeisesti mikään ei olisi voinut miestä vähemmän 

kiinnostaa, sillä samassa tunsin jotain kylmää anuksessani. Mies siveli 

vaseliinia peräaukkooni. [...] Hämmästykseni oli suuri, kun huomasin, miten 

hyvältä se tuntui. Oma kyrpäni punapään pillussa kasvoi entistä kovemmaksi 

ja yritin tavoittaa työntöihini saman rytmin kuin minua käsittelevällä 

pitkätukalla. Parin lipsahduksen jälkeen rytmi löytyi, ja niin me kolme 

nussimme yhdessä kuin viimeistä päivää. (Tabu 2/2001, 80.) 

Tarina päättyy: ”Enkä ole tavannut noita kolmea kertaakaan tuon illan jälkeen, 

mutta varmaa on, etten heitä ikinä unohda” (Tabu 2/2001, 81). 

Homoseksuaalisuutta tai biseksuaalisuutta ei tarinassa mainita, seksi toisen 

miehen kanssa näyttäytyy ainutkertaisena tapahtumana. Samalla tavoin 

ensimmäisen kertansa toisen miehen kanssa kokee minäkertoja lukijatarinassa 

Kolmistaan: ”Kieltämättä aika erikoinen tunne: nainen omissa munissani 

duunailemassa ja minä kaverin nytkähtelevä vehje suussani! […] Sitä ei voi 

sanoin kuvata, miten härskiltä ja kielletyltä ja kaiken kukkuraksi hyvältä se 
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tuntui” (Kalle 9/2000, 100). Myöskään tässä tarinassa ei mainita biseksuaalisuutta 

eikä homoseksuaalisuutta. 

Miesten välinen seksuaalisuus ja siihen liittyvä häpeä voikin pornotarinoissa 

olla myös kiihotuksen lähde. 2000-luvun lehdissä homoseksuaalisuuden 

salaperäisyyteen ei kuitenkaan enää liitetä valistuksellisuuden verhoa, kuten 

1970-luvulla. Tarinassa Seinän takaa (Tabu 2/2003) miespuolinen 

näkökulmahenkilö salakuuntelee kahden miehen seksin ääniä uimahallin 

vessassa: ”Koen itseni heteroksi, enkä todellakaan halunnut, että kukaan näkisi 

kuinka kuksivien homojen äänet saivat erektiovaikeuksista kärsivän kaluni 

seisomaan sekunneissa” (Tabu 2/2003, 80). Tarinassa homomiehet ovat 

vähättelyn kohde, mutta heillä on pääsy kiihottavaan, salaiseen seksiin, johon 

näkökulmahenkilöllä ei ole. Silti salakuuntelun kokemus on ”sellaisenaan kuin 

tunnin nainti”.  

Koska Kallen gay-sivuilla ei koskaan esiinny naisia, miesten biseksuaalisuus 

rajataan niiltä pois visuaalisella tasolla. Biseksuaaliset miehet kuitenkin esitetään 

homomiesten halun kohteina. Alastomana ja työhaalareissa esiintyvä Andy 

tunnustaa: 

Erikoisen jännittävää on nussia kokematonta naimisissa olevaa puoliheteroa 

miestä, joka aamutuimaan on nainut vaimoaan ja haluaa tämän lähdettyä 

töihin tai shoppailemaan parrua pyllyynsä. Kieltämättä työ luistaa paremmin 

pussit tyhjinä ja on hemmetin mukavaa korkata käyttämätön anus. [...] Gay-

miesten kanssa naiminen hoituu tottuneesti, mutta olen jotenkin heikkona 

näihin bi-miehiin. Mitä kokemattomampi mies, sitä voimakkaammin 

kiihotun. (Kalle Kiimapaketti/2005 40–41.)  

Kuvapankkikuvien yhteydessä oleva ”haastattelu” on todennäköisesti toimituksen 

kirjoittama. Gay-sivuilla julkaistussa lukijatarinassa Kolmistaan miespuolinen 

minäkertoja on vastannut kontakti-ilmoitukseen: ”Olen määritellyt itseni 

homomieheksi… mutta jokin ilmoituksessa oli herättänyt mielenkiintoni – ehkä 

se oli vaan se, että he hakivat nimeomaan miestä, koska pariskunnna mies oli 

kenties bi. Ei siis ollut varma, mutta halusi kokeilla” (Kalle 9/2005, 83). Ennen 

kuin miesten välinen seksiakti tapahtuu, minäkertoja päätyy panemaan naista, 

mutta ”[i]lmassa oli kuitenkin tunne, että naimme toisiamme. Rytmi oli sama ja 

katseemme liimaantuneet toisiinsa” (Kalle 9/2005, 85). Homomies voi uhrautua 

naimaan naisen kanssa, jotta kokematon bi-mies tuntee olonsa turvalliseksi. 

Kiinnostavaa kyllä, pornotarinan ohessa on kuvasarja, jossa on kolme miestä sen 

sijaan, että kuvissa olisi kaksi miestä ja nainen.  
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Siinä missä biseksuaaliset naiset esitetään pornossa seksuaalisesti 

estottomina, kokeneina ja avoimina, biseksuaaliset miehet esitetään avioliitossa ja 

kaapissa olevina homoina, jotka tarvitsevat kokeneen homomiehen munaa, tai 

sitten biseksuaali mies esitetään humoristisesti. Gay-sivuilla julkaistuissa Seksin 

aakkosissa B niin kuin bi-seksuaali selitetään näin: ”Tykkää työnnellä patukkaa 

joka koloon” (Kalle 4/2002, 73). Miesten homoseksuaalisuus Kallen gay-sivuilla 

on liki yhtä monoliittista kuin miesten heteroseksuaalisuus lehden muilla sivuilla 

– ja muussa aineistossani. Homoseksuaalisuuden monoliittinen luonne pornossa 

johtuu osittain pornon funktiosta homoidentiteetin, -halun ja -yhteisön tukijana. 

(Dyer 1989, 61, 68; Cante & Restivo 2004, 142–153; Mowlabocus 2011.) 

Heteropornoa käytetään samaan tapaan heteroseksuaalisen miehisen identiteetin 

ja homososiaalisuuden rakentajana (Kalha 2005, 32). Tämän huomioon ottaen on 

ymmärrettävää, että viittauksia miesten biseksuaalisuuteen vältetään 

pornolehdissä ja että biseksuaalisuus esitetään vaiheena, joka edeltää 

homoseksuaalisuuden löytämistä. Homoseksuaalisuuden jäykkyys suojelee myös 

heteroseksuaalisuuden yhtenäisyyttä.  

Ainoa kuvasarja aineistossani, joka kuvaa miehiä harrastamassa seksiä 

keskenään ja naisen kanssa, on julkaistu Kallessa (1/2001, 4–17). (Kuva 6.) 

Otsikko Biseksuaalinen sekapano viittaa eksplisiittisesti biseksuaalisuuteen, kun 

taas kuvasarjat, joissa kaksi naista harrastaa seksiä keskenään ja miehen kanssa, 

nimetään Kallessa yleensä päähenkilöiden nimillä. Kuvasarja onkin ainoita, jotka 

on suoraan otsikoitu biseksuaalisuuden termillä. Naisten biseksuaalisuutta 

käsittelevät tarinat ja kuvasarjat eivät tunnu vaativan biseksuaalisuutta 

otsikkoonsa, ikäänkuin naisen biseksuaalisuus olisi niin itsestäänselvää, ettei sitä 

tarvitse otsikossa mainita. Kuvasarjan ohessa on kuvitteellinen toimituksen 

kirjoittama tarina. Ensimmäinen kuvateksti ilmoittaa:  

Miehisille miehille Benille ja Peterille tuntuu olevan äärimmäisen tärkeää, 

että heitä ei sanota homoseksuaaleiksi. Siitäkin huolimatta, että viettävät 

kiihkeää sukupuolielämää keskenään. Nämä ritarit väittävät pitävänsä aivan 

yhtä paljon naisista, eli ovat siis biseksuaaleja. ”Homoihin verrattuna siinä on 

suuri ero”, pojat selittävät. [...] – Me ei olla homoja, ihan taatusti ei olla! 

karjui tummatukkainen Ben äänellä, joka sai ikkunat helisemään. Väittää 

mies, joka on yllätetty tämän tästä nussimasta poikakaveriaan peräaukkoon, 

väitin vastaan. – Ei olla homoja, yritti vieressä inttää myös hieman 

vaaleampikutrinen Peter [...] Älkää yrittäkö, nimennekin jo ovat niin 

ruotsalaisia, että turha väittää vastaan. (Kalle 1/2001, 4–5.) 



266 

Kuva 6. Kuvituskuvia pornotarinasta Biseksuaalinen sekapano. (1/2001, 4–5.) 

Tarinan sävy on humoristisen skeptinen, ja se asettaa naurunalaisiksi miehet, jotka 

yrittävät todistaa ei-homoseksuaalisuutensa. Jos mies harrastaa seksiä toisen 

miehen kanssa, hän on ehdottomasti homo, riippumatta vastusteluista. 

Ruotsalaiset nimet vahvistavat homoseksuaalisuuden. Huolimatta näistä 

todisteista, Ben ja Peter toistelevat biseksuaalisuuttaan:  

– Toimittajana sinä ihan varmasti tiedät mitä tarkoittaa sana biseksuaalinen, 

jatkoi Ben kaivaen kirjahyllystä varmemmaksi vakuudeksi vielä Otavan 

Uuden sivistyssanakirjan. [...] Ihmisistä puhuttaessa kysessä on ”poikkeava 

henkilö, jonka sukupuolinen kiintymys suuntautuu yhtä voimakkaasti 

molempien sukupuolien yksilöihin”. Ja mehän ollaan juuri niitä ja mä 

alleviivaan vielä tässä kohtaa yhtä voimakkaasti. Me todellakin tykätään yhtä 

paljon naisista, kuin toisistamme... tai joistain muista kundeista. (Kalle 

1/2001, 6–7)  

Todistaakseen biseksuaalisuutensa miehet suostuvat esiintymään valokuvasarjassa 

naisen kanssa: ”näytetään mitä biseksuaalisuus käytännössä merkitsee, eli 

nussitaan sitä naista, mutta samalla toisiammekin” (Kalle 1/2001, 5–7). Miehen 

biseksuaalisuuden todistaminen näyttäytyy vaikeana haasteena: ”kaveruksemme 
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koettavat todistaa biseksuaalisuuttaan paikalle hankitun tytön avustuksella” (Kalle 

1/2001, 10). 

Aluksi tarinalla vaikuttaa olevan onnellinen loppu: ”Filmille ikuistetaan 

tietenkin myös se klassinen jonomuodostelma, jossa ensimmäinen mies panee 

naista pilluun ja kaveri puolestaan peräaukkoon. Kaikki tuntuu siis olevan 

mukavasti hollillaan ja todistettua tulee se mikä pitikin. Ben ja Peter ovat todella 

biseksuaaleja” (Kalle 1/2001, 16). Jonomuodostelma esitetään biseksuaalisuuden 

ultimaattisena todisteena. Kuvateksti varmistaa asianmukaisen heteroseksuaalisen 

kliimaksin: ”Spermat rinnoille ja tytön suuhun” (Kalle 1/2001, 16). Toimittaja 

tekee yhteenvedon: ”Koko tämän operaation tarkoituksena oli siis antaa Benille ja 

Peterille mahdollisuus todistaa, että he eivät ole homoja” (Kalle 1/2001, 16). 

Tarinan lopussa on kuitenkin yllätys. Kun toimittaja tarkistaa kuvat, hän tekee 

huomion:  

En löytänyt saamani neljänkymmenen otoksen joukosta ainuttakaan, jossa 

Peterin kalu olisi perillä Tarjan pillussa, suussa kylläkin moneen otteeseen. 

Mitä tästä voimme päätellä? Emme ehkä mitään, mutta jäipähän mieltä 

kaivertamaan pieni epäilys, ettei suinkaan mies vain olisi HOMO! (Kalle 

1/2001, 17.)  

Sana ”homo” kirjoitettuna suuraakkosilla on tarinan viimeinen sana. Tarina 

vahvistaa seksuaalisen kahtiajaon vakuuttamalla, että miehiä haluava mies on 

pohjimmiltaan homo, riippumatta itsemäärittelystä tai tekemistään muista 

seksuaalisista teoista. Miehen biseksuaalisuus on naurettavalla tavalla 

mahdotonta, sillä halu toisia miehiä kohtaan, seksistä puhumattakaan, merkitsee 

miehen homoksi.  

Kuvasarjan harvinaisuutta aineistossani korostaa Kallessa 4/2001 julkaistu 

lukijapalaute, jonka mukaan Bi-miesjuttu Kallessa oli toiveitten täyttymys, ja 

toive, jonka mukaan ”kiintiö bi-miesjuttujen osalta ei tullut täyteen tuon yhden 

jutun mukana, vaan että kysymys on liikkeellelähdöstä ja että jatkossa bi-

miesasiaa julkaistaan lehden sivuilla rinnan bi-naisasian kanssa” (Kalle 4/2001, 

16). Vastauksessa kuitenkin todetaan, että ”valokuvaajat vieroksuvat aihetta, tai 

eivät sitten ole ymmärtäneet siihen kohdistuvaa kiinnostusta. Valitettavasti tuo 

sarja on ollut ainoa, mitä olemme siitä yhdistelmästä saaneet käsiimme” (ibid.).  
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6.3.2 Neuvontapalstojen huolestuneet miehet 

Vaikka miehen biseksuaalisuus puuttuu käytännölliseti katsoen kokonaan niistä 

kuvista ja teksteistä, joiden tarkoitus on kiihottaa lukijaa, se kuitenkin on yksi 

toistuvista teemoista, joita käsitellään pornolehtien neuvontapalstoilla kautta koko 

aineistoni 1970-luvun alusta 2000-luvulle. Erityisesti Kallen neuvontapalstalla ja 

lukijankirjeissä se esiintyy usein.  

Nuorille naisille suunnattujen lehtien neuvontapalstoja ja City-lehden 

parodista neuvontapalstaa tutkinut mediatutkija Marjo Kolehmainen (2010; 2012) 

huomauttaa, että lehdissä julkaistut neuvontapalstat asettuvat osaksi julkista 

seksuaalivalistuksen diskurssia, ja koska seksuaalivalistus suunnataan 

suomalaisessa kulttuurisessa kontekstissa usein nuorille naisille, myös 

neuvontapalstojen oletettuna yleisönä ovat yleensä nuoret ja naispuoliset lukijat. 

Kolehmaisen tutkima aikuisille kaupunkilaisille suunnattu neuvontapalsta on 

luonteeltaan parodinen juuri sen vuoksi, että sen lukijoiden oletetaan tietävän sekä 

seksistä että neuvontapalstojen formaatista, jolloin useimmat seksiä koskevat 

kysymykset muotoutuvat vitseiksi. Pornolehtien neuvontapalstat ovatkin 

kiinnostavia sen vuoksi, että ajoittaisesta humoristisuudestaan huolimatta ne 

käsittelevät seksuaalisuutta ja seksuaalisia haluja vakavasti, kysyjää tai kysymystä 

vähättelemättä. Pornolehtien neuvontapalstoilla huumori pehmentää ja keventää 

vakaviksi ja ajoittain ahdistaviksikin hahmottuvia lukijoiden kysymyksiä. 

Pornolehtien neuvontapalstat muodostuivat lukijaa valistaviksi 1970-luvulla 

tarjoamalla näkyvyyttä yksityisille haluille ja fantasioille, jotka vastauksissa 

osoitetaan yleisiksi, vaarattomiksi ja hyväksyttäviksi. Kallessa 7/1982 on kaksi 

miesten biseksuaalisuutta käsittelevää kirjoitusta Seksistä on kysymys -palstalla, 

jonka luonnehdinnassa todetaan, että ”Lääkäriasiantuntijat vastaavat tässä 

osastossa ihmissuhteita ja sukupuolielämää käsitteleviin kysymyksiin”. 

Molemmissa kirjoituksissa muistutetaan jälleen kaikissa ihmisissä olevista 

biseksuaalisista piirteistä. Toisessa kysymyksessä itsensä 19-vuotiaaksi 

esittelevällä kirjoittajalla on Koko nippu kysymyksiä. Kysyjä kysyy muun muassa, 

mistä voi tilata kovempaa pornoa kuin mitä Kallessa julkaistaan ja kuinka 

rintakarvojen kasvua voisi kiihdyttää. Kysyjä jatkaa esittämällä toiveen, että 

lehdessä julkaistaisiin enemmän kuvia miehistä:  

Miesten kuvien lisääminen olisi monille mieluisaa, sillä eiköhän bi-miehiä 

ole melkoisen paljon ja ennen kaikkea kyrvät olisivat varmaan mieluisaa 

katseltavaa naisille. […] Vaikuttaa siltä, että olen itse bi, mutta miehistä 
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minulla ei vielä ole kokemuksia. Nyt kun nain tyttöystävääni, jonka tiukka 

pillu tekee nannaa, mietin mitenkähän anaaliseksi onnistuisi miehen kanssa. 

[…] Ilmeisesti tarvitaan jotain erikoisrasvaa? Tyttöystäväni kanssa emme ole 

uskaltaneet kokeilla, mutta ehkä joku iso miehenköriläs omaa isomman 

suklaareiän. (Kalle 7/1982, 142.) 

Vastauksessa huomautetaan kovan pornon olevan laitonta tavaraa, jota on 

saatavilla lähinnä salakuljetuksen kautta, ja kerrotaan, että Kalle on lehtenä sekä 

naisten että ”gay-poikien” suosiossa. Vastaus antaa ohjeita anaaliseksin 

harrastamiseen tyttöystävän kanssa, ja siinä todetaan, että karvoituksen kasvua ei 

voi juurikaan kiihdyttää. Biseksuaalisuudesta vastauksessa kuitenkin sanotaan: 

”En kirjeesi perusteella ole kuitenkaan taipuvainen pitämään sinua biseksuaalina. 

Tai jos oletkin, niin useimmat miehet ovat jossain määrin biseksuaaleja” (Kalle 

7/1982, 125). Lehden vastaus on kiinnostava siinä mielessä, että kirjeen kirjoittaja 

ei varsinaisesti kysy mitään biseksuaalisuudesta, vaan toteaa arvelevansa itse 

olevansa bi, johon liittyen hän pyytää anaaliseksineuvoja ja lisää miesten kuvia 

Kalleen. Kirjoittajan sinänsä ongelmattomalta vaikuttava suhtautuminen 

biseksuaalisuuteen ei kuitenkaan ole vakuuttanut palstanpitäjää kirjoittajan 

biseksuaalisuudesta. Se, että kirjoittaja toteaa nauttivansa seksistä tyttöystävänsä 

kanssa, sysää biseksuaalisuuden mahdollisuuden etäälle.  

Biseksuaalisuus vedetään esiin samansukupuolisen halun selitykseksi vain 

silloin, kun kirjoittaja käsittelee samansukupuolista halua ongelmana, kuten 

Jallussa 3/1985 Seijan seksipalstalla julkaistussa 19-vuotiaan pojan kirjeessä, 

jossa kirjoittaja pohtii, onko muuttumassa homoksi: ”Omasta mielestäni pidän 

enemmän naisista, mutta kuitenkin minun välillä runkattava katsellen mieskuvia, 

ja se vaivaa minua” (Jallu 3/1985, 51). Kysyjälle vastataan: ”On vaikea ottaa 

kantaa, oletko homo vai et, vai lienetkö biseksuaali, joka kelpuuttaa molemmat 

sukupuolet partnerikseen. Kyllä omaan sukupuoleen voi tuntea vetoa, vaikket 

katselua pitemmälle koskaan menisikään. Asia varmasti selviää kokemusten 

karttuessa, älä turhaan murehdi edeltä käsin” (ibid.). Vastauksessa sekä homous 

että biseksuaalisuus asetetaan neutraaleiksi vaihtoehdoiksi, joita ei tarvitse 

murehtia, mutta juuri murehdinta on merkkinä siitä, että kysyjä ei ole ainakaan 

hetero. 

Kirje, jonka otsikkona on Todellinen minäkö? (Kalle 4/2005, ei 

sivunumeroa), on tyypillinen esimerkki homouden uhasta. Kirjeessä Juha kertoo 

unestaan, jossa hän harrasti seksiä miehen kanssa. Hän heräsi vaimonsa vierestä 

pyjamahousut märkänä ja huolestuneena: ”Kuvastaako uneni todellisia 
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taipumuksiani, eli onko mahdollista, että olen jotenkin muuttunut tai muuttumassa 

homoksi, vai asuuko meissä jokaisessa pieni homo, joka joskus tuo itsensä esiin. 

Ja onko tilanteesta syytä olla huolissaan vai voinko huoletta nauttia ja haaveilla 

kohtaavani elämäni miehen uudelleen seuraavissa unissani?” (Kalle 4/2005, ei 

sivunumeroa.) Palstan vastaaja muistuttaa, ettei homoseksuaalisuutta nykyään – 

eli siis vuonna 2005 – lueta synniksi, sairaudeksi tai rikokseksi, ja rauhoittaa: ”On 

täysin mahdollista, että olet biseksuaali, joka pystyy nauttimaan kummastakin 

sukupuolesta yhtä paljon.” Täsmälleen samoilla sanoilla rauhoitetaan 

nimimerkkiä Epätietoinen, joka kertoo kokemuksistaan maksullisista naisista, 

halustaan miehiin sekä transvestisista fantasioistaan ja niihin liittyvästä häpeästä:  

Peppuni runkkaamisen lopetin vasta muutama vuosi sitten. luulin [sic], että 

olisin samalla päässyt myös halustani rakastella miehen kanssa, mutta niin ei 

vain käynyt. [...] Pelkäsin, että tulisin ihan ”oikeasti” homoksi. [...] olenko 

minä oikeasti ”homotransu”? (Kalle 9/2003, 27–28.)  

 Biseksuaalisuudesta tulee pelastusrengas, jonka avulla miehen ei tarvitse pelätä 

olevansa homo. 

Homoseksuaalisuutta ilmiönä pyrittiin neuvontapalstojen vastauksissa 

vahvasti normalisoimaan ja irrottamaan siitä sekä rikos- että sairausleima 

vuosikymmenestä riippumatta. Esimerkiksi Kallessa 8/1981 julkaistiin Seksistä 

on kysymys -palstalla kaksi miesten välistä seksuaalisuutta käsittelevää 

kysymystä, joista toisen kysymyksen kirjoittaja, Epätoivoinen, 20, on kirjoittanut 

kysymyksen otsikolla Apua, rakastan hinttipoikaa! Naispuolinen kirjoittaja 

kertoo rakastuneensa hyvään ystäväänsä, poikaan, joka on tunnustanut olevansa 

seksuaalisesti kiinnostunut vain miehistä. Kysyjä kysyy: ”Jos kerran hän todella 

on hintti – tiedän kyllä että hän on maannut muutaman pojan kanssa, mutta ei 

hirveän usein – voiko sitä mitenkään parantaa? Toivonko turhaan saavani hänet 

kiinnostumaan omasta vartalostani ja siitä mitä minulla on jalkojeni välissä?” 

(Kalle 8/1981, 98.) Vastauksessa kerrotaan, että homoseksuaalisuudesta on jo 

paljon tietoa ja muistutetaan:  

Homoseksuaalisuutta ei enää pidetä sairautena, vaan eräiden ihmisten 

luonnollisena tapana harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä. Ja jos kyseessä 

ei ole ”sairaus”, sitä ei myöskään voi ”parantaa”. Sen verran tiedetään, että 

meissä kaikissa on latentteja homoseksuaalisia piirteitä, ja myös 

heteroseksuaaleja. Osa ihmisistä käyttäytyykin biseksuaalisesti eli tuntee 

seksuaalista vetoa ja harjoittaa seksuaalista kanssakäymistä molempiin 
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sukupuoliin kuuluvien henkilöiden kanssa. Mutta jos jompikumpi 

perustaipumus, homo- tai heteroseksuaalisuus, vahvasti dominoi, tilanne 

yleensä on lopullinen ja ehdoton. (Kalle 8/1981, 98.) 

Kysyjälle kerrotaan, että hänen on hyväksyttävä ystävänsä homoseksuaalisuus, 

johon hänellä on ”täysi oikeus, ja hän on aivan yhtä normaali kuin sinäkin” (Kalle 

8/1981, 98). Homoseksuaalisuus poistui suomalaisesta sairausluokituksesta 

juurikin vuonna 1981, ja onkin huomionarvoista, että pornolehden 

neuvontapalstalla homoseksuaalisuuden sairausleima torjutaan vahvasti heti 

samana vuonna ja korostetaan homoseksuaalisuutta sisäsyntyisenä ja 

muuttumattomana piirteenä, ja sellaisena hyväksyntää vaativana. Kallessa 

julkaistu neuvontapalstan vastaus rinnastuu saman ajanjakson 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen teksteihin, joissa homoseksuaalisuutta selitetään 

yleisinhimillisellä biseksuaalisuudella, mutta joissa homoseksuaalisuus on 

biseksuaalisuutta mahdollisempi seksuaalinen itsemäärittely. 

Homouden ei-rikos- ja ei-sairausluonnetta toisteltiin neuvontapalstoilla 

neljänkymmenen vuoden ajan yhä uusille mieheen kohdistuvasta seksuaalisesta 

halustaan huolestuneille miehille. Exit-lehdessä 2/2003 naisen kanssa naimisissa 

oleva Hanski kertoo päiväunistaan, joissa esiintyy ”röyhkeitä uroksia”, ja kysyy: 

”Kertovatko uneni sen, että olen kaappihomo? Ajatus ei ole pelottava, outo 

kylläkin. Asia on minulle aika vieras, koska tuttavapiirissänikään ei ole homoja” 

(Exit 2/2003, 71). Vastauksessa homoseksuaalisuuden uhkan torjuminen on vielä 

vahvempi kuin Kallen vastaavissa:  

Murrosiässä biseksuaaliset taipumukset ovat vielä enemmän pinnalla kuin 

aikuisiässä. […] Mielestäni sinulla ei ole mitään syytä huoleen, olet 

naimisissa, kykenet rakastelemaan ja vielä suuressa määrin nautit 

rakastelusta. Päiväunet me kaikki saamme onneksi pitää itsellämme. […] 

Kerrot, että herätessäsi tällaisesta unesta olet edelleen kiihottunut. Onneksi 

vieressäsi on vaimo, johon voit kiihotuksesi purkaa. (Exit 2/2003, 71.) 

Vastauksessa todetaan homofantasioiden vaarattomuus ja pyritään lieventämään 

kirjoittajan (ja lukijoiden) mahdollisesti kokemaa huolta siitä huolimatta, että 

kirjoittaja ei kirjeessään ilmaise unistaan huolta tai pelkoa, vaan ihmetystä.  

Pornolehtien neuvontapalstoilla julkaistuista kysymyksistä osa on 

luonteeltaan sellaisia, että ne esittelevät kirjoittajan seksifantasian, jolle pyydetään 

hyväksyntää sen sijaan, että kysymys käsittelisi tiettyä ongelmaa. Vastaukset ovat 

pääsääntöisesti sävyltään hyvin asiallisia, jopa opettavaisia. Kysymysten ja 
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vastausten välillä voikin olla vahva tyylillinen inkongruenssi, kun lukija 

ryöpsäyttää kysymyksessään yksityisen fantasiansa näkyville, ja vastauksessa 

fantasian ylitsepursuilevuus neutralisoidaan valistuksellisuudella. ”Mielestäni 

olen edelleen täysiverinen hetero, joka vain hakee sellaista laajennettua nautintoa, 

johon tyttöystävä ei suostu. Jos Mira ottaisi poskeen ja antaisi peppua, niin tuskin 

kävisin Tomin luona”, valittaa anaaliseen nautintoon keskittyvän tekstin kirjoittaja 

(Kalle 5/2004, 35). Miesten välinen seksi esitetään joko vaihtoehtona 

heteroseksille tai erikoisena, ainutlaatuisena kokemuksena, joka ei riitä 

muuttamaan päähenkilöä homoksi. Vastauksessa todetaan kuitenkin: ”Tarvitaan 

kuitenkin jonkinasteinen biseksuaalinen taipumus, ennen kuin seksitellään saman 

sukupuolen kanssa. Täysihetero kykenee leikkimään vain vastakkaisen 

sukupuolen kanssa” (ibid.). Heterous ei kuitenkaan ole itsestäänselvästi hyvä asia: 

”Anaali- ja suihinottohaluttomat naiset ovat yleinen ilmiö, siihen niitä kaipaavien 

heteromiesten on mukauduttava, kun taas biseksuaalit saavat osaavaa apua toisilta 

miehiltä” (ibid.). 

Neuvontapalstojen pitäjät yleisesti ottaen neutralisoivat homouden uhan 

biseksuaalisuuden termillä, joka näyttäytyy turvallisena nimikkeenä verrattuna 

”oikeasti homoksi” muuttumisen uhkaan. Biseksuaalisuuskin kuitenkin voi 

näyttäytyä ongelmallisena. Nimimerkki Surullinen 42-vuotias kertoo olevansa 

eronnut bimies, ”hiljainen ja romanttinen koti-ihminen”, jonka ”[a]inoa erikoinen 

asia on tämä biseksuaalisuus”. Nimimerkki kysyy Kallen neuvontapalstalla, mistä 

voisi löytää binaisia seurustelun merkeissä. Palstan pitäjä vastaa: ”Seksilehtien 

kontaktipalstat eivät välttämättä kuulu niiden naisten lukemistoon, jotka etsivät 

vakituista suhdetta. Myönnän näin naisena, että biseksuaalisuutesi saattaa olla 

melkoinen kynnys ylitettäväksi ainakin puhtaasti heteronaiselle” (Kalle 3/2001, 

42). Miehen biseksuaalisuus on heteroseksuaalisen naisen näkökulmasta 

pornolehtien sivuilla vaikeasti ymmärrettävää ja torjuttavaa. Samanlainen 

suhtautumistapa miehen biseksuaalisuuteen tuli ilmi myös 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä ja yksittäisessä valtavirran 

aikakauslehtiartikkelissa. 

Uhkaavaa voi olla myös halu anaaliseksiin, kuten ilmenee naisen 

kirjoittamassa lukijakysymyksessä Onko mieheni homo? (Kalle 6/2001, 42) 

Kirjoittaja kuvaa miehensä innostusta anaaliseksiin ja kysyy: ”Luuletko, että 

miehelläni on taipumusta homouteen, kun hän ei suostu muuttamaan 

panotyyliään” (Kalle 6/2001, 42). Vastauksessa todetaan: ”On monia miehiä, 

joille anaaliseksi on tärkeää. Syytä he harvoin tietävät itsekään. Homoudesta ei 
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silti ole kysymys, vaikka usein miehet pelkäävät sitä myös itse” (Kalle 6/2001, 

43).  

Neuvontapalstoilla esiintyy kuitenkin myös kirjeitä miespuolisilta 

kirjoittajilta, jotka suhtautuvat biseksuaalisuuteen ongelmattomasti. Esimerkiksi 

nimimerkki Biseksuaali antaa Opastusta mieheltä miehelle ja vähän myös naisille 

(Kalle 5/2004, 28) siitä, miten löytää seuraa. Nimimerkki Bi-poitsu joka kaipaa 

kaveria kysyy: ”Miksi bit eivät kohtaa toisiaan? Minä olen vapaamielinen ja 

sallisin kaverilleni myös muita miehiä tai naisen, jos hän haluaa” (Kalle 

Kiimapaketti/2005), ja kertoo käyneensä Setan homo- ja bi-ryhmissä. 

Vastauksessa ohjeistetaan kirjoittajaa etsimään seuraa Setan ryhmien lisäksi 

homobaareista ja ranneliike.netistä. Samanlaisia seuranetsintäneuvoja annetaan 

”40-vuotiaaksi bi-poikamieheksi” itsensä nimeävälle Kokeilijamiehelle, joka 

kuvailee kirjeessään homofantasioitaan (Kalle 5/2005, ei sivunumeroa).  

Biseksuaalisuuden mahdollisuutta tarjotaankin kirjoittajille, jotka 

kysymyksissään mieltävät samansukupuolisen (miesten välisen) seksuaalisuuden 

ongelmallisena. Ongelmaton suhtautuminen, johon liittyy kuvaus tyttöystävän 

kanssa harjoitetun seksin nautinnollisuudesta tekee biseksuaalisuudesta 

epäuskottavaa: kaikki miehet ovat jossain määrin biseksuaalisia, mutta itsensä 

biseksuaaliksi määrittäminen on tarpeen vain niille miehille, joiden halu toisia 

miehiä kohtaan on niin vahva, että se syrjäyttää naista kohtaan tunnetun halun. 

Tällöin itsen biseksuaaliksi määrittäminen näyttäytyy turvallisempana kuin 

homoseksuaaliksi määrittäminen. Silloin kun homoseksuaalisuuden vaara oli 

neuvontapalstojen kysymyksissä ilmeinen, se pyrittiin neutralisoimaan 

biseksuaalisuudella. Toisaalta miehen halun mieheen voi mitätöidä toteamalla sen 

olevan yleistä, ja toisaalta liikaa tällaista halua kokeva kysyjä voi nimetä itsensä 

homon sijasta vähemmän leimaavalla biseksuaalin nimikkeellä. 

Neuvontapalstoilla julkaissut kolumnit toistavat stigmaattisia yhteyksiä 

sairauden, häpeän, lian ja miesten homoseksuaalisuuden välillä. Ne myös 

heijastavat epävarmuutta siitä, mikä miehelle on seksuaalisesti sallittua ja mikä ei. 

Siinä missä naisten välinen halu ja seksi ovat jatkuvasti läsnä heteropornossa, 

miesten välinen halu ja seksi on joko naurettavaa tai ongelmallista. 

Biseksuaalisuus ulotetaan koskemaan kaikkia naisia, mutta biseksuaaliset miehet 

ovat joko neuvontapalstojen hätääntyneitä ongelmakimppuja tai säälittäviä 

pellejä, jotka epäonnistuvat yrityksissään todistaa ei-homoseksuaalisuuttaan. 

Epätasapaino kolumneissa julkaistujen hermostuneiden kysymysten ja muualla 

lehdissä esiityvän miehen biseksuaalisuuden naurettavaksi tekemisen välillä on 

lähes traaginen. 
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6.3.3 Kalleilu onnellisen avioliiton takuuna 

Avioliittoa ja parisuhdetta eri sukupuolta olevan kanssa käsiteltiin pornolehdissä 

yleensä ongelmana silloin, kun samansukupuolisen seksuaalisuuden mahdollisuus 

tuli näkyviin. Varsinkin miehen halu mieheen näyttäytyi yleensä avioliittoa ja 

parisuhdetta uhkaavana asiana, jota naisen on mahdotonta hyväksyä. Jos miehen 

halu mieheen on kyllin vahva, naissuhde on väistämättä tuomittu 

epäonnistumaan.  

Samansukupuolisen halun ja erisukupuolisen avioliiton ongelmallisuutta ja 

traagisuutta käsitellään Seksi-lehdessä 10/1977 julkaistussa artikkelissa otsikolla 

Homo ja hänen vaimonsa: mitä he tekevät yhdessä? Artikkeli on kuvitettu 

mustavalkokuvalla alastomasta naisesta ja miehestä sekä erillisellä kuvalla 

alastomasta miehestä. Artikkelin todetaan perustuvan Chicagossa suoritettuun 

tutkimukseen, jota ei kuitenkaan yksilöidä: ”Useimpia tutkimuksiimme 

osallistuneita miehiä pitäisi kaiketi kutsua biseksuaaleiksi, mutta koska he itse 

leimasivat itsensä homoseksuaalisiksi, pidimme heitä tutkimuksissammekin 

sellaisina” (Seksi 10/1977, 43). Artikkeli muistuttaa 96-lehdessä julkaistuja 

artikkeleita, joissa pohditaan avioituneiden homoseksuaalien asemaa ja 

kokemuksia, ja siinä tuodaan esiin Ysikutosistakin tuttuja teemoja: avioitumisen 

syitä ovat halu saada perhe ja lapsia, halu taistella homoseksuaalisia haluja 

vastaan ja perheen tai yhteiskunnan painostus. Artikkelin mukaan miehet nauttivat 

seksistä sekä vaimojensa että satunnaisten miespuolisten seksikumppaneidensa 

kanssa. Tästä huolimatta ”Voi tuntua murhenäytelmältä, että nämä miehet 

joutuvat vuosikausia kiusaamaan itseään, viettämään kaksoiselämää, 

tasapainoilemaan kahden persoonallisuutensa välillä sopeuttaakseen sen 

kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi” (Seksi 10/1977, 45). Avioliitto ja miesten 

miehiin kohdistuva seksuaalinen halu – homoseksuaalisuus – näyttäytyvät 

pohjimmiltaan toisiinsa sovittamattomina. Artikkeli päättyyy ehdolliseen 

loppunostoon: ”Mutta ehkäpä tällainen aidanharjalla tasapainoileminen voi antaa 

miehelle makupaloja kahdesta erillisestä maailmasta” (ibid.). Suurin osa miehiin 

seksuaalista halua tuntevista miehistä esitetään joko yhteiskunnan tai 

avioliittoinstituution uhreina, mutta ”homoseksualistien vähemmistölle” avioliitto 

voi olla ”täysin tyydyttävä elämäntyyli”.  

1970-luvun tarinoissa avioliittoa saatettiin kuitenkin käyttää myös 

puhdaspiirteisen homopornotarinan kehyksenä. Seksi-lehdessä 10/1977 

julkaistussa lukijatarinassa Homokokemus – uskottomuuttako? minäkertoja 

esittelee itsensä avioituneeksi mieheksi, joka on vaimonsa kanssa sopinut, etteivät 
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he koskaan ole uskottomia toisilleen. Tarina alkaa yksityiskohtaisella kuvauksella 

minäkertojan vartalosta ja masturbaatiokokemuksesta, kunnes ovikelloa soittaa 

naapurin Teppo, joka kiinnostuu minäkertojan seisovasta kalusta. ”Teppo oli 

varmasti biseksuaali ja se olikin juuri hän, joka ehdotti, että tekisimme sitä 

yhdessä” (Seksi 10/1977, 34). Tarina jatkuu kuvauksella yhteisestä 

masturbaatiosta ja päättyy (retoriseen?) kysymykseen: ”Tämä ei ole 

uskottomuutta, vai onko?” (ibid.). Tarina on julkaistu Seksi-lehden Arvoisa 

toimitus! -palstalla, jolla julkaistiin sekä lukijoiden pornotarinoita että seksiin 

liittyviä lukijakysymyksiä. Toimitus vastaa kysymykseen: ”Tässä tapauksessa olet 

selvästi kiinnostunut myös toisesta sukupuolesta, ja kyllähän ihmisiä voi pettää 

samankin sukupuolen edustajan kanssa” (ibid.). Miesvartalon yksityiskohdilla 

herkutteleva homopornotarina on siis tehty turvalliseksi kahteenkin kertaan: ensin 

määrittelemällä minäkertoja avioituneeksi mieheksi, joka vain sattumalta tulee 

naapurin Tepon viettelemäksi, ja sitten rakentamalla pornotarina 

lukijakysymyksen muotoon, jossa kertoja näennäisesti kysyy neuvoa 

toimitukselta. 

Miehen biseksuaalisuus saattoi kuitenkin rakentua myös parisuhdeseksin 

piristäjäksi, mutta vain silloin, kun näkökulma oli naisen. Tällainen seksuaalinen 

monimuotoisuus brändätään Kalle-lehdessä ”kalleiluksi”:  

Kainuulainen Merja kertoo avoimessa haastattelussaan, millaista on 

todellinen kalleilu. Kalleilussa mm. avioseksitellään oman miehen kanssa, 

lesboillaan Kallen Lemmenpostissa ilmoitelleen rouvan kanssa, kiksautellaan 

kiireellä naapurin isännän kanssa lähimmässä puskassa ja käväistään välillä 

tansseista hakemassa mies yöjalkaan. Jos sinunkin seksielämäsi on tylsää, 

otapa tästä tarinasta esimerkkiä! (Kalle 9/1984, 50.) 

Vapaamielisyys on valttia, jos sen oikein ottaa osaa! -pornotarinan kuvaama 

seksuaalisuus on lehden näkökulmasta ihanteellista, jopa niin että se nimetään 

lehden nimellä kalleiluksi. Juttu on kuvitettu yhdellä kuvalla, jossa pariskunta 

makaa vuoteella. Alaston mies on kuvattu osittain selin, mutta kuitenkin niin että 

kasvojen profiili näkyy. Mies nuolee makaavan naisen genitaaleja ja koskettelee 

niitä. Naisesta näkyy vain paljas takamus ja miehen pään yläpuolelle nostetut, 

korkokenkiin ja nailonsukkiin puetut jalat. ”Merja ja Ensio ovat kainuulainen bi-

pariskunta, joka välistä elää ihan tavallista perheellisen elämää ja taas välistä 

tekee mitä uskomattomimpia seksitempauksia. Virikkeitä vaihtelevaan 

seksielämäänsä he saavat mm. Kallesta ja Jallusta, joita he ovat tilanneet ja 

lukeneet jo usean vuoden ajan” (ibid., kursiivi alkup.).” Ihanteellinen seksielämä, 
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kalleilu, koostuu paitsi aviollisesta seksistä, myös biseksuaalisuudesta ja 

valittujen pornolehtien lukemisesta. Mainitut lehdet auttavat myös seksielämän 

järjestelyssä tarjoamalla kontaktipalstan, jonka kautta pariskunta etsii 

kumppaneita. Kontaktipalstan kautta löytyy Arto, joka ”näytti olevan ihan 

mukavan näköinen mies, ja vielä kaiken lisäksi bi-seksuaali” (Kalle 9/1984). Arto 

tulee pariskunnan luokse käymään ja ”Kiihtyneessä mielentilassa kolmikko siirtyi 

olohuoneeseen, jossa miehet halusivat ensin tutustua lähemmin toisiinsa. He 

suutelivat ja hyväilivät toisiaan himokkaasti, ja Merja katseli vieressä, kun 

aviomies sai Arton muhkeaa munaa tiukkaan takapuoleensa. Hetken huilittuaan 

molemmat miehet ottivat Merjan käsittelyynsä” (ibid.).  

Biseksuaalisuus on kuitenkin asia, joka on parhaimmillaan avioliitossa, 

mieluiten siten että oma biseksuaalisuus ymmärretään vasta avioliiton aikana: 

”Merja kertoo, että hän tajusi vasta muutama vuosi sitten olevansa bi-tyttö” 

(ibid., kursiivi alkup). Tarina jatkuu kuvailemalla, kuinka Merja ja Ensio ovat 

kontaktipalstan kautta löytäneet myös muita pareja, joiden kanssa katsoa 

seksivideoita, saunoa, kaljoitella ja harrastaa ryhmäseksiä. Onnellisen avioliiton 

salaisuus onkin Kallen näkökulmasta seksuaalinen kokeilevuus ja 

biseksuaalisuus.  

Merja ja Ensio ovat hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta pariskunnasta, 

joka nauttii estottomasti toisistaan ja muista. […] Nuoresta iästään huolimatta 

Ensio ja Merja ovat olleet naimisissa jo monta vuotta. Heidän seksielämänsä 

ei ole missään määrin kuihtunutta, kuten monilla muilla vuosia naimisissa 

olleilla pareilla. He molemmat pitävät hurjasta seksistä ja seksivaatteista ja 

tutustuvat mielellään uusiin Kalle-henkisiin ihmisiin. Heillä ei pääse tylsyys 

elämässä yllättämään. (ibid., kursiivi alkup.).  

Miesten välinen seksi on yksi avioelämää piristävä seksikäytäntö ryhmäseksin, 

lesboilun ja pornon katselun ohella, ja sellaisena se ei uhkaa avioliittoa, vaan on 

sen vahvistaja. Naisten välinen seksi ja naisen biseksuaalisuus näyttäytyvät 

avioliiton kannalta itsestäänselvän positiivisina asioina. Jallussa 3/1985 

mainostettiin uutta artikkelisarjaa Ihmisiä seksin ääressä, jonka ensimmäinen 

artikkeli oli otsikoltaan Tunnen nautintoa, kun vieras mies nussii vaimoani! 

Artikkeli esittelee Hannelen ja Anteron, joiden ”perheen ulkoiset puitteet ovat 

kuin millä tahansa suomalaisella keskivertoperheellä” (Jallu 3/1985, 19), mutta 

avioparin seksielämä eroaa ”tähtitieteellisen mahtavasti” muista suomalaisista 

otsikon esittämästä syystä. Tekstinostossa todetaan Hannelen äänellä: ”Olen bi ja 

maksan taksin perseelläni” (Jallu 3/1985, 20). Pariskunta esitellään pornoa 
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kuluttavana ja heidän kerrotaan hankkineen ”nykyajan apuvälineitä seksielämää 

piristämään”. Pariskunnan kerrotaan nauttivan myös parinvaihdosta, johon 

kumppaneita on löytynyt kontakti-ilmoitusten perusteella. Parinvaihdon ansiosta 

Hannele kertoo kiinnostuneensa muista naisista:  

Olin ilmeisesti ollut jonkinlainen bi vaikka kuinka kauan, en vain ollut 

tiedostanut sitä. Mutta rikas lisä se on seksimaailmaani, olen varsin 

tyytyväinen, että löysin sen piirteen itsestäni, enkä antaisi sitä mistään 

hinnasta enää pois. (Jallu 3/1985, 21.)  

Kuten edellisen tarinan Merjalle, myös Hannelelle oma biseksuaalisuus on 

löytynyt vasta avioliiton aikana. Artikkeli päättyy toimittajan kysymykseen, onko 

mikään seksin saralla vierasta, johon Antero ja Hannele vastaavat: ”Esimerkiksi 

sellainen laaja ala kuin eläinseksi on kokonaan vieras, joskin esimerkiksi 

Hannelen veljellä on myös tämän alan kokemuksia. Olemme jo pitkään 

harkinneet susikoiraa, neuvottelemme enää oikeastaan vain sen sukupuolesta!” 

(Jallu 3/1985, 21). Tekstin ohessa on neljä kuvaa, joista yhdessä nainen pitää 

sylissään koiraa jalat levällään. Kuva ei kuitenkaan ole eläinpornokuva, vaikka 

siihen kuvatekstissä viitataankin. Haastattelu vertautuu Ysikutosessa julkaistuun 

nuoren parin haastatteluun, jopa siinä määrin että molemmissa haastatteluissa 

pariskunta pohtii juuri susikoiran sopivuutta eläinseksiin. Seksuaalinen 

vapaamielisyys ja kokeilunhalu rajautuu avioliitossa olevan pariskunnan sisälle, 

aviosuhteen piristäjäksi ja vahvistajaksi, jolloin sen enempää samansukupuolinen 

seksi, eläinseksi tai parinvaihtokaan eivät uhkaa avioliittoa tai 

sukupuolijärjestystä. Biseksuaalinen vaimo näyttäytyy ihanteellisena 

kumppanina, joka vieläpä mahdollistaa ilmaiset taksimatkat. 

Aviosuhdetta elähdyttävää samansukupuolista seksiä haetaan pornotarinoissa 

paitsi pornolehtien kontaktipalstoilta, myös ulkomailta, sillä ”Välimeren seuduilla 

ei ole mitenkään harvinaista, että voittopuolisesti naisista kiinnostunut 

heteroseksuaalinen mies aina välillä menee miestenkin kanssa sänkyyn” (Jallu 

12/1980, 78), kuten kerrotaan eräässä Suomessa asuvan espanjalaismiehen 

haastattelussa. Kallessa 8/1984 julkaistiin kolmen aukeaman mittainen juttu Vain 

Etelän Ristin alla voit kokea… Iskin miehelleni rakastajan. Ingressissä kerrotaan: 

”Kallen uusi reportteri -pari Päivi ja Stig ovat monessa spermassa ja mahlassa 

kieriskelleet ennakkoluuloton bi-pari, joka myös tulevaisuudessa kertoo 

kokemuksiaan lukijoille” (Kalle 8/1984, 24). Tarinan minäkertoja on Päivi, joka 

kertoo pariskunnan seksielämän olleen vaisua ennen Kreetan matkaa. Kertoja 

kuvaa aviomiehensä vetävän kännit jo lentokoneessa ja kaatuvan perillä 
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samantien hotellin sänkyyn nukkumaan. Kertoja päättää lähteä yksin 

kreikkalaiseen baariin nauttimaan gin toniceja, jossa hän kohtaa cowboy-hattuisen 

kreikkalaismiehen, jonka sepaluksen muhkeaa kohoumaa kertoja vilkuilee 

pohtien, onko kohouma kumipatukka. Kreikkalaismies avaa keskustelun:  

– It's really, but only for men, cowboy virnisti punehtuville poskilleni. […] 

– How many drakhmas with or without this Mickey Mouse, sanoin ja 

vilkaisin merkitsevästi kaverin sepaluksiin. – Not for Ladys. (Kalle 8/1984, 

25–26, painotus alkup.)  

Päivi saa miehen mukaansa kertomalla hotellissa odottavasta aviomiehestään, 

joka on valmis maksamaan. ”Rauhoitin pahaani [sic] mukaan kaveria kertomalla, 

että olimme bi-pariskunta, joka oli tottunut yhteen jos toiseenkin 

kummallisuuteen” (Kalle 8/1984, 26). Kertoja vie Manolikseksi itsensä esitelleen 

kreikkalaismiehen hotellille, jossa aviomies onkin jo herännyt krapulaunestaan ja 

mennyt suihkuun. Hotellilla tapahtumat ”alkoivat laavavirran tavoin vyöryä 

eteenpäin silmieni edessä” (Kalle 8/1984, 26–27). Päivi jää katsomaan miesten 

välistä suu- ja anaaliseksiä, kunnes ”[y]htäkkiä he rojahtivat lattialle voihkivaksi 

ja väriseväksi massaksi, joka tuntui kietoutuneen toisiinsa kaikilla raajoilla. Tuo 

edessäni tapahtunut näytelmä oli onnistunut saamaan minut niin valtoihinsa, että 

olin huomaamatta repinyt vaatteet yltäni ja syöksyin syleilemään molempia” 

(Kalle 8/1984, 27). Tarina päättyy tähän. 

Juttu on kuvitettu neljällä kuvalla alastomasta, ilmeisesti kreikkalaisen 

rakastajan näköiseksi tarkoitetusta tummahiuksisesta ja -viiksisestä miehestä 

uimarannalla sekä merimaisemakuvasta. Kuvien mies poseeraa kameralle, mutta 

kuvat ovat huolimattoman tuntuisia, eivät kuvia ammattimallista. Tarinassa 

näkökulma on miesten välistä seksiä tarkkailevan naisen, mutta kertojanääni on 

hyvin samanlainen kuin pornotarinoissa, joissa kertoja nimetään miespuoliseksi. 

Tarinan kehyksenä on avioparin väljähtynyt seksielämä, joka piristyy kun 

aviomies saa maistaa Manolista, mutta avioelämän piristymistä ei kuitenkaan 

tarinassa kuvata. Niinpä tarina onkin oikeastaan homopornotarina, joka tehdään 

lukijalle lähestyttävämmäksi naiskertojan avulla ja asettamalla miesten välinen 

seksi avioelämän parantamisen kontekstiin. Naisen katse tekee miesten välisestä 

seksistä hyväksyttävän, itse asiassa jotakin, joka onkin olemassa juuri naista 

varten.  

Ulkomaille sijoittuu myös Jallussa 8/1980 julkaistu tarina Tapahtui 

Mallorcalla. Naispuolisen minäkertojan tarinassa aviopari tylsistyy sateisella 

Mallorcalla, kunnes tutustuu hotellissa ”hinttipariin”. Parisuhdeseksi saa uutta 
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virtaa räsypokan peluusta ja siitä, että aviomies pääsee kokeilemaan anaaliseksiä 

miehen kanssa, ja toinen miehistä ei olekaan ”täysverinen hintti”, vaan harrastaa 

seksiä myös naispuolisen minäkertojan kanssa. Tässäkin tarinassa naisen 

tirkistelevä katse kohdistuu miesten väliseen seksiin. Tarinassa ei mainita 

biseksuaalisuutta, mutta nostossa tarinaa luonnehditaan ilmaisulla ”1N 3M 

bisex!” Jallussa ei ole 1980-luvulla käytännössä ollenkaan homopornoksi 

luokittuvia kuvia, tai edes miesten alastonkuvia. Siksi onkin merkillepantavaa, 

että naisen näkökulmasta kirjoitettuja kuvauksia miesten välisestä seksistä 

julkaistiin lukijatarinoina varsin usein. Esimerkiksi Jallussa 4/1980 julkaistussa 

tarinassa Pieni perverssi toive naispuolinen minäkertoja nainen haluaa katsella 

miehensä harrastavan seksiä toisen miehen kanssa. Pariskunta kutsuu kylään 

Markon, ”tunnetusti biseksuellin kaverin”, ja tarinassa kuvataan niin miesten 

välistä oraali- kuin anaaliseksiäkin. Naispuolinen näkökulmahenkilö kuvaa 

masturbointiaan, mutta kuvauksen ulkopuolelle maininnan varaan jää se, kuinka 

hän myöhemmin osallistuu aktiin muutenkin kuin katsojana.  

Biseksuaalisuus voi kuitenkin toimia avioliiton vahvistajana vain silloin kun 

se ilmaistaan ääneen. Erotiikan maailmassa 8/1989 julkaistussa lukijatarinassa 

Tottakai olen kaksineuvoinen! kirjoittaja nimimerkillä Onnellinen bi kertoo, että 

”En milloinkaan unohda ensimmäistä kertaa, kun huomasin todella olevani 

biseksuaalinen ja rakkain päiväuneni toteutui. Olin vaimoni kanssa kävelemässä 

metsässä, kun äkkiä näimme kaverin aukiolla. Hän makasi alasti sammalissa ja 

runkkasi” (EM 8/1989, 106). Minäkertoja sanoo vaimolleen: ”Sä aina tapaat 

sanoa, että tekisit mitä hyvänsä mun onneni eteen. Teetkö nyt sen, mitä eniten 

kaipaan? Mä tahon sulta persettä… ja tolta kaverilta kans” (EM 8/1989, 107). 

Tarina kuvailee ryhmäseksisession, jonka huipentumana ei kuitenkaan ole 

anaaliseksi, vaan päähenkilön suorittama suihinotto, jota kuvataan peräti kahdesti. 

Tarina päättyy: ”Lopultakin toiveeni toteutui. Ja lopultakin sain kokea olevani 

oikeasti biseksuaalinen. Tulevaisuudessa voisin nauttia sekä tyttöjen että poikien 

seurasta” (ibid.). Oikea biseksuaalisuus koostuu tarinassa sekä omien toiveiden 

ilmaisemisesta vaimolle että anaali- ja oraaliseksiaktin toteuttamisesta sekä 

vaimon että metsässä kohdatun miehen kanssa. Vaimon läsnäolon kautta 

minäkertoja saa siunauksen biseksuaalisuudelleen.  

1980-luvulla julkaistujen pornotarinoiden näkökulmasta biseksuaalisuus on 

suositeltavinta avioliitossa, avioseksin piristäjänä. Silloin kun pornotarinassa 

kuvataan samansukupuolisen seksin harrastamista vaimolta tai aviomieheltä salaa, 

tarinaan sisältyy mahdollisuus aviosuhteen murtumisesta paljastumisen takia, tai 

jopa toive suhteen päättymisestä, jotta kertoja voisi ”nauttia bi-seksuaalisesta 
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elämästä aivan vapaasti” (Kalle 4/1984, 100), kuten eräs neuvontapalstalla bi-

miesten välisiä salaisia kohtaamisia kuvannut lukija toivoo.  

6.4 Biseksuaalinen halu ylittää sukupuolen rajat 

Kaikkialle ulottuvan naisten biseksuaalisuuden ja liki poissaolevan miesten 

biseksuaalisuuden ohella biseksuaalisuus-termiä käytetään pornossa myös 

kuvaamaan erilaisia sukupuolen ylittämisiä ja halua sukupuolen ylittäneeseen 

henkilöön. Esimerkiksi Exit-lehden 3/2001 artikkelissa Mielikuvissa yleistä, 

käytännössä vähäistä todetaan: ”Biseksuaalisuuden yleisyyden arviointia 

vaikeuttaa heidän [tutkijoiden] mukaansa se, että osalla ihmisistä on seksuaalisia 

tunteita molempia sukupuolia kohtaan, osalla on seksisuhteita sekä miesten että 

naisten kanssa ja vain osa identifioi itsensä transseksuaaleiksi” (Exit 3/2001, 7). 

Artikkelissa biseksuaalisuus esitetään jatkumona, joka on lievimmillään halua 

molempia sukupuolia kohtaan ja rajuimmillaan tarvetta ”vaihtaa sukupuolta 

toiseen”, kuten asia pornolehdissä ilmaistaan. Tässä alaluvussa käsittelen 

biseksuaalisuuden ja sukupuolen ylittämisen välisiä kytköksiä. 

Biseksuaalisuus-sanan yksi merkityksistä on kaksineuvoisuus, millä 

merkityksellä pornossa myös pelaillaan ja pilaillaan. Biseksuaalisuus venyy 

merkitsemään paitsi ”tytöistä ja pojista tykkäämistä”, myös sukupuolen rajojen 

ylittämistä ja halua sukupuolen rajat ylittävään henkilöön. Kallen 5/2003 

vitsipalstalla julkaistussa Biseksuaaliklubi-otsikoidussa85 vitsissä kerrotaan, 

kuinka Hulina-Helinän aviomies yllättää hänet vuoteesta vieraan miehen kanssa. 

Helinä kuitenkin sanoo: ”Saanko esitellä vanhan luokkatoverini Maijan, joka on 

äskettäin vaihtanut sukupuolta. Me olimme juuri tutkimassa leikkausarpia…!” 

(Kalle 5/2003, 44). Vitsissä biseksuaalisuus ja sukupuolen vaihtaminen 

samastuvat toisiinsa. 

Biseksuaalisuuden käsitettä käytettiin transvestisuuden ja 

transsukupuolisuuden yhteydessä jo 1970-luvulla. Kallessa 6/1974 julkaistussa 

53-vuotiaan göteborgilaisen ”homoseksualistin” Wilman haastattelu on otsikoitu 

Tämä nainen on kaljupäinen mies. ”Wilma, 53, on transvestiitti, mies joka haluaa 

olla nainen” (Kalle 6/1974, 12), haastattelu alkaa. Haastattelun kysymykseen 

”Onko transvestiitti aina homoseksualisti?” Wilma vastaa, että ”transvestiitti voi 

                                                        
85 Samalla vitsipalstalla julkaistiin myös vitsit Transsuklubi, ruotsalaisia makkaranostajia käsittelevä 
Hinttiklubi, elefantinrakastajia käsittelevä Sodomistiklubi sekä Pervoklubi, jossa viitataan sekä 
eläinseksiin että seksiin alaikäisten kanssa. 
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olla kuka tahansa mies, jopa hetero- tai biseksualistikin”. Haastattelija tarttuu 

termiin: 

Sinä mainitsit äsken biseksualistit... – Kyllä. Voin kertoa sinulle hauskan 

tapauksen Kanarialta. Olin siellä erään värillisen miehen kanssa ja tapasimme 

pariskunnan, belgialaisen miehen ja naisen, jotka kummatkin olivat 

biseksualisteja. […] – Illalla mies pistäytyi homoklubiin ja nainen meni 

puolestaan lesbojen paikkaan. Päivisin he ottivat aurinkoa ja uivat yhdessä 

kuin kuka tahansa pari. Tarkoitan sitä vain että on mukavaa kun pystyy 

olemaan noin monipuolinen. Saa enemmän irti elämästä. (Kalle 6/1974, 12.)  

Artikkelissa Wilma näyttäytyy kaikkien seksuaalisten poikkeavuuksien 

puolestapuhujana, joka kertoo yksityiskohdat niin biseksualistien, transvestiittien 

kuin homoseksualistienkin elämästä. Artikkelissa on kahtalainen sävy: toisaalta 

lukijaa valistava ja seksuaalisten poikkeavuuksien hyväksyntää vaativa, mutta 

toisaalta myös tirkistelevä, mikä korostuu otsikkovalinnassa ja kuvissa, jossa 

peruukkinsa riisunut Wilma näyttää yllätetyltä. Kuvituskuvat 

transvestiittirevyytaiteilijasta, johon ei jutun leipätekstissä viitata, vahvistavat 

mielikuvaa seksuaalisista poikkeavuuksista omaan maailmaansa kuuluvana 

ryhmänä. Lisäksi tämä oma maailma sijaitsee Ruotsissa: Wilmakin asuu 

Göteborgissa, eivätkä hänen kokemuksensa sijoitu Suomeen, vaan Ruotsiin ja 

Kanarialle. Juttu kuitenkin päättyy emansipatoriseen loppunostoon: ”Minulla ei 

ole mitään syytä depikseen. Olen saanut parhaan lahjan mitä saada voi – olen 

terve” (Kalle 8/1974, 13). Viittauksella terveyteen kiistetään lukijan mahdollinen 

ennakkoluulo, että homoseksuaalisuus, transvestisuus tai jokin muu artikkelissa 

kuvattu ”seksuaalinen poikkeavuus” olisi sairasta. 

Kallessa 8/1988 käsitellään transteemaa artikkelissa otsikolla Transseksuaalin 

ongelma: Mieli on naisen – ruumis miehen. Lukijaa valistetaan heti alussa:  

Transseksuaali sotketaan usein transvestiittiin, mutta samantapaisesta 

nimestään huolimatta ne eivät kuitenkaan ole sama asia. Transvestiitti on joko 

homo-, bi- tai heteroseksuaalinen mies, joka pukeutuu naisen vaatteisiin. [...] 

Vaikka sukupuolta vaihtanut mies onkin ulkonaisislta tunnusmerkeiltään 

nainen ja käyttää naisen nimeä, on hänellä edelleenkin miehen 

sosiaaliturvatunnus, eikä sitä suostuta vaihtamaan. [...] Eikö elämä olisi 

helpompaa jos nämä ”uudesti syntyneet” naiset ja miehet saisivat myös uuden 

henkilötunnuksen? Varmasti olisi, mutta se ei kuulemma käy päinsä, sillä 

sukupuolta ei voi lopullisesti muuttaa millään konstilla. (Kalle 8/1988, 10.)  
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Artikkeli ottaa vahvasti kantaa transseksuaalien oikeuksiin ja oikeuttaa 

kannanotolla transseksuaalisuuden tirkistelyn. Alun esittelyä seuraa Emmaksi 

nimetyn nuoren transseksuaalin haastatelu. Juttu on kuvitettu Emman kuvilla, 

joissa hänen kasvonsa ovat joko hiusten tai mustan sensurointilaatikon peitossa. 

Kuvissa Emma mallailee sukkanauhoja ylleen ja lukee Kallea. Ensimmäinen 

kappale haastattelusta on otsikoitu Bi-seksuaali. ”Emma kertoo myös tavallaan 

poukkoilevansa nurkasta nurkkaan ihmissuhteissaan. Hän seurustelee sekä 

miesten että naisten kanssa, mutta kenenkään seurassa hän ei ole viihtynyt 

pitkään” (Kalle 8/1988, 36). Haastattelussa kuvataan myös Emman 

seksikokemuksia sekä miesten että naisten kanssa. Artikkeli päättyy siihen, 

kuinka Emma kertoo kyselleensä Meilahdesta sukupuolenvaihdosleikkauksista. 

Artikkelissa on mieltäylentävä loppukaneetti: ”Luotan kuitenkin tulevaisuuteen, 

sillä olen optimisti, Emma sanoo hymyillen ja ottaa uuden asennon kamerani 

edessä” (ibid.). Artikkelissa transseksuaalisuus erotetaan selvästi 

transvestisuudesta, mutta biseksuaalisuus liudentuu transseksuaalisuuteen ja 

toimii sen selittäjänä, samoin kuin transseksuaalisuus sinällään selittää 

biseksuaalisuutta: sukupuolensa suhteen välitilassa olevan henkilön voi olettaakin 

olevan kiinnostunut sekä miehistä että naisista.  

Pornolehdissä silloin tällöin esitellyt shemale-mallit, eli mallit, joilla on 

penistä lukuunottamatta naisen ruumis, nimetään usein sekä biseksuaaleiksi että 

biseksuaalisen halun kohteiksi. Suoraviivaisin esimerkki biseksuaalisuuden ja 

sukupuolirajojen ylittämisen yhdistämisestä on Kallessa 3/2000 julkaistu 

kuvasarja, jonka otsikko on Biseksuaalin toive toteutui: täti sai taikasauvan! 

(Kuva 16.) Kuvasarja kertoo tarinan biseksuaalista naisesta, joka lähti 

uudenvuodenjuhlien jälkeen jatkoille karibialaisen naisen kanssa. 

Lemmenleikkien jälkeen nainen kuitenkin jää tyydyttämättömäksi: ”Kerroin 

Georginalle olevani biseksuaali ja himoitsevani vielä miestä, jotta uudenvuoden 

yö olisi täydellinen” (3/2000, 20). Karibialaisnainen tekee taikoja ja kasvattaa 

peniksen itselleen. Binaisen onneksi ”Kaksineuvoinen aave rakastaa seksiä” 

(3/2000, 22). Kaksineuvoisuuden voi tulkita viittaavan ensisijaisesti Georginan 

näkyvästi sukupuolten tuntomerkkejä sekoittavaan ruumiiseen, mutta myös 

binaisen haluun, joka kohdistuu Georginan kaksineuvoisuuteen. Binainen kertoo: 

”Mieltymyksieni molemmat puoliskot saivat ensimmäisen kerran elämäni aikana 

yhtä aikaa tarpeekseen” (3/2000, 24). Biseksuaalin kyky haluta sekä miehiä että 

naisia muuttuu tarpeeksi harrastaa seksiä kaksineuvoisen kanssa. 

Biseksuaalisuuden ja kaksineuvoisuuden käsitteet sekoittuvat ja solmiutuvat. 
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Shemale-pornomallien ja biseksuaalisuuden yhdistäminen on suomalaisissa 

pornolehdissä tavallista. Esimerkiksi Kallessa 5/2001 esitelty Transvestiitti Tsan 

jakaa peppua kuin nainen ja nai kuin mies. ”Eksoottinen aasialainen” Tsan, 

entinen Vicent, kertoo olleensa urheilullinen nuorukainen, joka katseli kauniita 

tyttöjä – kunnes huomasi kiinnostuvansa myös miehistä. Tsan sanoo: ”Vähitellen 

minusta alkoi tuntua siltä, että haluaisinkin olla nainen” (Kalle 5/2001, 107). Erot 

mieheyden ja naiseuden, homo- ja heteroseksuaalisuuden välillä puuroutuvat. 

”Tiedän että en ole homo. Naiset kiinnostavat edelleen suuresti [...] Yhtä hyvin 

voin myös ilakoida miesten kanssa. Olen siis täydellinen biseksuaali” (Kalle 

5/2001, 107–108). Tsan on kuin onkin täydellinen: biseksuaalisten halujensa 

lisäksi hänellä on myös biseksuaaliseksi luokittuva ruumis rintoineen ja 

peniksineen. Biseksuaalisena shemalena Tsan rajautuu sekä homoseksuaalin että 

miehen kategorian ulkopuolelle ja etäännyttää myös Tsania haluavan katsojan 

kauas homoseksuaalisuuden uhasta. Tsanin alastonkuvan kuvatekstikin vakuuttaa: 

”Ensimmäinen homokokemus on helppo tehdä ”naisen” kanssa” (Kalle 5/2001, 

109). Myös shemale-malli Vanessa on erilainen tyttö (Kalle 1/2003, 24), ja kertoo 

pornokuvasarjan yhteydessä julkaistussa haastattelussa odottavansa 

tulevaisuudelta ”samaa mitä muutkin tytöt, eli haluaisin löytää oman kullan. Olen 

bi-seksuaali ja hullaannun aina persoonaan, joten ei ole väliä, onko rakkaani mies 

vai nainen” (Kalle 1/2003, 29). Myös Tabu-lehdessä julkaistiin 2000-luvulla 

vakiopalstaa, jossa esiteltiin shemale-pornotähtiä, ja lehdessä ilmestyi 

säännöllisesti shemaleihin ja transvestiitteihin kohdistuvaa halua käsitteleviä 

pornotarinoita. Miesten välistä seksuaalisuutta ei kuitenkaan lainkaan käsitellä. 

Tabun kontekstissa shemale-pornotähti tai transvestiitti asettuu miehelle 

turvallisemmaksi halun kohteeksi kuin toinen mies. 

Pornon seksuaalisuusdiskurssit ovat ankkuroituneita kaksijakoiseen 

seksuaali- ja sukupuolijärjestelmään, jossa miehet ja naiset, homot ja heterot, ovat 

toisistaan selkeästi erotettavia kategorioita, jotka määrittävät toisiaan. 

Asettumisen naisen ja miehen kategorioiden väliin oletetaan automaattisesti 

merkitsevän myös homo- ja heteroseksuaalisuuden kategorioiden välisen rajan 

häivyttämistä. Toisaalta transgressiivisuus eli rajojen ylittäminen – ja kiihottava 

hieroutuminen rajoihin – on pornolle ominaista. Biseksuaalisuus ja shemale-

ruumis rikkovat kumpikin arkisia rajoja, joten niitä on helppo käyttää katsojan 

kutkuttamiseen. 
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6.5 Bi-henkisyyden houkutus 

Aiemmin olen kuvannut, kuinka pornolehdissä ja tietyissä valtavirtamedian 

julkaisuissa biseksuaalisuus voidaan esittää kiehtovana ja outona. Keskeisimpiä 

biseksuaalisuuteen liitettyjä konnotaatioita ovat ajatukset biseksuaalien 

yliseksuaalisuudesta ja siitä johtuvasta epäluotettavuudesta, jopa vaarallisuudesta. 

Nämä mielikuvat tekevät biseksuaalisuudesta teemana ostavaa yleisöä kiehtovan. 

Biseksuaalisuuden käsitteeseen valtakulttuurissa liitettyä houkuttelevuutta kuvaa 

myös 1990-luvun loppupuolelta alkaen yleistynyt termi bi-henkinen. Termi 

rinnastuu englanninkieliseen termiin bi-curious, joka yhdistää biseksuaalisuuden 

ja sitä kohtaan tunnetun uteliaisuuden. Bi-henkisyyden houkuttelevuuteen pääsee 

käsiksi pohtimalla termin käytön konteksteja.  

Termiä bi-henkinen käytetään erityisesti pornotarinoissa, 

seuranhakuilmoituksissa ja anonyymeissä haastatteluissa. Kontaktipalstoja voi 

ajatella eräänlaisina fantasian areenoina. Ne ovat siitä kiinnostava tekstimuoto, 

että ne sisältävät selkeän päämäärän. Siinä missä pornotarina kuvaa fantasiaa, 

kontaktipalstailmoitukseen sisältyy pyrkimys fantasian aktiiviseen toteuttamiseen. 

Ne jäävät kuitenkin jatkotutkimuksen aiheeksi, sillä olen rajannut kontaktipalstat 

tutkimukseni ulkopuolelle. Anonyymeissä haastatteluissa, jotka on julkaistu 

porno- ja viihdelehdissä ja nettipalstoilla, niin sanottu tavallinen ihminen paljastaa 

jotain seksuaalisuudestaan. Esimerkiksi ilmaisjakelulehti Metropolissa on 

lukijoiden anonyymeihin haastatteluihin perustuva vakiopalsta Paljasta, älä 

paljastu! Palstalla tavallinen lukija paljastaa asioita elämästään, aihepiireinä 

esimerkiksi haaveet, nautinnot, työ ja raha-asiat sekä ”Seksi ja erotiikka”, joka on 

palstan laajin, ja johon jutun nostot ja ingressi yleensä liittyvät. Yksi 

vakiokysymyksistä on ”Oletko bi-henkinen?”, jota seuraa kysymys ”Oletko 

harrastanut bi-seksiä?” 

Myös kinky-kulttuuriin keskittyvässä pornolehti Tabussa oli 2000-luvun 

puolivälissä vakiopalsta, jossa haastateltiin sekä tavallisiksi lukijoiksi määriteltyjä 

ihmisiä että suomalaisia puoliammattimaisia porno- ja kinkymalleja, joista pääosa 

on naisia, mutta joukossa on myös miespuolisia malleja. Tabun 

lukijahaastatteluissa esiintyy suomalaisia omilla kasvoillaan, joskaan ei omilla 

nimillään. Kyseessä eivät siis ole toimituksen kirjoittamat, kuvitteelliset 

haastattelut, jotka on tehty kuvatoimistolta tilatun pornokuvasarjan yhteyteen. 

Haastattelun yhteydessä haastateltavista julkaistiin myös valokuvia, joissa 

haastateltavat poseeraavat erilaisissa kinkyasuissa. Kuvat ovat tyyliltään pin upia 

kovan pornon sijaan. Suurin osa haastateltavista oli naisia. Kaksi 
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vakiokysymyksistä haastatteluissa olivat: ”Oletko bi-henkinen? Nautitko 

naisrakkaudesta?” Kaikki mallit, joita aineistoni lehdissä haastateltiin vastasivat 

myöntävästi kysymykseen. Sävy vaihteli yksinkertaisesta ”kyllä”-vastauksesta 

innostuneempiin ”Ehdottomasti!” (Tabu 2/2005, 93) ja ”100-prosenttisesti” (Tabu 

2/2004, 101) -huudahduksiin ja selityksiin: ”En ole tavannut elämäni naista, mutta 

siitä huolimatta voin sanoa: naiset ovat kauniimpia katsella, pehmeämpiä pidellä 

ja he suutelevat paremmin” (Tabu 4/2003, 10). Bi-henkisyys näyttäytyy 

myönteisenä asenteena naisten välistä seksiä kohtaan – asenteena, joka ei vielä 

takaa nautintoa, vaan pikemminkin mahdollistaa nautinnon opettelun. On 

tyypillistä, että haastatteluun osallistuu samaan aikaan kaksi naista, joista tehty 

kuvasarja perustuu lesbostelulle. Esimerkiksi Nahka saa halumme syttymään -

otsikolla varustetussa haastattelussa Milla ja Sara vastaavat kysymykseen ”Oletko 

bi-henkinen?” vastauksella ”Vilkaise kuvia ja arvaa!” (Tabu 2/2005, 87–93.) 

Heidi ja Pamela, otsikon mukaan Paholainen ja enkeli, poseeraavat kuvissa 

enkelinsiipiin ja mustaan kaapuun ja strap oniin varustautuneina ja vastaavat bi-

henkisyyskysymykseen ”Kyllä!” ja ”Kyllä... Heidihän on mun tyttöystävä.” (Tabu 

1/2005, 31–36.) 

Myös muissa pornolehdissä, kuten pareille suunnatussa Haloo-lehdessä 

julkaistiin tavallisten lukijoiden haastatteluita, Lukijaprofiileita, joissa bi-

henkisyyden käsite nousee silloin tällöin esiin. Jutussa Kokeilen ainakin kerran 

25-vuotiaalta Päiviltä kysytään: 

Sanot eläväsi onnellisessa heterosuhteessa hieman bi-henkisesti haaveillen. 

Mitä oikeastaan tarkoitat? Minä en ole koskaan kokeillut seksiä naisen 

kanssa. Enkä koskaan ole ollut kuin yhden miehen kanssa kerrallaan. Jussi on 

joskus ennen meidän suhdettamme kokeillut kimppajuttuja ja hän haluaisi, 

että minäkin innostuisin asiasta. Olen miettinyt sitä ja jopa haaveillut siitä, 

mutta toistaiseksi en ole vakuuttunut siitä, että se olisi minun juttuni oikeassa 

elämässä. (Haloo 4/2002, 27.) 

Termin ”biseksuaalisuus” käyttökontekstit ovat pornolehdissä moninaisemmat. 

Biseksuaalisuuteen liittyy myös mielikuva olemuksellisuudesta. Sen sijaan termin 

”bi-henkinen” käyttö rajautuu kuvaamaan lähinnä seksuaalisia fantasioita. Se on 

myös samalla tavoin sukupuolittunut kuin biseksuaalisuudenkin käsite ja viittaa 

yleensä naisen seksuaalisuuteen. Termiin ”bi-henkinen” sisältyy olettamus siitä, 

että termin itseensä liittävä on pohjimmiltaan heteroseksuaalinen, normaali, 

tavallinen ihminen, jolla on omaan sukupuoleen kohdistuvia seksifantasioita, 

jotka eivät kuitenkaan vaikuta elämäntapaan, parisuhdemalleihin tai käsitykseen 
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sukupuolesta. ”Bi-henkisyys” on heteroseksuaalisuutta luonnehtiva termi: homo 

tai lesbo ei voi olla ”bi-henkinen”.  

Itsen nimeäminen on sinällään halun teko. Määritelläkseen itsensä tiettyyn 

kategoriaan ihmisen on haluttava identifioitua kyseiseen kategoriaan. ”Bi-

henkiseksi” itsensä nimeävä siis tunnustaa halunsa biseksuaalisuuden kategoriaa 

kohtaan. Itsensä nimeäminen ”bi-henkiseksi” ei kuitenkaan ole identiteettivalinta 

eikä rinnastu kaapista ulostulemiseen, jollaisena omasta seksuaalisuudesta 

puhuminen ymmärretään. ”Bi-henkisyyden” ajatus liittyy enemmän 

biseksuaalisuuden käsitteeseen sisältyviin fantasioihin, joihin saadaan ote itsen 

nimeämisen avulla, kuin siihen että ”bi-henkisyyttä” voisi luonnehtia 

seksuaaliseksi identiteetiksi.  

Bi-henkisyyden käsitteeseen on biseksuaalisuuden käsitteestä poimittu 

kaikkein kiihottavin ja houkuttelevin osa, mutta torjuttu siihen liitetyt negatiiviset 

konnotaatiot. Bi-henkisyys ei sisällä biseksuaalisuuteen liitettyjä uhkaavia, 

ylitsepursuavia assosiaatioita, kuten ajatusta biseksuaalin kykenemättömyydestä 

uskollisuuteen, epäluotettavuudesta tai kypsymättömyydestä. Bi-henkisyys ei 

sinänsä järkytä heteronormatiivisuutta ja yksiavioisuuden normia, sillä bi-

henkisyyden oletetaan pysyvän arkipäivässä näkymättömänä, joko fantasian 

tasolla tai heteropariskunnan yhteisesti toteuttamana seksuaalikäytäntönä. 

Biseksuaalisuuteen valtakulttuurissa liitetyt ennakkoluulot eivät ole läsnä bi-

henkisyyden käsitteessä. Biseksuaalisuuteen liittyy mielikuvia 

kontrolloimattomasta seksuaalisuudesta, mutta bi-henkisyys on kontrolloitua ja 

heteroseksuaalisuuden sisällä pysyttelevää. Bi-henkisyys sallii fantasiat samasta 

sukupuolesta ja omasta vapaamielisyydestä, mutta mahdollistaa 

biseksuaalisuuteen liitettyjen ennakkoluulojen torjumisen. 

Silloin, kun sana ”bi-henkisyys” liitetään naiseen, se tuntuu olevan vakuutena 

siitä, että nainen on ensisijassa kiinnostunut miehistä, mutta on kylliksi 

avomielinen kokeillakseen seksiä myös naisten kanssa – mutta vain 

kokeillakseen, ja usein yhdessä miehensä kanssa. Huolimatta siitä, että sana ”bi-

henkisyys” liitetään useimmiten naisiin, sitä käytetään pornotarinoissa ja 

kontaktipalstoilla luonnehtimaan myös miehiä. Bi-henkisen miehen 

perustavanlaatuinen kiinnostus naisiin vaatii vielä enemmän painottamista kuin 

bi-henkisen naisen kiinnostus miehiin.  

Seksi samaa sukupuolta olevan kanssa on hetkellinen siirtymä tavallisiksi, 

joskin tyydyttäviksi, määrittyvistä heteroseksuaalisista seksikäytännöistä 

fantasiaan. Se on poikkeama, joka vaatii erityisjärjestelyjä, kuten 

kontaktipalstailmoittelua. Bi-henkisen fantasian toteuttamisen ei oleteta 
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muuttavan heteroseksuaalista perustilannetta. Fantasia kahden samaa ja yhden eri 

sukupuolta olevan ihmisen välisestä seksiaktista vaikuttaa olevan toistuva ja 

keskeinen fantasia, joka nousee esiin usein sanan ”bi-henkisyys” 

käyttökonteksteissa. Pornossa ja kontaktipalstoilla bi-henkisyys viittaakin lähes 

aina siihen, että bi-henkiseksi nimetty henkilö on valmis kolmen kimppaan tai 

pyrkii siihen aktiivisesti. Pornotarinoissa bi-henkisyyden käsitettä käytetään 

useimmiten tarinan alkupuolella vihjaamaan lukijalle, että tarina kuvaa 

ryhmäseksiä, jossa on myös samansukupuolista seksiä. Bi-henkisyys tuntuisi 

vakuuttavan, että hahmot ovat pääsääntöisesti heteroita, mutta että heillä on pääsy 

fantasiaan samansukupuolisesta seksuaalisuudesta, samoin kuin fantasiaan 

useamman kuin kahden ihmisen välisestä seksistä. 

Keskeisfantasia kolmen kimpasta ei kuitenkaan pornotarinoissa tai 

kontaktipalstoilla esitettynä riko heteronormatiivisuutta tai yksiavioisuuden 

normia, sillä ryhmäseksi määrittyy heteropariskunnan yhteiseksi harrastukseksi, 

joksikin joka tukee heteroparisuhdetta. Toinen mies tai nainen ryhmäseksiaktisssa 

on vain väline, jolla pariskunta vahvistaa omaa parisuhdettaan. 

Se, missä konteksteissa bi-henkisyyden käsitettä käytetään, kertoo 

kiinnostavasti biseksuaalisuuden käsitteen seksualisoituneisuudesta ja sen 

asemasta fantasioiden alustana. Vaikuttaa siltä, että tilanteessa, jossa 

biseksuaalisuudesta on julkisessa puheessa tullut yhä enemmän juuri seksuaalista 

identiteettiä kuvaava termi ja jossa biseksuaalisuus mielletään olemukselliseksi, 

bi-henkisyyden termi on yleistynyt kuvaamaan samansukupuolisia 

seksifantasioita ja käytäntöjä. Bi-henkisyyden käsite kuitenkin välttää 

biseksuaalisuuden käsitteeseen liittyvän uhan heteronormatiivisuudelle ja 

yksiavioisuuden normille.  

6.6 Fantasioista kiihottavin? 

”Kaikki alkoi naisen fantasiana, mutta kertoessaan sen rakastajalleen hän sai 

havaita, että tämäkin oli nautiskellut samanlaisella ajatuksella. [… H]e päättivät 

toteuttaa niistä [fantasioista] kiihottavimman – Yhteisen [sic] rakastelun bi-

seksuaalin naisen kanssa!” (Haloo 4/1995) kuvaa artikkeli, joka käsittelee 

seksuaalisia fantasioita. Pornolehdissä biseksuaalisuutta käytetään ihmisten, 

seksuaalisten tekojen ja suhteiden nimeämiseen, mutta myös nautintojen ja 

fantasioiden lähteenä. Myös otsikkotasolla biseksuaalisuus rakentuu usein 

kirjaimellisesti fantasiaksi. Kahden naisen ja miehen välistä seksiä käsittelevä 

kuvasarja, jonka kuvateksteissä viitataan biseksuaalisuuteen, on otsikoitu Viivi, 
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Venla ja Richard – Fantasia fantastico (Haloo 2/2004), ja ryhmäseksiä käsittelevä 

tarina, jonka henkilöinä on biseksuaalisiksi nimettyjä naisia ja miehiä, on 

otsikoltaan Toteutunut fantasia (Haloo 3/2003, 43). Haloon 4/2002 

pääkirjoituksessa todetaan: ”On tullut luvalliseksi myös toteuttaa parisuhteessa 

seksuaalisuuden pimeämpää puolta: moni nainen ja mieskin on kokenut sen, että 

hänessä on aimo annos biseksuaalista energiaa.” Tavallinen heteroihminen voi siis 

parisuhteen turvallisessa huomassa löytää itsestään pimeän energian, 

biseksuaalisuuden, ja käyttää sitä fantasiana ilman että se uhkaa parisuhdetta. 

Biseksuaalisuus voi pornolehdissä toimia seksuaalisena fantasiana, fetissinä, jolla 

voi kokeilla kenties vain kerran – tai huumorin lähteenä. Erityisesti miesten 

biseksuaalisuus, joka ylittää homo- ja heteroseksuaalisuuden pyhän rajan, 

kuvataan nolostuttavana, vastenmielisenä tai naurettavana. Biseksuaalisuuden 

mahdollisuus voi olla häiritsevää, ja sen aiheuttama ahdistus neutralisoidaan 

naurettavaksi tekemällä.  

Biseksuaalisuuden määritelmät pornossa ovat oudosti vääntyneet. Vaikka 

biseksuaalisuuden käsitteellä on monia tulkintoja ja käyttötapoja, sitä käytetään 

silti useimmin viittaamaan naisiin, jotka eivät merkittävästi eroa pornon muista 

naisista. Naisen halu voi suuntautua minne tahansa: sen objektina voi olla mies, 

nainen, shemale tai falloksen muotoinen esine. Tällaisen halun voi nimetä 

biseksuaaliseksi, mutta lesbo ja hetero ovat yhtä mahdollisia käsitteitä, sillä 

naisen seksuaalisuus on avoinna uudelleennimeämiselle. Naisen halun kohde ei 

ole tarkkaan määritetty, vaan liikkeessä. Miehisen halun kohteen sen sijaan tulee 

olla määritelty. Jopa miehen anuksessa oleva dildo, jota käyttää nainen, luo 

epäilyjä homoseksuaalisuudesta. Miehen biseksuaalisuus ja homoseksuaalisuus 

ovat pelottavan lähellä toisiaan.  

Pornolehdissä biseksuaalisuus ei niinkään ole termi, jolla luokiteltaisiin 

ihmisiä tai edes akteja tai suhteita, vaan ensisijaisesti väline, jonka avulla 

tuotetaan lukijalle nautintoa. Sen merkitys ja sisältö muuttuu tarpeen mukaan. 

Aktin, ihmisen tai tilanteen nimeäminen biseksuaaliseksi antaa aina jotakin 

lisäarvoa – pornossa biseksuaalisuuden käsitettä ei koskaan käytetä neutraalina 

adjektiivina, vaan se on vahvasti latautunut käsite. Biseksuaalisuuden 

mahdollisuus voi pornossa näyttäytyä myös ahdistavana, jolloin ahdistavuutta 

taitetaan naurulla ja vähättelyllä. Porno käyttää hyväkseen biseksuaalisuuteen 

liitettyjä yliseksuaalisuuden, sukupuolten rajojen ylittämisen ja eksoottisuuden 

mielikuvia ensisijaisesti tuottaakseen kiihotusta, mutta toissijaisesti huvittaakseen, 

rauhoittaakseen tai informoidakseen lukijaa.  
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”Biseksuaalina tykkään sekä tytöistä että pojista”, sanoo suomalainen 

pornotähti Rakel Liekki (Kalle 7/2002, 76). Hänen kommenttinsa on 

biseksuaalisuuden yksinkertaisin määritelmä: tytöistä ja pojista tykkääminen 

erottaa biseksuaalit heteroista ja homoista. 2000-luvun pornolehdissä 

biseksuaalisuuden käsite kuitenkin palvelee monia tarkoituksia, eikä se ole 

tyhjentävästi määriteltävissä. Biseksuaalisuuden käsitteen keskeisin tehtävä on 

tietoisesti kutkuttaa ja kiihottaa lukijaa. Ihmiset, asennot ja suhteet, jotka 

nimetään biseksuaalisiksi ovat halun ja kiihottumisen objekteja. ”Biseksuaali” on 

käsitteenä, sanana, verrattavissa muihin pornossa käytettyihin käsitteisiin, kuten 

”huora”, ”lutka”, ”teini”, ”lesbo” tai ”nymfo” siinä mielessä, että niiden 

varsinainen tarkka merkitys on sekundääristä suhteessa niiden kiihottavaan 

vaikutukseen. Esimerkiksi Haloo-lehden artikkelissa, joka listaa kuusitoista 

seksuaalista fantasiaa ja fetissiä kultaisista suihkuista mutapainiin ja 

tekstiviestiseksiin, biseksuaalisuus sijoittuu listalla yhdeksänneksi: ”Kuuma liha 

on kuumaa, olipa siihen kytkettynä helistimet tai ei ja piukat kolot tuntuvat 

upeilta ylitse sukupuolirajojen” (Haloo 4/2002, 19). Biseksuaalisuus on artikkelin 

kuvaamana vain yksi seksuaalinen tapa, jota voi käyttää fantasiana, verrattavissa 

anaaliseksiin tai spankingiin.  

Biseksuaalisuuden käsitteen taaja käyttö pornolehdissä ei ravistele 

sukupuolen ja seksuaalisuuden vakaita polariteetteja. Vaikka Rakel Liekki yllä 

kuvaakin biseksuaalisuuden yksinkertaisesti, pornossa biseksuaalisuuden 

merkitykset ovat liukkaita. 
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7 Valtavirtaisesti kuvailtu biseksuaalisuus 

Käsittelen tässä luvussa sitä, millaisena biseksuaalisuus näyttäytyy valtavirran 

lehtiteksteissä. Olen valinnut lähilukuun kymmenen suomalaisissa 

aikakauslehdissä ilmestynyttä artikkelia vuosilta 1993–2011, jotka esittelin 

luvussa 2. Analysoin näitä artikkeleita selvittääkseni, mitkä ovat ne diskurssit, 

joita käyttäen biseksuaalisuudesta suomalaisessa valtavirran lehdistössä puhutaan. 

Valtavirran lehdistöön kuuluviksi en laske pornolehtiä enkä 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuja, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti 

järjestöjen jäsenille. Näitä lehtiä olen käsitellyt tarkemmin erillisissä luvuissaan, 

mutta korostan, että valtavirtalehdistön, pornolehtien ja 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisujen tavat käsitellä biseksuaalisuutta ovat 

limittäiset, ja kuvaan limittäisyyksiä käyttämällä aineistoja osin rinnakkain. 

Keskeisin ero on kuitenkin se, että valtavirtalehdistössä biseksuaalisuutta 

käsitellään varsin harvoin ja niukasti, siinä missä biseksuaalisuuden käsite ja 

ilmiö ovat vahvemmin läsnä sekä pornossa että seksuaali-identiteettipolitiikassa. 

Kuvaan aluksi biseksuaalisuuden ja seksuaalivähemmistöjen asemaa mediassa 

yleensä. Sitten siirryn käsittelemään tapaa, jolla biseksuaalisuus rakentuu 

lehtiteksteissä selitystä vaativaksi ilmiöksi. Seuraavaksi kuvaan biseksuaalisuutta 

viihdyttävänä ilmiönä. Lopuksi pohdin biseksuaalisuuden käsittelytapojen 

poikkeamia. 

7.1 Biseksuaalisuutta tekstein rakentamassa 

Käsittelen aluksi median roolia identiteettien luomisessa ja yhteiskunnallisissa 

muutoksissa. Sitten luon yleiskatsauksen seksuaalivähemmistöjen käsittelyyn 

suomalaisessa mediassa. 

7.1.1 Biseksuaalisuus mediatuotteena 

Sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kansallisuuteen ja muihin ilmiöihin liittyviä 

identiteettimerkityksiä tuotetaan ja muokataan yhä enemmän median avulla. 

Kulttuurisen globalisaation myötä identiteetit ovat moninaistuneet, eikä 

identiteetin muovautuminen seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden tai 

etnisen ryhmän perusteella ole yhtä itsestäänselvää kuin aiemmin. 

Mediakulttuurin representaatioiden moninaisuus tarjoaa lukuisia identiteetin 

rakentamisen lähtökohtia. Sukupuolen ja seksuaalisuuden roolit ovat vähemmän 



292 

selkeitä ja kiinteitä kuin aiemmin. (Fairclough 1997, 29–30, 264; Herkman 2002, 

21, 232.) Kuten mediatutkija Juha Herkman (2002, 233, kursiivi alkup.) toteaa: 

”Identiteettejä on rakennettu aina ympäristöstä peilaamalla, mutta medioituneessa 

kulttuurissa identiteettien rakentamisen paikaksi on tullut mediatodellisuus 

reaalitodellisuuden rinnalle – jopa niin että näitä kahta voi olla vaikea erottaa 

toisistaan.”  

Mediakulttuurin merkitys käy ilmi siinä, miten haastateltavani hahmottivat 

itseään ja millaisiin tarinoihin ja kuviin he kiinnittivät oman biseksuaalisuutensa. 

Se, millaisia kuvia biseksuaalisuudessa mediassa liikkui, määritti sitä, kuinka 

itselle sopivana nimikkeenä biseksuaalisuus nähtiin. Joidenkin haastateltavien 

kohdella biseksuaalisuuteen liitetyt ennakkoluulot tekivät biseksuaalisuuden 

käsitteestä jossain määrin torjuttavan, vaikka käsitteen miellettiinkin kuvaavan 

omaa seksuaalisuutta ja halua. Toiset haastateltavat löysivät sellaisia 

biseksuaalisuuden kuvia ja hahmoja, joiden kautta biseksuaalisuus näyttäytyi 

houkuttelevana. Esimerkiksi Kepa kertoo erilaisten androgyynisellä habituksella 

ja epämääräisellä seksuaalisuudella leikittelevien bändien, kuten Sueden, 

vaikutuksesta itseensä 1990-luvun alkupuolella: 

Se oli tosiaan yheksänkytluvun alkupuolella, ku mentiin yhteen, ja tuli tää 

suuri paljastus [omasta biseksuaalisuudesta], ni se oli sinänsä loistavaa aikaa, 

että sillon tuntu, että mediassa biseksuaalisuus eli tietyllä tavalla kulta-aikaa. 

[…] Niin se sit jotenki autto tavallaan. Mut se tuli luonnollisella tavalla, jos 

jotaki poppislehtiä osteli ja musiikkia kuunteli ja telkkaria katto, ni kyllä se 

tuli ettimättä luokse, et siitä vaan poimi sitten. Et sitä pysty tavallaan, imi 

sitte tietenkin ne... aspektit kaikki mitä halus. (Kepa 1974:1999.) 

Kepalle musiikkiteollisuus tarjosi sellaisia biseksuaalisuuden kuvia, joihin oli 

haluttavaa samastua ja joista toisaalta saattoi valita itseään miellyttäviä 

biseksuaalisuuden puolia. Erityisesti nuoruudessa monille haastateltaville 

harvatkin mediassa liikkuvat biseksuaalisuuden kuvat osoittautuivat 

merkityksellisiksi. 

Ei siis ole yhdentekevää, miten biseksuaalisuudesta kirjoitetaan ja millaisena 

se esitetään. Biseksuaalisesti identifioituvat ihmiset määrittelevät itseään ja 

merkityksellistävät omaa seksuaalisuuttaan ja identiteettiään osin julkisten 

esitysten avulla. Biseksuaalista identiteettiä voidaan määrittää viihdeteollisuuden 

biseksuaalisiksi tunnustautuvien tähtien avulla joko heihin samastumalla tai heistä 

erottautumalla. Biseksuaalisiksi nimettyjen julkkisten, historian henkilöiden ja 

taiteilijoiden listaaminen onkin yksi valtavirran lehtiteksteissä vallitsevista 



293 

tavoista liittää biseksuaalisuus laajempaan ja lukijalle tunnistettavaan kontekstiin. 

Biseksuaalisten henkilöiden listaamisen avulla biseksuaalisuus toisaalta 

normalisoidaan, sijoitetaan ymmärrettävän seksuaalisuuden jatkumolle – ja 

toisaalta siitä tulee erikoisuus, erityispiirre, joka on ominainen taiteilijoiden 

kaltaisille poikkeusyksilöille. Biseksuaalisten julkkisten listauksia on ilmestynyt 

sekä vakavasti otettavassa tutkimuskirjallisuudessa, kuten Fritz Kleinin (1978) ja 

Marjorie Garberin (1997) teoksissa, että biseksuaalisuutta käsittelevissä 

populaariteoksissa (esim. Kristal & Szymanski 2006; Bowie 2002). Näissä 

biseksuaalijulkkisten listaukset ilmentävät biseksuaalisuuden kulttuurisen ja 

historiallisen universaaliuden todistamisen tarvetta ja toisaalta biseksuaalisuuden 

hyväksyttäväksi tekemistä biseksuaaleiksi nimettyjen, arvostettujen henkilöiden 

kautta. Omassa aineistossani mainitaan toistuvasti erityisesti poptähdet Madonna 

ja David Bowie, joihin viittaavat joskus myös haastateltavani. Madonna on myös 

hahmo, jonka promokuvia käytettiin biseksuaalisuutta käsittelevien juttujen 

kuvituksissa 1990-luvun puolivälissä sekä Haloo- että Exit-lehdissä (Haloo 

6/1995, 64; Exit 1/1996, 44), David Bowie puolestaan kuvitti biseksuaalisuutta 

Seta-lehdessä (Seta 3–4/1994, 28). Se, että biseksuaalisuus henkilöidään 

yksittäisiin taiteilijoihin tai muusikoihin, kuvastaa sekä tarvetta tehdä 

biseksuaalisuus lähestyttävämmäksi ilmiöksi tuttujen hahmojen avulla että 

biseksuaalisuuden luonnetta yleisöjä houkuttelevana erikoisuutena. 

Biseksuaalisuuden kaupallistaminen ja viihteellistäminen tekee siitä 

turvallista, ja sen merkitys seksuaalisen halun ja seksuaalisten käytäntöjen 

kyseenalaistajana vältetään. Samanlaisia tulkintoja tekee Judith Halberstam 

(2005a, 72) kirjoittaessaan transsukupuolisten esitysten ja käytäntöjen 

kaupallistamisesta: transsukupuolisuuden määrittely taloudellisen edun kautta 

tarkoittaa sen sukupuolikriisin välttämistä, johon transsukupuolisuus viittaa. 

Kuten Halberstam (2005a, 98) toteaa, postmodernissa ajassa alakulttuurin 

toiminta voi luoda yhtä todennäköisesti sekä uusia vastarinnan muotoja että uusia 

hyödykkeitä, jotka imetään takaisin valtavirtaan. Muodostuu sekä uutta 

vastarintaa että uusia alistamisen muotoja. Halberstam (2005a, 18–20) pohtii, 

miksi sukupuolen joustavuudesta on tullut sekä lupauksen että kiehtovuuden sija 

1900-luvun lopussa ja mitä tällä joustavuudella on yhteistä muiden 

postmodernissa ajassa olevien joustavuuksien kanssa. Samat joustavuuden ja 

välitilamaisuuden mielikuvat, jotka luonnehtivat Halberstamin analysoimia 

transsukupuolisuuksia, luonnehtivat myös biseksuaalisuutta.  

Halberstam (2005a, 54–55) määrittää kolme motivaatiota, joiden perusteella 

ei-transsukupuoliset ihmiset haluavat representoida transsukupuolisten ihmisten 
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elämää. Ensimmäinen näistä on stabilisaation projekti: transsukupuolinen 

narratiivi määritellään patologiseksi ja oudoksi. Toinen on järkeistämisen projekti: 

transsukupuolisuutta pyritään selittämään. Kolmas on trivialisaation projekti: 

transsukupuolinen elämä määritellään satunnaiseksi ja merkityksettömäksi. Nämä 

Halberstamin määrittämät projektit ovat samansuuntaiset niiden diskurssien 

kanssa, joita käytetään suomalaisessa lehdistössä biseksuaalisuudesta puhuttaessa, 

jopa siinä määrin että tapa puhua transsukupuolisuudesta voidaan suoraan 

rinnastaa tapaan puhua biseksuaalisuudesta. 

Myös Hemmings (2002, 99–144) on analysoinut transsukupuolisuuksien ja 

biseksuaalisuuden käsitteellistä ja kuvallista linkittymistä toisiinsa, ja hänen 

mukaansa (2002, 2) biseksuaalisuus on nykyisessä seksuaalisessa ja 

sukupuolisessa mielikuvituksessa aina välialue sukupuolten, seksuaalisuuksien ja 

ruumiiden välillä sen sijaan, että se olisi itsessään seksuaalisuus, sukupuoli tai 

ruumiillisuus. Halberstam (2005a, 18–21) huomauttaa, että ruumiillisesta 

joustavuudesta on tullut sekä tuote että tuotteistumisen muoto, mutta sukupuolen 

joustavuutta ei voi juhlia pelkästään edistyksen ja vapautumisen merkkinä. 

Nykyisessä markkinataloudessa joustavuutta ja transgressiota myydään 

yksilöllisyytenä. Halberstam sanoo, että transgenderius, joka lupaa sukupuolista 

vapautumista, joustavuutta ja transgressiota, voisi olla vuosien 

sukupuoliaktivismin tulos tai sitten merkki radikaalin alakulttuurin imeytymisestä 

takaisin postmodernin kulttuurin joustavaan talouteen. Samalla tavoin kuin 

ruumiilllinen joustavuus, myös biseksuaalisuuden lupaama seksuaalisen halun 

joustavuus tuotteistuu ja rakentuu yksilöllisyyden ja vapauden merkiksi.  

7.1.2 Seksuaalivähemmistöt suomalaisessa mediassa 

Seksuaalisista vähemmistöistä tuli 1990–2000-lukujen aikana aihe, josta on 

sopivaa puhua julkisuudessa (Charpentier 2001; Juvonen 2004). 

Lainsäädäntömuutokset ja seksuaalivähemmistöihin suoraan liittyvät poliittiset 

mediatapahtumat, kuten syksyllä 2010 Ylen Ajankohtaisen kakkosen esittämää 

Homoilta-keskusteluohjelmaa seurannut kirkosta eroamisten aalto, ovat lisänneet 

seksuaalivähemmistöjen medianäkyvyyttä.  

Vielä 1980-luvulla niin sanottu kehotuskieltolaki vaikutti voimakkaasti 

siihen, miten seksuaalisista vähemmistöistä kirjoitettiin. Tiedotusvälineissä 

vallitsi voimakas itsesensuuri, joka esti kirjoittamasta niistä myönteiseen tai edes 

neutraaliin sävyyn. (Stålström 1997, 252–258; Månsson 1984, 337, 340–343.) 

1990-luvulla itsesensuuri höltyi. Vuoteen 1999 mennessä, jolloin 
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kehotuskieltopykälä lopulta poistui rikoslaista, seksuaalivähemmistöistä 

kirjoittelu oli jossain määrin vapautunut. Helsingin Sanomien 

heteronormatiivisuutta tutkineen Tuula Juvosen (2004, 46) mukaan itsesensuurin 

perinne näkyi 2000-luvun puolivälissä siinä, että vaikka seksuaalivähemmistöistä 

voitiinkin kirjoittaa ilmiönä, luontevaa tapaa kirjoittaa vähemmistöihin kuuluvista 

ihmisistä yksilöinä ei ollut.  

Huolimatta seksuaalisiin vähemmistöihin liittyvistä vaikenemisen 

käytännöistä suomalaisessa valtavirtamediassa biseksuaalisuus-termi ei 

kuitenkaan ole ollut täysin tuntematon. Esimerkiksi Ylellä vuonna 1975 esitetyssä 

Homoseksuaalit – eräs vähemmistö -tv-ohjelmassa biseksuaalit mainitaan 

ohjelman alussa, kun seksuaalisuuteen liittyviä termejä määritellään: ”Yleisesti 

hyväksyttyä sukupuolista käyttäytymistapaa sanotaan heteroseksuaaliseksi. 

Tällöin on kysymys naisen ja miehen välisestä suhteesta. Jos ihminen harrastaa 

sekä homoseksuaalisia että heteroseksuaalisia suhteita, hänen sukupuolisuuttaan 

sanotaan biseksuaaliseksi” (Yle 1975). Biseksuaalisuutta ei tämän jälkeen 

ohjelmassa enää mainita, joskin ohjelmassa esiintyvä asiantuntija-asemassa oleva 

lääkäri toteaa, että kaikissa aikuisisissa on homoseksuaalisia piirteitä, jotka voivat 

miehillä ilmetä esimerkiksi miesten kerhoihin osallistumisena, mutta myös 

alkoholin vaikutuksen alaisena, koska humalassa miesten välinen läheisyys on 

sallitumpaa kuin selvin päin. Lääkärin mukaan tämä on mielenterveyden kannalta 

hyväksi. Biseksuaalisuus ei siis ole julkisessa keskustelussa ollut täysin 

tuntematon käsite. 

Seksuaaliset vähemmistöt kiinnostavat heteronormatiivista valtayleisöä. 

Erilaisuus on myyvää ja viihdyttävää (Herkman 2002, 233–234). Seksuaalisista 

vähemmistöistä ei mediassa puhuta pelkästään yleisön informoimisen vuoksi tai 

suvaitsevuuden lisäämiseksi, vaan niiden avulla herätetään kuluttajien ja yleisöjen 

huomio (Rossi 2003, 152–153). Biseksuaalisuudestakin kirjoitetaan yleensä ei-

biseksuaalisiksi oletettujen lukijoiden viihdyttämiseksi. Vaikka haastateltavana 

olisi biseksuaaliksi nimetty henkilö, teksti osoitetaan lukijalle tavalla, jossa 

perusoletuksena on lukijan tietämättömyys biseksuaalisuuden ”oikeasta” 

luonteesta. Seksuaalivähemmistöjä koskeva kirjoittelu on kuitenkin ollut 

pääasiassa homomiehiä ja vähäisemmässä määrin lesboja käsittelevää kirjoittelua. 

Kun seksuaalivähemmistöistä kertovien lehtitekstien määrä on kasvanut, on myös 

biseksuaalisuudesta alettu kirjoittaa enemmän. Homoseksuaalisuuden käsittelyyn 

verrattuna biseksuaalisuudesta kirjoitetaan kuitenkin hyvin vähän, ja 

kirjoittamisen tapa on erilainen kuin kirjoitettaessa muista 

seksuaalivähemmistöistä. 
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Paitsi lehtiteksteissä, myös muissa teksteissä biseksuaalisuus näyttäytyy 

outona ja käsittämättömänä. Biseksuaalisen narratiivin mahdollisuuksia 

suomalaisessa kirjallisuudessa tutkineen Pauliina Haasjoen mukaan ei voida 

luottaa siihen, että tekstin vastaanottaja ymmärtää biseksuaalisuutta. Haasjoki 

huomauttaa, että biseksuaalisuus on jätetty sekä heteronormatiivisen että 

lesbonäkökulmaisen kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolelle. Biseksuaalisuus ei 

ole olemassa omalla nimellään sen enempää puheessa kuin kirjallisuudessakaan. 

(Haasjoki 2003, 31, 42.) Niin kirjallisuudessa kuin suomalaisessa mediassakin 

biseksuaalisuus on ilmiö, jota käsiteltäessä oletetaan, että lukija hämmentyy, 

minkä vuoksi sitä on toistuvasti selitettävä. Biseksuaalisuuden kiehtovuus 

teemana liittyy juuri sen oletettuun vierauteen.  

Biseksuaalisuus esitetään usein kuriositeettina, ei relevanttina identiteettinä 

tai ihmisryhmänä homoseksuaalisuuden tapaan, mikä säilyttää biseksuaalisuuden 

erityisaseman lukijaa kutkuttavana ilmiönä. Tuula Juvonen (2004) havaitsi 

tutkimuksessaan Helsingin Sanomien homoseksuaalisuuskirjoittelusta, että 

homoseksuaalisuudesta kirjoitetaan pääasiassa lehden politiikka- ja 

kulttuurisivuilla. Biseksuaalisuus puolestaan soveltuu teemaksi lehden trendi- tai 

viikonloppusivuille, kenties ihmissuhteet-palstalle, mutta uutis- tai 

politiikkasivuille sillä ei ainakaan vielä ole asiaa. Biseksuaalisuus on teema, joka 

on sopivasti yleisöä viihdyttävä ja kiinnostava, mutta samalla niin tuntematon, 

että siihen ei voida ohimennen viitata selittämättä käsitettä tai ilmiötä. Kiehtovuus 

ja tuntemattomuus antavat biseksuaalisuudelle mediassa paikan, jota arkisuus ja 

tavallisuus eivät luonnehdi. Tavallisuuden ja arkisuuden poissaoloa 

biseksuaalisuuden lähettyviltä kuvastaa paradoksaalisesti se toistuvuus, jolla 

lehtiteksteissä todistellaan sitä, kuinka tavallisia biseksuaalit ovat. Todistelun 

tarpeellisuus osoittaa sen, että tavallisuuden mielikuvat eivät liity 

biseksuaalisuuteen, vaan ne täytyy tietoisesti biseksuaalisuuteen liittää – ja silti ne 

liukuvat siitä ohi. 

7.2 Tuntematon biseksuaalisuus 

Biseksuaalisuutta käsittelevät tekstit ovat osa biseksuaalisuudesta käytyä julkista 

keskustelua, jonka avulla sitä määritellään ja asetetaan osaksi länsimaista, 

kahtiajakoista sukupuolijärjestelmää. Miten biseksuaalisuudesta siis kirjoitettiin 

suomalaisessa lehdistössä 1990-luvulta 2010-luvulle? Kuvaan, kuinka 

biseksuaalisuudesta rakentuu alati selitystä vaativa ilmiö ja kuinka 
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biseksuaalisuutta sekä puolustetaan että vähätellään lehtiteksteissä käytetyissä 

diskursseissa. 

7.2.1 Biseksuaalisuuden selitystä etsimässä 

Saara törmäsi kertaheitolla biseksuaalisuuden ongelman ytimeen: kukaan ei 

oikein tajua, mitä se on. (Me Naiset 2003, 63.) 

Näin kiteytetään Me Naisten artikkelissa Ei lintu eikä kala, jossa haastatellaan 

kahta biseksuaaliksi itsensä määrittelevää naista. Toinen näistä, Saara, alkoi 

seurustella naisen kanssa sen jälkeen, kun vuosia kestänyt suhde mieheen päättyi. 

Saara kertoo, että ”[v]anhojen kavereideni mielestä olen harhautunut hetero, ja 

tyttöystäväni kaveripiiri pitää minua myöhäisheränneenä lesbona” (Me Naiset 

2003, 63). Biseksuaalisuus rakentuu käsittämättömäksi heti artikkelin alussa, ja 

myös lukijan oletetaan suhtautuvan biseksuaalisuuteen aluksi samalla tavalla kuin 

Saaran kavereiden ja saavan sitten oikeaa tietoa biseksuaalisuudesta. ”Ihmisiä 

turhauttaa, jos he eivät pysty määrittelemään toista yksiselitteisesti” (Me Naiset 

2003, 64), sanoo toinen haastateltava, Setan bi-ryhmän vetäjä, joka esiintyy myös 

biseksuaalisuuden asiantuntijana. Lukijan oletetaan jakavan turhautumisen, joka 

syntyy määrittelemättömyydestä, mutta pyrkivän pois turhautumisestaan 

ymmärryksen avulla. Biseksuaalisuus näyttäytyy kysymyksiä esittävänä ja 

kategorioita heiluttavana ilmiönä:  

Voiko seksuaalinen suuntautuminen muuttua kesken kaiken? Onko 

mielekästä puhua seksuaalisuudesta identiteettinä, vai pitäisikö 

seksuaalisuutta ajatella vain käyttäytymisenä, joka ei määritä ihmisen 

minuutta? Oikeita vastauksia ei ole, ja sekös meitä kiusaa. (Me Naiset 2003, 

64.)  

Lukija kutsutaan osaksi ”meitä”, määrittelemättömyydestä ja 

vastauksettomuudesta kiusaantuneiden ihmisten ryhmää, ja lopulta hyväksymään 

biseksuaalisuuden selittämättömyys. Biseksuaalisuuden määritelmällinen 

määrittelemättömyys kutsuu lukijaa jatkuvaan selittämisen prosessiin. Yksi 

keskeisistä diskursseista, joista käsin biseksuaalisuudesta kirjoitetaan, onkin 

selittävä diskurssi. Selittävää diskurssia luonnehtii neutraali sävy: biseksuaalisuus 

esitetään ilmiöksi, joka vaatii selittämistä ja objektiivista määrittämistä, jopa 

tieteellistä tutkimusta. Diskurssiin sisältyy oletus, että biseksuaalisuus on uusi ja 

tuntematon ilmiö ja että tästä ilmiöstä täytyy levittää tietoa. Diskurssin kannalta 
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on olennaista, että biseksuaalisuudesta kirjoitettaessa viitataan sekä 

biseksuaalisuustutkimukseen että biseksuaalien kokemuksiin. Biseksuaalien ja 

tutkijoiden haastattelut alleviivaavat objektiivisuuden tuottamista tekstissä. 

Diskurssissa tarve määritellä ja selittää on itsestäänselvä. Selittävä diskurssi luo 

kuvaa objektiivisuudesta ja neutraaliudesta. Subjektiiviset kokemukset liitetään 

yleensä yleistysten yhteyteen. Yleisimpiä ennakkoluuloja käsitellään 

kiihkottomasti. Ennakkoluuloja pohditaan, mutta niiden osoittaminen vääriksi ei 

ole välttämätöntä.  

Vaikka diskurssi vaikuttaa luovan objektiivisen kuvan biseksuaalisuudesta, se 

ei kyseenalaista selittämisen tarvetta. Lukijan ei oleteta tuntevan termiä 

”biseksuaalisuus”, tai hänen oletetaan ainakin olevan epätietoinen siitä, mitä se 

”oikeasti” tarkoittaa. Selittävä diskurssi kategorisoi biseksuaalisuutta 

voimakkaasti. Biseksuaalisuus ja biseksuaalinen identiteetti määrittyvät selkeästi, 

eikä tämä selkeä ja vahva biseksuaalisuuden kategoria salli identiteetin eikä 

seksuaalisuuden häilyvyyttä, vaikka aihetta voidaan muuten sivuta. 

Selittävää diskurssia käytettäessä oletetaan, että biseksuaalisuudesta on 

olemassa oikeaa tietoa ja että oikea tieto on saatavissa sekä asiantuntijoiden että 

omasta kokemuksestaan käsin puhuvien biseksuaalien avulla. Biseksuaalisuutta 

esittelevissä artikkeleissa viitataan toistuvasti hahmoihin, joille on annettu 

auktoriteettiasema suhteessa biseksuaalisuutta koskevaan tietoon, kuten 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissakin viitattuihin Freudiin ja Kinseyhin, 

mutta myös Jungiin, Fritz Kleiniin ja Masters & Johnsonin työryhmään. 

Esimerkiksi Kunto Plus -lehden nelisivuisessa jutussa esitellään viiden eri 

asiantuntijan näkemyksiä biseksuaalisuudesta ja Helsingin Sanomien 

Kuukausiliitteen artikkelissa viitataan viiteen eri asiantuntijaan. Asiantuntijoiden 

rooli ei Kuukausiliitteessä ole kuitenkaan yhtä vahva kuin Kunto Plus -lehden 

artikkelissa: haastateltaville annetaan enemmän tilaa kuin asiantuntijoille. 

Asiantuntijaviittaukset ovat käytössä myös Metropoli Kaupunkilehden 

artikkelissa. Seta asetetaan asiantuntijaksi varsinkin 2000-luvulla julkaistuissa 

jutuissa, joko siten että viitataan Setan nettisivuihin tai tiedotteisiin, kuten 

Metropolissa, tai haastattelemalla Setan edustajaa. Cityssä asiantuntijana on Setan 

seksuaalineuvoja, Trendissä Setan sosiaalityöntekijä, Me Naisissa puolestaan 

Setan bi-ryhmän vetäjä. Asiantuntijaviittaukset luovat kuvaa biseksuaalisuudesta 

ilmiönä, joka ei ole tavallisen ihmisen – edes biseksuaalin itsensä – 

ymmärrettävissä, vaan vaikeasti määriteltävä ja selitettävä.  

Toistuvat viittaukset akateemisiin auktoriteetteihin alleviivaavat 

biseksuaalisuuden selittämisen ja määrittämisen tarvetta. Tyypillistä kuitenkin on 
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se, että jos asiantuntijoita esitellään useampia, heidän näkemyksensä ovat jossain 

määrin vastakkaisia tai ainakin toisistaan poikkeavia. Kunto Plus -lehden artikkeli 

pyrkii antamaan objektiivisen ja neutraalin kuvan biseksuaalisuudesta viittaamalla 

erilaisiin näkökulmiin ja akateemisiin auktoriteetteihin ottamatta kantaa siihen, 

minkä asiantuntijan näkemys on oikea.  

On myös tyypillistä, että artikkeleissa esitetään jonkinlaisia arvioita 

biseksuaalien määristä väestössä, useimmiten Kinseyhin viitaten. Myös oman 

kokemukseni mukaan biseksuaalien määrä väestössä vaikuttaa olevan tieto, jota 

haluttaisiin välittää valtavirtamedian kautta ja jonka puuttuminen vaatii selittelyä: 

”On kuitenkin muistettava, että koska jo biseksuaalisuuden määrittelemä [sic] on 

kiistanalainen, biseksuaalien määrän tutkiminen on varsin hankalaa” (Metropoli 

1/2008, 9). Kiinnostavaa on se, että biseksuaalisuutta käsitellään tieteellisen 

näkökulman ja lukumäärien kautta myös pornolehdissä. Haloo-lehdessä on 

kuuden sivun pornokuvasarja, jossa tumma ja vaalea nainen hyväilevät toisiaan, 

ja jonka ohessa käsitellään naisen biseksuaalisuutta: 

Seksitutkijat kaikkialla maailmassa ovat yksimielisiä siitä, että naisten 

biseksuaalisuus on yleisempää kun miesten. Naisista on erään 

amerikkalaisen arvion mukaan lesboja noin 8 prosenttia ja biseksuaaleja 

sen lisäksi noin 14 prosenttia. Miehistä gayväkeä on noin 5 prosenttia ja 

bi-poikia noin 7 prosenttia. (Haloo 6/2000, 56, vahvennus alkup.) 

Vuonna 2000 Haloo-lehti julkaisi myös biseksuaalisuutta käsittelevän 

erikoisnumeron, jonka pääkirjoituksessa todetaan: ”Kukaan ei tiedä biseksuaalien 

määrää” (Haloo 2/2000, 5). Erikoisnumerossa ilmestyi seitsemän sivua pitkä 

artikkeli otsikolla Kaksineuvoinen, tasajakoinen, molempiparempi...? Ei kun 

biseksuaali (Haloo 2/2000, 19–25). Artikkeli käsittelee biseksuaalisuutta tieteen ja 

historian näkökulmasta kevyellä otteella, ja pääkirjoituksesta huolimatta siinä 

muistetaan pohtia biseksuaalien määriä: ”Teollistuneissa yhteisöissä noin 6 

prosenttia miehistä osoittaa biseksualistisia käyttäytymispiirteitä, mutta naisten 

vastaava luku on vain 2–3 prosenttia” (Haloo 2/2000, 20). Exitin artikkelin 

Biseksuaalisuus on mielikuvissa yleistä, käytännössä vähäistä ingressissä 

käytössä ovat eri luvut kuin Haloolla, sillä ”Biseksuaalien määräksi arvioidaan 

kolmisen prosenttia suomalaisista, ja samaa luokkaa luvut ovat muuallakin 

maailmassa” (Exit 3/2001, 7). Biseksuaalien käsitteen määrittelyn ja määrien 

arviointi luovat mielikuvan objektiivisesta totuudesta, jonka artikkeli 

biseksuaalisuudesta lukijalle antaa ennakkoluulojen tilalle. 
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Samaan tapaan kuin valtavirran lehdissä, biseksuaalisuus näyttäytyy 

pornolehdissä selitystä vaativana, tuntemattomana ilmiönä, kuten heti Haloossa 

julkaistun artikkelin alussa: ”Mikä on totuus tässä monen mieltä askarruttavassa 

kysymyksessä? Mitä biseksualismista yleensä tiedetään?” (Haloo 2/2000, 20). 

Toisin kuin valtavirran lehtitekstit, Haloo ottaa valistuksellisen asenteen 

ääneenlausutusti: ”Mediassa käsitellään kyllä homojen ja lesbojen 

erityisongelmia, mutta biseksualismi on jostain kumman syystä jätetty aiheena 

syrjemmälle. Valistus tälläkin saralla näyttää kaatuvan jälleen kerran Haloon 

kontolle” (ibid.). Ihan artikkelin lopussa ilmiön tuntemattomuuteen jälleen 

palataan: ”Biseksuaalien vaikeuksien taakkaa lisää myöskin se, että hyvin vähän 

luotettavaa ja tutkittua tietoa on saatavilla. Tiedon puute vaikuttaa biseksuaalien 

omaan asennoitumiseensa itseään kohtaan, mutta myös muiden asennoitumiseen 

heitä kohtaan. Vieras ja selittämätön ilmiö herättää ihmisissä aina kummastusta ja 

peräti vihaa” (Haloo 2/2000, 25). Samanlaista tiedon puutetta valitellaan naisille 

suunnatun pornolehti Exitin artikkelissa Biseksualismin X-files: 

Ovatko biseksuaalit epämääräisiä lihanhimoisia kummajaisia, jotka 

harrastavat seksiä kaiken liikkuvan kanssa? Ovatko he kieroutuneen 

kasvatuksen vai ankean lapsuuden tulos? Mistä he tulevat ja keitä he ovat? 

Exit penkoi asiaa perinpohjin, ja kirjoittajamme paljastaa nyt kaiken, mitä 

biseksuaaleista todella tiedetään. (Exit 3–4/1999, 41, kursiivi alkup.) 

Kysymyslistauksessa biseksuaalisuuta kuvataan kiihottavana ja jännittävänä 

mysteerinä, ja kuvaustapa rinnastuu valtavirtamedian tapaan kuvata 

biseksuaalisuutta käsittämättömänä, selittämistä vaativana. Mysteerin 

selvittäminen kuitenkin pyyhkisi pois mysteerin lupaaman nautinnon, ja niinpä 

Exit-lehden artikkeli ei pyrikään kuvaamaan biseksuaalisuutta tyhjentävästi 

huolimatta lukijalle annetusta kaiken paljastamisen lupauksesta.  

Biseksuaalisuuden yleisen selittämisen lisäksi artikkeleissa annetaan ääni 

myös biseksuaalisille haastateltaville, mutta heille ei useimmiten anneta 

auktoriteetin asemaa, vaan kokemuksistaan puhuvan biseksuaalin rinnalle 

asetetaan auktorisoituja biseksuaalisuuden asiantuntijoita Freudista Kinseyhin, 

Setan tai Sexpon asiantuntijoihin tai kulttuuriantropologi Kangasvuohon. Usein 

laajemman henkilöhaastattelun yhteydessä on kainalojuttuna asiantuntijan 

haastattelu tai kommentti. Esimerkiksi Ilta-Sanomissa vuonna 2000 ilmestyneessä 

jutussa (Ilta-Sanomat 2000) on kaksi osaa: laajemmassa osassa haastatellaan 

nuoria tyttöjä, jotka esiintyvät peitenimillä, ja sen kainalojutussa haastatellaan 

seksuaaliterapeuttia. Kainalojutulla on otsikko Tutkija: biseksuaalisuus on trendi. 



301 

Me Naisten jutussa yhdeksän vuotta myöhemmin kainalojuttu pureutuu samaan 

aiheeseen, vaikka haastateltava on eri: Onko muodikasta olla bi, ja kainalojuttu 

alkaa: ”Ihan kuin biseksuaalisuudesta olisi tullut trendi” (Me Naiset 2009, 67). 

Osassa artikkeleista haastateltavat esiintyvät salanimillä, osassa omilla 

nimillään ja kasvoillaan. 1990-luvulla ilmestyneistä lehdistä Helsingin Sanomien 

Kuukausiliitteessä ilmestynyt artikkeli on ainoa, jossa biseksuaalit esiintyvät 

omilla nimillään ja kasvoillaan. Kuukausiliitteen artikkeli on siinäkin mielessä 

merkittävä, että vuonna 1999 haastateltavistani moni muisti ja mainitsi kyseisen 

artikkelin: usealle haastateltavalle Helsingin Sanomissa ilmestynyt artikkeli oli 

jäänyt mieleen positiivisena ja biseksuaalisuutta asiallisesti käsittelevänä tekstinä, 

kuten Marita kuvaa: 

Just se Hesarin yks artikkeli, mä luulen et se oli semmonen ultimatumpiste se 

kohta. Et täs Kuukausliitteen artikkelissa, joo pari kolme vuotta sitten. Mä en 

kyllä tunnistanu tosiaan ittestäni mitään siinä muuta ku sen, että ai jaa, nyt 

tällön tällanen selkee nimi. Oommä sen nyt tienny, siis aikuisiällä, tottakai, 

mut että sitä mukaa kun se on tullu julkisempaan käsittelyyn, ni tottahan se 

itsellekin, ko toinen on kirjottanu sanoja, ja kokemuksia siitä asiasta, niin 

tottahan sitä on helpompi peilata omiin kokemuksiin sitten. (Marita 

1955:1999.) 

2000-luvulla omilla kasvoillaan ja nimillään esiintyvien biseksuaalien 

haastatteluja alkoi ilmestyä enemmän, varsinkin naistenlehdissä. Aineistoni 2000-

luvulla ilmestyneistä lehdistä kaikki omilla nimillään ja kasvoillaan esiintyvistä 

biseksuaalisista haastateltavista ovat naisia. Siten Helsingin Sanomien 

Kuukausiliitteessä ilmestynyt artikkeli on ainoa aineistoni artikkeleista, joissa 

haastateltavina on biseksuaaliksi itsensä nimeäviä miehiä, jotka eivät esiinny 

peitenimellä.  

Suurimmassa osassa aineistoni jutuista biseksuaalisuus määrittyykin 

ensisijaisesti (nuoria) naisia kuvaavaksi ilmiöksi. Poikkeuksena on Trendi-

lehdessä ilmestynyt juttu ”Poikaystäväni pitääkin miehistä”, jossa näkökulma on 

Annan, joka on saanut tietää poikaystävänsä Mikon pettävän häntä miesten 

kanssa (Trendi 2003). Artikkelissa Mikon biseksuaalisuus määrittyy sekä tämän 

henkilökohtaiseksi ongelmaksi että parisuhdeongelmaksi, jolle Anna haluaisi 

hakea ammattiapua. Mikko kuvataan seksuaalisuuteensa ristiriitaisesti 

suhtautuvana hahmona, joka etsii netistä seksiseuraa ja välttelee sitten satunnaisia 

seksikumppaneitaan. Miehen biseksuaalisuus on parisuhdeonnea ja Annan 

hyvinvointia uhkaava asia, salaisuus, jota on vaikea käsitellä. Asiantuntijaksi 
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jutussa nousee Setan sosiaalityöntekijä, jota haastatellaan kainalojutussa. Hän 

toteaa, että biseksuaalin on mahdollista elää heterosuhteessa onnellista elämää, 

jos hän on tullut kaapista. Ongelmallista biseksuaalisuus on silloin, kun se 

salataan ja siitä ”jää kiinni”. Tällöin lopputuloksena on ”kauhea kriisi”, johon on 

haettava apua. Artikkeliaineistossani biseksuaalisuus siis on ensisijaisesti aihe, 

josta nuoret naiset ovat valmiita ja halukkaitakin puhumaan, jotta 

biseksuaalisuuteen liitetyt ennakkoluulot ja väärät käsitykset väistyisivät. 

Nimettöminä tai peitenimillä esiintyvät miespuoliset biseksuaalit puhuvat omasta 

seksuaalisuudestaan vain kahdessa aineistoni nuorimmassa artikkelissa, jotka 

julkaistiin Cityssä vuonna 2010 ja Nyt-liitteessä 2011.  

Henkilöhaastatteluissa biseksuaalinen haastateltava asetetaan 

biseksuaalisuutta selittävään rooliin, mutta siten että heistä rakennetaan lukijalle 

mahdollisimman lähestyttäviä ja samastuttavia hahmoja. Kuukausiliitteen 

artikkelissa haastateltavat esitellään heidän tavallisuuttaan korostaen. 

Tavallisuutta vahvistavat myös artikkelin kuvat, joihin haastateltavat on kuvattu 

huolettomissa vaatteissa keittiön pöydän ääressä, huonekasvin vierellä 

istuskelemassa ja vuoteella lehteä lueskelemassa. Samalla tavoin tavallisuutta 

korostetaan myös Me Naisissa kaksitoista vuotta myöhemmin ilmestyneessä 

artikkelissa: ”Haluan että kaikki tietävät, miten tavallista biseksuaalin elämä on. 

Se ei vaikuta yhtään mihinkään” (Me Naiset 2009, 65), painottaa henkilöjutun 

naispuolinen haastateltava. Jutussa sekä haastateltava että hänen poikaystävänsä 

esiintyvät omilla nimilllään ja kasvoillaan. Kuvituskuvia on kaksi: toisessa 

pariskunta hyppelee käsi kädessä syksyisellä tiellä, toisessa he nojaavat oranssiin 

aitaan taustanaan lehdetön puu. Molemmat ovat pukeutuneet huolettomasti. 

Pitkätukkaisella miehellä on tennarit ja pipo, naisella vihreä syystakki. Jutuissa 

haastateltavien kokemukset rakentuvat biseksuaalisuutta selittäviksi yleistyksiksi. 

Biseksuaalisuudestaan kertovan haastateltavan kokemukset näyttäytyvät 

esimerkkeinä biseksuaalisuudesta, ja sellaisina ne niveltyvät saumattomasti 

biseksuaalisuutta selittäviin osioihin. 

2000-luvulla ilmestyneistä aineistoni artikkeleista Metropolin juttu on ainoa, 

jossa ei ole käytetty yhtään haastateltavaa, sen enempää biseksuaalista 

kokemuskertojaa kuin asiantuntijaakaan. Tämä johtunee Metropolin 

ilmaisjakelulehtiluonteesta ja journalistisesta kunnianhimottomuudesta. Juttu 

vertautuu 1990-luvulla ilmestyneisiin juttuihin pyrkimyksessään käsitellä 

biseksuaalisuutta pääasiassa lähteiden kautta erilaisista lähtökohdista, siinä missä 

2000-luvulla ilmestyneissä muissa jutuissa keskiössä on haastateltava ja eri 

näkökulmat esitellään tämän tai asiantuntijan kautta. Asiantuntijuuteen kuitenkin 
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nojataan jutussa kirjaimellisestikin: ”Asiantuntijat kuitenkin korostavat, että 

tärkein biseksuaalisuuden määrittelijä on henkilö itse – seksuaalisia 

mieltymyksiään kun kukaan ei voi valita” (Metropoli 2008, 9). ”Asiantuntijoita” 

ei yksiselitteisesti nimetä, mutta jutussa asiantuntijoiksi asettuvat niin Kinsey kuin 

Setakin. Seta näyttäytyy jutussa monoliittimaisena ja henkilönomaisena 

toimijana, jolla on valta tarjota oikeaa tietoa biseksuaalisuudesta väärien 

käsitysten rinnalle:  

SETA ry:n mukaan biseksuaalisuus tuokin esiin seksuaalisuuden dynaamisen 

ja prosessinomaisen luonteen. […] SETA ry mainitsee biseksuaalisuuteen 

liittyvän yhteiskunnallisen ja kulttuurisen näkymättömyyden voivan aiheuttaa 

hämmennystä. […] SETA ry:n mukaan biseksuaaleja askarruttavat myös 

kumppanin suhtautuminen ja biseksuaalisuudesta kertominen läheisille. 

(Metropoli 2008, 9.) 

Seta rakentuu jutussa biseksuaalien edustajaksi. Setan rooli jutussa johtunee siitä, 

että juttu on todennäköisesti tehty suurilta osin Setan nettisivujen perusteella; 

jotkut jutussa käytetyt sanamuodot ovat tuttuja Setan esitteistä, eikä jutun 

kirjoitustyyli ole yhtenäinen.  

Biseksuaalisuus määrittyy varsinkin 1990-luvun teksteissä niin 

tuntemattomaksi ilmiöksi, että sen selittäminen koetaan välttämättömäksi. 

Merkillepantavinta artikkeleissa oli voimakas pyrkimys selittää biseksuaalisuutta. 

Selittämisen tarve heijastaa hämmennystä, jota seksuaalisten kahtiajakojen 

ulkopuolelle asettuva biseksuaalisuus aiheuttaa. Selittämällä biseksuaalisuus 

tehdään ymmärrettäväksi ja asetetaan osaksi suomalaista seksuaalikulttuuria. 

Kuukausiliitteessä biseksuaalisuudelle annetaan kaikkein tyhjentävin 

määritelmä, johon muissakin artikkeleissa palataan. Jutussa haastateltu nuori 

bimies sanoo: ”Biseksuaalisuus oli vain sitä, että tiedostaa sen, ja kirjoittaa sen, 

naputtelee: bee-ii, bi. Bi bi bi. Miettii, että mitähän tämä tarkoittaa ja sitten 

yhdistää sen itseensä” (Kuukausiliite 1997, 56). Se, että yksilö itse määrittelee 

itsensä biseksuaaliksi, jos määrittelee – seksuaalisista kokemuksista tai 

fantasioista riippumatta –, pitää yhtä aikaa kiehtovan ja vaarallisen 

biseksuaalisuuden etäällä lukijasta. Se on käsite, joka lukijalle tarjotaan myös 

itseen liitettäväksi samalla kun vakuutetaan, etteivät seksuaaliset fantasiat ja 

kokemukset kuitenkaan kerro lopullista totuutta seksuaalisesta olemuksesta. 

Biseksuaali ei tarvitse olla, ellei halua.  

Vasta 2000-luvun loppupuolella biseksuaalisuuden voitiin olettaa olevan 

lukijalle tarpeeksi tuttua, että termiä itseään ei enää tarvitse selittää, vaikka ilmiö 



304 

itsessään vaatiikin jatkuvaa selittämistä. Poikkeuksena on kuitenkin Metropolin 

juttu, joka alkaa biseksuaalisuuden määritelmällä siten, että ensimmäinen 

alaotsikkokin on Biseksuaalin määritelmä: ”SETA ry:n mukaan biseksuaalilla on 

kyky tuntea eroottista, seksuaalista sekä sosiaalista vetoa kumpaa tahansa 

sukupuolta kohtaan” (Metropoli 2008, 9). Sanamuoto on peräisin suoraan Setan 

esitteistä, ja haastateltavani Kepan mukaan biseksuaalisuutta kuvataan esitteissä 

”kykynä” juuri hänen aloitteestaan. 

2000-luvun loppupuolella biseksuaalisuus-termin rinnalle nousee kahdessa 

artikkelissa myös termi panseksuaalisuus. City-lehdessä (2010) käsitteen esittelee 

toimittaja, joka kirjoittaa esiin hämmennyksensä termiviidakon edessä: 

”Homojen, hetskujen ja biseksuaalien eli bissejen lisäksi on transsuuntautuneisia, 

aseksuaaleja, panseksuaaleja… Hetkinen, panseksuaaleja? Oxford Dictionaries -

sivuston määritelmän mukaan panseksuaali rakastuu ihmiseen, ei sukupuoleen. 

Hän on ikään kuin sukupuolisokea: panseksuaali voi rakastua transsukupuoliseen, 

androgyyniin tai intersukupuoliseen” (City, 2010, 10). Me Naisissa julkaistussa 

henkilöjutussa termin esittelee haastateltava: ”Jos on pakko käyttää jotain titteliä, 

kutsun itseäni biseksuaaliksi. Mieluummin sanon vain, että olen seurustellut 

naisten kanssa, nyt seurustelen miehen kanssa, Salla määrittelee. Osuvin termi 

olisi panseksuaali. Se tarkoittaa sitä, että Salla ihastuu ihmiseen eikä 

sukupuoleen” (Me Naiset 2009, 65). Termiviidakossa rämpiminen ilmaisee sitä, 

että 2000-luvullakaan biseksuaalisuus ei ole vakiintunut yksiselitteiseksi 

käsitteeksi ja identiteetiksi. Toisaalta siihen liittyy epämiellyttäviksi koettuja 

konnotaatioita yliseksuaalisuudesta ja epäluotettavuudesta, joiden uhkaa 

panseksuaalisuuden termi hälventää. Panseksuaalisuuden termissä kiteytyy ajatus 

ihmisyydestä sukupuolettomana ja sukupuolesta pintana, johon ei ole sopivaakaan 

kiinnittyä, ainakaan seksuaalis-romanttisesti. 

1990-luvun Suomessa biseksuaalisuus koettiin määrittelyä ja selittämistä 

vaativaksi ilmiöksi, jonka ei voitu olettaa olevan kenen tahansa itsestäänselvästi 

ymmärrettävissä. Biseksuaalisuus määrittyi vieraaksi ja oudoksi, sekä selitysten 

että tirkistelyn kohteeksi. Tämä tuli esiin myös vuoden 1999 haastatteluissa. 

Vaikka haastattelemani biseksuaalit määrittelivätkin biseksuaalisuuden 

kutakuinkin yhtenevästi, määrittelyn tarve kertoo kuitenkin biseksuaalisuuden 

värjyvästä asemasta suomalaisessa seksuaalimaisemassa. 2000–2010-luvuilla 

biseksuaalisuuden voitiin olettaa olevan lukevalle yleisölle jo tutumpi ilmiö, 

joskin tarpeeksi tuntematon, jotta ilmiön kuvailu ja selittäminen 

asiantuntijalausuntojen ja henkilöhaastattelujen kautta on tarpeellista ja yleisöjä 

kiinnostavaa. Ilmiön värjyvyys kuitenkin oli jatkuvaa: artikkeleissa pyrittiin 
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kuvailemaan ja selittämään, mitä biseksuaalisuus todella on, oletuksena, että Big 

Brotherin ja trendikkyyden luoma kuva biseksuaalisuudesta on epäaito. 

7.2.2 Puolustavan ja vähättelevän diskurssin ristiveto 

On tavallista, että valtavirtamediassa biseksuaalisuutta kuvataan 

vastakkaisuuksien kautta toisaalta biseksuaalisuutta puolustaen ja se hyväksyen, 

toisaalta sitä vastustaen ja vähätellen. Analysoimissani artikkeleissa on läsnä 

kaksi vastakkaisiksi asetettua näkökulmaa, jotka olen nimennyt puolustavaksi ja 

vähätteleväksi diskurssiksi. Näiden diskurssien käyttöä voi pitää draamallisena 

kirjoittamisen keinona, jonka avulla tekstiin luodaan jännite. Esimerkiksi Kunto 

Plus -lehdessä vuonna 1993 ilmestyneen artikkelin ingressi luo konfliktin: 

Biseksuaalisuus on käsite joka jakaa asiantuntijoiden mielipiteet kahtia. 

Jotkut sanovat, että me kaikki olemme biseksuaalisia. Toiset taas väittävät, 

että biseksuaalisuutta ei ole olemassa. Yksi on varmaa: kumpaankin 

sukupuoleen liittyvät fantasiat ovat hyvin yleisiä. (Kunto Plus 1993, 32.) 

Viisitoista vuotta myöhemmin, vuonna 2008 ilmestynyt Metropoli 

Kaupunkilehden biseksuaalisuutta käsittelevä artikkeli on puolestaan otsikoitu 

Biseksuaalisuus: välivaihe, trendi-ilmiö vai aito identiteetti? Konfliktissa 

vastapuoliksi asettuvat toisaalta biseksuaalisuuden autenttisuus ilmiönä ja sen 

olemassaolon kyseenalaistaminen, ja toisaalta ”aidot biseksuaalit” verrattuna 

”epäaitoihin biseksuaaleihin”. Kannessa kahden vastakkaiseksi mielletyn 

näkökulman kahtiajako on tehty vielä näkyvämmäksi, sillä jutun 

kansipuffitekstinä on Biseksuaalisuus, trendi-ilmiö vai aito identiteetti?, ja 

viittaus biseksuaalisuuteen välivaiheena on jätetty pois. Konfliktista huolimatta 

jutussa on biseksuaalisuuteen neutraalisti suhtautuva sävy. 

Kunto Plus -lehden artikkelin perusteema on biseksuaalisuuden selittäminen, 

mutta selittävä diskurssi on jossain määrin epäyhtenäinen. Artikkeli esittää kaksi 

ääripään näkemystä biseksuaalisuudesta: joko kaikki ovat biseksuaaleja tai sitten 

biseksuaalisuutta ei ole olemassakaan. Freudin idea polymorfisesta 

perverssiydestä ja Kinseyn seksuaalisen suuntautumisen asteikko annetaan 

todisteina käsityksestä, jonka mukaan kaikki ovat biseksuaalisia. Biseksuaalisuus 

esitetään ilmiönä, joka on niin vaikeasti ymmärrettävä ja vieras, että tutkijatkin 

ovat aiheesta ”kiihkeän erimielisiä”. Tutkijoille annetaan vastakkaiset positiot, 

jossa biseksuaalisuuden olemassaoloa puolustavalla puolella ovat Kinsey ja Freud 
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ja biseksuaalisuuden olemassaolon kyseenalaistavalla puolella on 

tanskalaisseksologi Preben Hertoft. 

Artikkelissa huomautetaan, että biseksuaalinen toiminta ei välttämättä 

tarkoita varsinaista biseksuaalisuutta. Yksittäinen seksuaalinen kontakti samaa 

sukupuolta olevan ihmisen kanssa ei ole biseksuaalisuutta, mutta toistuvat 

kontaktit ovat. Esimerkkeinä annetaan kertomus kahdesta yksinäisestä ja 

humalaisesta sotilaasta kaukana tyttöystävistä sekä kertomus naimisissa olevasta 

miehestä, joka etsii miesprostituoituja rautatieasemalta, jolloin sotilaat eivät ole 

biseksuaaleja, mutta naimisissa oleva mies on. On kiintoisaa, että esimerkiksi 

”aidosta biseksuaalista” annetaan juuri naimisissa oleva mies, joka ostaa seksiä. 

Sekä puolustava että vähättelevä diskurssi ovat käytössä, mutta artikkelissa 

kumpikaan diskurssi ei painotu. Seuraavassa sitaatissa puolustava diskurssi on 

kaikkein selvin: 

Monesti niiden ihmisten, jotka tuntevat olevansa biseksuaaleja, on vielä 

vaikeampi kertoa ympäristölle rakkauselämästään kuin homoseksuaalien. 

Biseksuaalisuus närkästyttää luultavasti eniten siksi, että kyseisiä henkilöitä 

pidetään irrallisten suhteiden harrastajina – ihmiset siis kuvittelevat, että 

biseksuaali voi kiinnostua kenestä hyvänsä, sanoo amerikkalainen psykologi 

Anne Evans. (Kunto Plus 1993, 35.) 

Sitaatissa biseksuaalit esitetään ennakkoluulojen uhreiksi ja sanavalinnalla 

”ihmiset siis kuvittelevat, että biseksuaali voi kiinnostua kenestä hyvänsä” 

painotetaan sitä, että kyse on pelkästä stereotyyppisestä kuvitelmasta eikä 

biseksuaalien todellisesta käyttäytymistavasta. Lähes samoilla sanoilla 

biseksuaalisuutta puolustaa henkilöjutun haastateltava kuusitoista vuotta 

myöhemmin: ”[T]oisin kuin usein luullaan, biseksuaalien seksielämä ei ole muita 

villimpää. Biseksuaalisuudessa ei ole kyse seksistä. Ei niin, että oltaisiin valmiita 

panemaan ketä vaan” (Me Naiset 2009, 67, kursiivi JK). Kuudentoista vuoden 

välein ilmestyneissä jutuissa esitetään kummassakin ennakkoluulo, jonka mukaan 

”kuka hyvänsä” tai ”ketä vaan” voisi olla biseksuaalin kiinnostuksen kohteena ja 

kiistetään se. Tätä ennakkoluuloa vastaan kirjoitetaan myös pornolehtien niin 

sanotuissa asia-artikkeleissa. Pornotarinoissa ennakkoluulo sen sijaan on yleensä 

tarinallinen lähtökohta. Esimerkiksi Kallen jutussa Biseksuaalille tärkeintä on 

persoona, ei sukupuoli vuodelta 2005 jo ingressissä todetaan: ”Hyvin yleinen 

harhaluulo on se, etteivät bi-ihmiset malta pitää näppejään erossa kenestäkään” 

(Kalle 5/2005, 114). Kaikissa sitaateissa esitetään biseksuaalisuutta koskeva 

ilmeisin ennakkoluulo ja kiistetään se oitis. Kiinnostavaa kyllä, siinä missä 1990-
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luvun ja 2000-luvun valtavirtalehdistössä biseksuaalisuutta vähättelevä diskurssi 

on selkeästi havaittavissa, pornolehtiaineistossa ei ajankohdasta riippumatta ole 

juurikaan havaittavissa diskurssia, jossa biseksuaalisuus määrittyisi 

kyseenalaiseksi ja jossa väitettäisiin, että biseksuaalisuutta ei ilmiönä ole 

olemassa. 

Myös miesten biseksuaalisiin naisiin kohdistuvaa kiinnostusta käsitellään 

artikkeleissa ärtyneeseen sävyyn. ”Saara ihmettelee eräiden kaksilahkeisten 

ajatuksenjuoksua” (Me Naiset 2003, 65), todetaan Me Naisten jutussa ja 

kerrotaan, kuinka molemmat naishaastateltavat ovat kokeneet miesten 

innostuneen heidän biseksuaalisuudestaan toiveenaan päästä katsomaan naisparia 

harrastamassa seksiä. Tällainen toive rakentuu jutussa naurettavaksi ja 

epärealistiseksi, pornoistuneeksi kuvaksi biseksuaalista naisesta. Samalla tekstissä 

suljetaan pois mahdollisuus, jossa kaksi biseksuaalista naista voisi haluta tulla 

katsotuksi tai haluta ryhmäseksiä: aidon biseksuaalin mittana on tällöin vakaa 

parisuhde, oli se sitten samaa tai eri sukupuolta olevan kanssa.  

Puolustavassa diskurssissa käytetään tunteenomaista sävyä: vihaista, 

ironisoivaa, jopa aggressiivista. Biseksuaalit kuvataan ennakkoluulojen uhreiksi, 

ja ennakkoluulojen vääriksi todistamista pidetään olennaisena. Puolustavan 

diskurssin avulla pyritään myös aktiivisesti luomaan positiivista biseksuaalista 

identiteettiä ennakkoluulojen vastapainoksi. Diskurssia käytettäessä ei väitetä, 

että teksti olisi objektiivinen tai pyrkisi objektiivisuuteen. Diskurssissa voidaan 

käyttää naurettavaksi tekevää tai jotain muuta retorista tekniikkaa puolustettaessa 

biseksuaaleja vihamielistä maailmaa vastaan. Myös välimerkkejä ja typografiaa, 

kuten lainausmerkkejä, huutomerkkejä ja kursiivia, voidaan käyttää 

ennakkoluulojen naurettavuuden korostamiseen. Diskurssissa kiukun, 

turhautumisen ja huvittumisen tunteet tuodaan selvästi esiin. Tunteenomainen 

kielenkäyttö on väline, jolla pyritään vaikuttamaan lukijaan ja saamaan hänet 

tuntemaan sympatiaa biseksuaaleja kohtaan.  

Puolustava diskurssi on näkyvin silloin, kun artikkelin haastateltava on 

biseksuaali tai jos näkökulma tekstissä on biseksuaalin, sekä silloin kun puhutaan 

ennakkoluuloista. Biseksuaalien oletetaan olevan aina ennakkoluulojen kanssa 

kamppailevia ja ei-biseksuaalien automaattisesti ennakkoluuloisia. Puolustava 

diskurssi kategorisoi biseksuaalisuutta, esittää sen homo- ja 

heteroseksuaalisuudesta erilliseksi identiteetiksi. Ennakkoluuloja murskataan, 

eikä diskurssissa oteta huomioon sitä mahdollisuutta, että voisi olla olemassa 

biseksuaaleja, jotka toimivat stereotyyppien tai ennakkoluulojen mukaan. 

Puolustava diskurssi piirtää biseksuaalit yksiavioisiksi, uskollisiksi ja 
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suvaitseviksi ja vähättelee seksuaalisuuden merkitystä biseksuaalisuudessa. 

Esimerkiksi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen (1995) muuten selittävään 

diskurssiin nojautuvassa artikkelissa on havaittavissa myös puolustava diskurssi. 

Sitaatti Fritz Kleinilta kuvaa biseksuaalit suvaitsevammiksi ja monimuotoisuutta 

hyväksyvämmiksi kuin homo- ja heteroseksuaalit, mikä kuvastaa pyrkimystä 

luoda positiivista biseksuaalista identiteettiä: 

Bi-ihmisille kehittyy usein tavallista parempi monimielisyyden, 

moniselitteisyyden taju, Fritz Klein sanoo. ”Bi-ihmiset antavat helpommin 

tilaa erilaisuudelle, kaikenlaisille ihmisille, toisin kuin heterot ja homot. Bi-

piireissä saa olla sekä että ja vielä muuttuvainen.” (Kuukausiliite 1997, 55, 

kursiivi kirjoittajien.) 

Puolustava diskurssi, joka nousi lehtiteksteissä esiin erityisesti biseksuaalien 

haastatteluotteissa, oli myös paikannettavissa tutkimushaastatteluistani ja 1990-

luvun Seta-lehdissä. Valtavirran lehtiteksteissä puolustava diskurssi oli verrattain 

maltillinen, kun taas haastateltavat puolustivat biseksuaalisuutta joskus hyvinkin 

tunteenomaisesti. Samoin Seta-lehdissä biseksuaalisuutta puolustettiin jyrkemmin 

äänenpainoin kuin valtavirran lehdissä. Selittävä ja puolustava diskurssi 

edustavatkin neutraalin ja tunteenomaisen, objektiivisen ja subjektiivisen välistä 

liikettä sekä lehtiteksteissä että haastatteluissa.  

Vähättelevä diskurssi selittää biseksuaalisuuden seksuaalisen kehityksen 

vaiheeksi, trendiksi, kokeiluksi – jopa olemattomaksi. Tässä diskurssissa 

biseksuaalisuus ei näyttäydy seksuaalisena identiteettinä, vaan ”turhana 

muotisanana” (Kunto Plus 1993, 32). Diskurssi tukee seksuaalisuuden ja 

sukupuolen kahtiajakoista mallia, jossa homo- ja heteroseksuaalisuuden sekä 

mieheyden ja naiseuden väliset rajat ovat selvät. Diskurssi on selkein esiteltäessä 

konservatiivisia näkemyksiä seksuaalisuudesta kaksinapaisena järjestelmänä, 

jossa biseksuaalisuudelle ei ole tilaa. Diskurssi on havaittavissa myös 

näkemyksissä, joissa biseksuaalisuutta luonnehditaan trendiksi. Ajatus ei 

kuitenkaan välttämättä sisällä samaa perusolettamusta biseksuaalisuuden 

olemattomuudesta kuin sukupuolen ja seksuaalisuuden kahtiajakoisuutta 

korostavat näkemykset. Vähättelevää diskurssia voidaan käyttää 

biseksuaalisuuden trendikkyyttä kuvattaessa niin, että sen olemassaolo 

myönnetään, mutta vähätellään sitä trendiluonteisena. 

Vähättelevää diskurssia voi luonnehtia naurettavaksi tekevä tai aggressiivinen 

sävy tai kevyt ja humoristinen sävy. Biseksuaalisuuden olemattomuutta voidaan 

painottaa vahvastikin. Diskurssissa kuitenkin pyritään objektiiviseen sävyyn, sillä 
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objektiivisuus vahvistaa keskeisen ajatuksen biseksuaalisuudesta olemattomana 

tai epäuskottavana ilmiönä. Vähättelevä diskurssi ei anna biseksuaaleille 

mahdollisuutta omaan ääneen: biseksuaalisuuden olemassaolon kieltäminen myös 

kieltää biseksuaalien äänen. Vähättelevä diskurssi on viiltävän selkeä Kunto Plus 

-lehden sitaatissa:  

Biseksuaalisuudesta on tullut muotisana. En usko että olen koskaan tavannut 

todella biseksuaalista ihmistä. Kokemukseni osoittaa, että riittävän tiedon 

avulla on mahdollista määrittää, onko ihminen homo- vai heteroseksuaalinen. 

Biseksuaalisuus on sen tähden tarpeeton käsite, sanoo [tanskalainen 

sosiologi] Preben Hertoft. (Kunto Plus 1993, 32.) 

Turun ylioppilaslehden kolumni Wanna be bi? 86 on kiinnostava sekoitus 

vähättelevää ja puolustavaa diskurssia. Siinä biseksuaalisuus esitetään 

opiskelijatrendiksi, jota noudattavat varsinkin tytöt. Trendikkyyden korostaminen 

on osa vähättelevää diskurssia, jossa biseksuaalisuuden merkitys mitätöidään 

pelkäksi trendiksi ja biseksuaalisuus identiteettinä kielletään. Kolumni kuvaa 

opiskelijoita ihmisiksi, jotka ihailevat seksuaalisia vähemmistöjä ja venyttävät 

seksuaalisia rajojaan. Seksuaalisten kokemusten samaa sukupuolta olevan kanssa 

kerrotaan olevan trendikäs juttu, josta voi kertoa kavereille todistaakseen omaa 

erikoisuuttaan. Samalla biseksuaalisuus pelkistyy trendiksi, erikoisuuden 

tavoitteluksi, kokeilunhaluksi ja oman suvaitsevuuden todisteluksi. 

Miksi biseksuaalisuus on sitten jälleen trendikästä? Osasyy saattaa löytyä 70-

luku -retroilusta, mutta se tuskin riittää koko selitykseksi. Yksi syy saattaa 

löytyä juuri vallitsevan kulttuurin suvaitsemattomuudesta ja 

konservatiivisuudesta, josta halutaan erottua. Biseksuaalisuuden avulla 

voidaan korostaa omaa vapaamielisyyttä ja seksuaalista suvaitsevaisuutta. 

Turun ylioppilaslehti 1999, 21.) 

Kolumnin näkökulma kuitenkin heittelehtii. Toisaalta biseksuaalisuudesta 

kirjoitetaan vähätellen ja se leimataan opiskelijatrendiksi, toisaalta esitetään huoli 

”oikeasta biseksuaalisuudesta”, joka saattaa kärsiä trendistä. Kolumni erottaa 

”oikean biseksuaalisuuden” ja wanna be -biseksuaalisuuden, jota käytetään vain 

oman trendikkyyden vahvistamiseen. Kolumni sekä tekee naurunalaiseksi 

trendikkäät wanna be -biseksuaalit että on huolestunut ”oikeista biseksuaaleista”, 

jotka voivat kärsiä, kun trendi on ohi. Teksti ei kuitenkaan selitä, kuinka erottaa 
                                                        
86 Käsite ”wannabii” mainitaan myös Cityn artikkelissa nuorten naisten välistä seksiä käsittelevän 
jutun yhteydessä (City 2005, 14). 
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”oikeat biseksuaalit” wanna beistä, ellei sitten ero ole määriteltävissä 

seksuaalisiksi teoiksi, kuten olisi pääteltävissä toteamuksesta: ”Kaikki 

biseksuaalilta näyttävät tai niin toimivat eivät ole edes aikeissa mennä sänkyyn 

saman sukupuolen kanssa, saati seurustella” (ibid.). Kolumni kuitenkin huomioi 

erilaisten seksuaalisten identiteettien ja roolien joustavuuden. Vaikka tutkijoita ei 

nimetä, vaikuttaa siltä, että taustalla ovat maallikkotulkinnat Judith Butlerin 

ajatuksista sukupuolen performatiivisuudesta, kun todetaan, että ”Joidenkin 

tutkijoiden mukaan nyky-yhteiskunnassa sukupuolinen suuntautuneisuus ja 

seksuaalisuuskin ovat kuitenkin vain pelkkiä rooleja, sellaisia identiteetin 

määrittäjiä, joilla voidaan leikitellä ja joita voidaan vaihtaa tilanteen mukaan” 

(ibid.). Tekstissä on selvä ristiriita sen suhteen, että biseksuaalisuus merkitään 

pääosin trendiksi, mutta muistetaan myös biseksuaalisuus mahdollisena 

identiteettinä. Ristiriita on tarkoituksellinen, eikä sitä pyritä tekstissä purkamaan. 

Äkkipäätä ajateltuna biseksuaalisuuden trendikkäänä pitäminen voisi johtaa 

suvaitsevaisempaan, erilaisia seksuaalisuuksia sallivaan yhteiskuntaan. Mutta 

jos sitä käytetään vain tyylikeinona, muuttaako se asenteita todella? Vai 

unohtuuko sallivuus jossain vaiheessa kaappiin kuin leveä, muodista mennyt 

kravatti? (Turun ylioppilaslehti 1999, 21.) 

Myös Ilta-Sanomien artikkelissa biseksuaalisuus kuvataan ilmiöksi, joka on 

yleisin nuorten tyttöjen keskuudessa ja joka on luonteeltaan itsetehostusta ja 

jännityksen etsintää. Se määritellään vaiheeksi, joka kuuluu teini-ikään ja liittyy 

tyttöjen läheisiin ystävyyssuhteisiin toisten tyttöjen kanssa. Sanat ”trendi” ja 

”trendikäs” ovat yleisimmät sanat, jotka artikkelissa liitetään biseksuaalisuuteen. 

Lause ”biseksuaalisuus on trendi” esiintyy ensimmäisenä artikkelin otsikossa, ja 

ajatus biseksuaalisuuden trendikkyydestä toistuu artikkelissa viisi kertaa. 

Artikkeli ei pyri selittämään biseksuaalisuutta muuten kuin trendinä.  

Biseksuaalisuuden trendiluonne on otsikkotasolla esillä myös Metropolin 

artikkelissa, joka on ilmestynyt yhdeksän vuotta Turun ylioppilaslehden kolumnin 

jälkeen. Yksi alaotsikoista on Biseksuaalisuus trendi-ilmiönä, ja alaluvussa 

käsitellään ”Hollywoodin biseksuaalisuusbuumia” ja todetaan, että 

”Biseksuaalisuuden saaman julkisuuden vuoksi sitä on alettu pitää ennemmin 

trendinä kuin aitona seksuaalisena identiteettinä” (Metropoli 2008, 9). 

Biseksuaalisuuden trendikkyyden käsittely vaikuttaa olevan varsinkin 2000-luvun 

lehdissä lähes pakollista. Myös Me Naisten vuonna 2003 ilmestyneessä jutussa 

yksi alaotsikoista on Muotioikkuko vain? Haastateltava kertoo, että hänen 

biseksuaalisuuttaan on pilkattu pelkäksi trendikkyydeksi, ja määrittää myös rajaa 
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sen välille, mikä on oikeanlaista biseksuaalisuutta: ”Jotkut varmaan ajattelevatkin, 

että on muodikasta osoittaa avarakatseisuutensa pussailemalla tyttökavereita 

baarissa. Se vie pohjaa siltä, että biseksuaalisuus voisi oikeasti olla jonkun 

identiteetti” (Me Naiset 2003, 66). Jutussa rakentuva oikean identiteetin omaava 

biseksuaali ei pussaile tyttökavereita baarissa, hän seurustelee vakituisesti, eikä 

tee numeroa biseksuaalisuudestaan muuten kuin identiteettipoliittisesti, 

esimerkiksi osallistumalla Setan toimintaan. 

Käsitys biseksuaalisuudesta trendinä on hyvin kestävä ja kulttuurirajat 

ylittävä tapa vähätellä biseksuaalisuutta. Jo vuonna 1975 Yhdysvalloissa 

ilmestyneen biseksuaalien kokemuksia kokoavan Bisexual Living -kirjan 

kansiliepeessä todetaan seksuaalietiikan muutoksien vaikuttaneen 

biseksuaalisuuden nousemiseen muotivillitykseksi: ”The loss of guidelines, the 

expansion of parameters, and the collapse of deeply rooted taboos, have created a 

vacuum readily filled by short-lived fads – and many regard bisexuality as one of 

these fads” (Fast & Wells 1975). Brittiläisessä Bisexual Lives -

elämänkertakokoelmassa (Off Pink Collective 1988, 13) yksi haastateltavista 

toteaa, että biseksuaalinen itsemäärittely teini-ikäisenä 1970-luvulla tuntui paljon 

trendikkäämmältä, joskaan ei yhtä uskaliaalta kuin itsen määrittäminen lesboksi. 

Biseksuaalisuuden vahva määrittyminen trendiksi tai muoti-ilmiöksi näkyy 

siinäkin, että kymmenestä lähilukemastani artikkelista vain kahdessa ei mainittu 

ajatusta siitä, että biseksuaalisuus olisi muotia tai trendi. Ensimmäinen maininta 

on vuodelta 1993, viimeinen vuodelta 2010. Joissakin artikkeleissa 

biseksuaalisuus määritellään yksiselitteisesti trendiksi, ja trendiluonteisuuden 

osoituksena pidetään biseksuaaleiksi itsensä määrittäviä julkkiksia, toisiaan 

julkisesti pussailevien tyttöjen määrän lisääntymistä ja lisääntynyttä julkista 

puhetta seksuaalivähemmistöistä ylipäätään. Toisissa taas biseksuaalisuuden 

määrittymistä vain muoti-ilmiöksi kritisoidaan, usein biseksuaalisten 

haastateltavien suulla, siten että haastateltavien näkökulmasta heidän 

identiteettinsä kyseenalaistuu toisaalta muodikkuuden ennakkoluulon ja toisaalta 

muodin mukana kulkevien, epäaitojen, wanna be -biseksuaalien takia. 

”Keskustelupalstoilla Salla on törmännyt naisiin, jotka kertovat olevansa 

biseksuaaleja, vaikka eivät ole ikinä olleet naisen kanssa. – Mikä bi se sellainen 

on? Trendipellejä!” (Me Naiset 2009, 66.) Biseksuaalisuudesta kirjoittaminen 

trendikkyyden tai muodikkuuden näkökulmaa käyttäen kiteyttääkin vähättelevän 

ja puolustavan diskurssin välisen ristiriidan: toistuva puhe biseksuaalisuudesta 

trendinä vähättelee biseksuaalisuuden merkitystä ja kyseenalaistaa sen aitouden, 
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mutta toisaalta trendikkyydestä puhuttaessa pyritään myös puolustamaan aitoa 

biseksuaalisuutta, joka jää trendipelleilyn varjoon. 

Ilta-Sanomien artikkelissa selittävä diskurssi näkyy ensisijaisesti artikkelin 

kainalojutussa, jossa on haastateltu seksuaaliterapeuttia, mutta biseksuaalisuus 

selittyy yksinkertaisesti trendikkyytenä tai vaiheena seksuaalisuuden 

kehityksessä. Siten selittävä diskurssi on artikkelissa käytössä, mutta se typistyy 

kuitenkin vähätteleväksi diskurssiksi, jossa biseksuaalisuus onkin vaihe tai trendi. 

Anu Suomela on havainnut, että myös suomalaiset tytöt ovat alkaneet pitää 

biseksuaalisuutta jonkinlaisena trendinä. Miksi? – Nuoret voivat kokea 

biseksuaalisuuden jännittävänä lisänä omaan persoonallisuuteen. Tytöille on 

tyypillistä jo murkkuiässä, että heillä on yksi bestis. Näissä kaveruussuhteissa 

voi olla myös seksuaalisia piirteitä. – Usein kyse on kuitenkin enemmän 

pelkästä trendistä. Onkohan siitä sitten mitään haittaakaan, Suomela heittää. 

(Ilta-Sanomat 2000, 24.) 

Terapeutti huomauttaa, että nuorten ihmisten on hyvä nähdä, että erilaiset 

seksuaalisuudet ovat mahdollisia. Nämä ”nuoret ihmiset” ovat tekstissä kuitenkin 

ilmiselvästi heteroseksuaalisia tyttöjä. Ilta-Sanomien artikkelissa vähättelevä 

diskurssi on selkeä. Biseksuaalisuus määritellään trendiksi, seksuaalisen 

kehityksen vaiheeksi tai seikkailunhaluksi. Biseksuaalisia kokemuksia kuvataan 

myönteisiksi, mutta biseksuaalisuuden merkitystä identiteettinä vähätellään. 

Biseksuaalisuuden trendikkyyttä toistellaan artikkelissa uudelleen ja uudelleen. 

Trendikkyys merkitsee myös ohimenevyyttä: trendit vaihtuvat kaiken aikaa ja 

siten biseksuaalisuuttakaan ei voida pitää todellisena identiteettinä. Se, että 

biseksuaalisuuden trendikkyydestä puhutaan nuorten naisten ja tyttöjen 

yhteydessä, kuvastaa myös yleisempää nuoriin naisiin liittyvää vähättelyä. Nuoret 

naiset näyttäytyvät erilaisten trendien vietävissä olevina ja ne hylkäävinä, kunhan 

uusi trendi astuu tilalle. Tyttöjen haastattelut korostavat trendikkyyttä. Artikkelin 

haastatteluosuus alkaa sitaattien sarjalla, joissa trendikkyys mainitaan kaksi kertaa 

samassa kappaleessa: 

– Bailuissa tytöt halailevat ja pussailevat keskenään, jotta muut luulisivat, että 

siinä on jotakin sellaista, Anni, 17, kertoo. Biseksuaalisuus on monien 

tyttöjen mielestä trendikästä, vaikkei se oikeasti kolahtaisi. […] – Jotkut 

kokeilevat ihan oikeasti lesboilua, mutta useimmat vain puhuvat siitä. Miksi 

ihmeessä? – Se nyt vain on trendikästä, vähän niinkuin homoravintoloissa 

bailaaminen, Anni vastaa. (Ilta-Sanomat 2000, 25.) 
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Myös seksuaaliterapeutin haastattelussa biseksuaalisuuden merkitystä 

vähätellään. Se selitetään jälleen trendiksi ja nuorten tyttöjen kehitysvaiheeksi. 

Biseksuaalisuus leimataan merkityksettömäksi asiantuntijalausunnon avulla. Sekä 

Ilta-Sanomien jutussa että Cityn Muotilesbot-jutussa biseksuaalisuus pelkistyy 

nuoruuden kokeiluksi ja miesten kiinnostuksen herättäjäksi. 

Naisten biseksuaalisuutta kyseenalaistaa myös lesbouden ja 

biseksuaalisuuden käsitteiden sekoittuminen toisiinsa. Biseksuaalisuus häipyy 

näkyvistä tunnistettavamman lesbouden taakse. Sanoja ”lesbo” ja ”biseksuaali” 

käytetään synonyymeinä joissakin osissa Ilta-Sanomien artikkelia, eikä 

biseksuaalisuuden ja lesbouden eroa tehdä selväksi: 

– Yksi mun kaveri on oikeasti lesbo, muut ovat ainoastaan esittäneet sitä. 

Saara, 19, on huomannut, että hyvin trendikäs puheenaihe tyttöjen 

keskuudessa on: ”Olenko mä lesbo?” – Tytöt ottavat mallia elokuvista ja 

mainoksista. Monissa vaatemainoksissahan on selvää lesbofiilistä. – Ehkä bi-

jutut ovat tapa hätkähdyttää. (Ilta-Sanomat 2000, 25.) 

Lesbouden ja biseksuaalisuuden liudentuminen toisiinsa näkyy myös City-

lehdessä ilmestyneessä artikkelissa, joka otsikostaan Tyttöjen välisestä 

ystävyydestä: muoti-lesbot huolimatta käsittelee biseksuaalisuutta (City 2005). 

Lesbouden ja biseksuaalisuuden käyttö synonyyminomaisina käsitteinä korostaa 

teksteissä biseksuaalisuuden häilyvyyttä ja epäaitoutta. Kansivinkkinä on vain 

otsikko Muotilesbot ja joukko kysymyksiä: ”Miksi naistenvälisestä seksistä tuli 

muoti-ilmiö? Mitä siitä sanovat miehet? Mitä telaketjulesbot?” (City 2005, kansi). 

Kansivinkissä ”telaketjulesbo” viittaa autenttiseen lesbouteen, muotilesbous 

epäaitoon trendin mukana liikkumiseen – siis biseksuaalisuuteen. Lehden 

Toim.Huom.-palstalla eli pääkirjoituksessa käsitellään ilmiötä otsikolla Se oikea 

lesbo ja todetaan, kuinka lesboyhteisössä ”muotilesbot ovat vitsaus” (City 2005, 

7). Kolumni päättyy kehotukseen: ”Rauhoittukaa, ortodoksilesbot! Kyllä 

maailmaan hellyyttä mahtuu” (ibid.). Jutun ingressissä todetaan nuorten naisten 

harrastavan seksiä tyttöjen kanssa ”miesten päiden sekoittamiseksi”: ”He ovat 

vähän niin kuin lesboja ja tekevät mitä tekevät, koska on muotia olla lesbo. 

Oikeat lesbot eivät pidä heistä” (City 2005, 14). Raja oikean lesbouden ja 

epäaidon muotilesbouden välillä tehdään selväksi. 

Jutun toistuvaa lesbo-termin käyttöä kommentoitiin myös seuraavan numeron 

lukijakommenteissa Eräs kirjoittaja huomauttaa jutun olleen väärin otsikoitu: 

”Muotilesbo-jutun olisi pitänyt olla vaikka 'muotia vai ei' tai 'biseksuaaleja'. 

Mutta ehkä on kiva hakea raflaavia otsikoita. Eihän ne jutussa kuvatut naiset edes 
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olleet lesboja, jos vain kokeilivat ja sitten hylkäsivät. Ja muuten kävikö mielessä, 

että biseksuaaleja on olemassa” (City Oulu 2005, 10). Myös toisessa 

lukijakommentissa ihmetellään näkökulman rajaamista lesbouteen.  

Leipätekstissä biseksuaalisuus on kuitenkin lesboutta enemmän esillä. 

”Kansallisen nuorisotutkimuksen mukaan seksuaalivähemmistöjä, erityisesti 

biseksuaalisuutta, pidetään trendikkäänä” (City 2005, 14), todetaan ja samalla 

tieteellisesti todistetaan biseksuaalisuuden trendikkyys. Naisten biseksuaalisen 

mielenkiinnon yleisyyden vahvistamaan on valittu sosiologi Osmo Kontula, joka 

sijoittaa naisten välisen seksin nuoruuteen: ”Nuoruus on kokeilujen ja itsensä 

etsimisen aikaa.” Siten biseksuaalisuus – ja naisten välinen seksi – sijoittuu 

nuoruuden välivaiheeksi matkalla kohti aikuisempaa seksuaalista identiteettiä. 

”Miehet eivät ole mustasukkaisia siitä, että heidän kumppanillaan olisi suhde 

toisen naisen kanssa, vaan heistä se on seksuaalisesti kiihottavaa, Kontula jatkaa” 

(ibid.), ja samalla osoittaa millainen on toivottava aikuisen naisen seksuaalinen 

identiteetti. Naisten välisen seksin ei ole tarpeen pelätä johtavan lesbouteen, vaan 

sen voi nähdä positiivisena, koska se vahvistaa miehen halua.  

Biseksuaalisuuden keskeisyyttä jutussa korostaa myös pieni infolaatikko, 

joka on otsikoitu Rakkaalla biseksuaalilla on monta nimeä, jossa biseksuaalin 

synonyymeiksi listataan bisse, pipari, kaappihetero ja lepinkäinen, jolla laatikon 

mukaan viitataan ”lesbon ja biseksuaalin välimaastossa” elävään naiseen. Lesbon 

ja biseksuaalin rajan häivyttäminen on yksi tapa käyttää vähättelevää diskurssia 

biseksuaalisuudesta kirjoitettaessa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että 

seksuaalikategorioiden välisiä rajoja purettaisiin, vaan siitä, että lesbous 

näyttäytyy todellisempana ja aidompana seksuaali-identiteettinä kuin 

biseksuaalisuus. Paradoksaalisesti rajan häivyttäminen tekee aidot lesbot 

selkeäksi ryhmäksi, kun taas ”muotilesbot” ja biseksuaalit näyttäytyvät itseään 

etsivinä ja kokeilunhaluisina heteronaisina.  

Toistuva teema, jota henkilöjuttujen biseksuaaleiksi itsensä nimeävät 

haastateltavat käsittelevät, on homo- ja lesboyhteisön epäluulo biseksuaalisuutta 

kohtaan. Tätä teemaa käsiteltäessä puolustava diskurssi, jossa biseksuaalit 

uhriutetaan, on vahvasti käytössä. Me Naisten jutun ingressissä jo todetaan: 

”Biseksuaalia katsovat kieroon heterot, homot ja lesbot” (Me Naiset 2003, 63). 

Saman jutun naispuolinen haastateltava kertoo: ”Kun kerroin meneväni naimisiin 

miehen kanssa, homoystäväni moittivat minua jenginpetturiksi” (Me Naiset 2003, 

64). ”Jos biseksuaalisuuteni on joskus hävettänyt, niin ehkä silloin, jos paikalla on 

ollut vahvoja lesboaktivistinaisia” (Nyt-liite 2011, 28), sanoo nimetön 

biseksuaalinen minäkertoja Nyt-liitteen palstalla. ”Yksi kaveri on sanonut, että 



315 

vieläkö leikit biseksuaalia, etkö ole hyväksynyt sitä, että olet homo. Se oli 

loukkaavaa” (City 2010, 10), avautuu toinen peitenimellä esiintyvä haastateltava. 

Toisessa Me Naisten jutussa omalla nimellään ja omilla kasvoillaan esiintyvä 

haastateltava sanoo: ”Salla löytää pari ryhmää, jotka eivät suhtaudu 

bisekusaaleihin kovin myönteisesti: homot ja lesbot. Sallan kokemuksen mukaan 

he kokevat heteroita herkemmin, että biseksuaalit astuvat heidän varpailleen” (Me 

Naiset 2009, 66). ”Mia tunsi itsensä petturiksi, huonoksi lesboksi” (Kuukausiliite 

1997, 51), kuvataan puolestaan biseksuaalisuutensa löytänyttä haastateltavaa 

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä. Ajatus homo- ja lesboyhteisön 

biseksuaalisuuteen kohdistamasta torjunnasta esitetäänkin jo aineistoni 

varhaisimmassa artikkelissa Kunto Plus -lehdestä vuodelta 1993. Myös pornolehti 

Haloon biseksuaalisuus-erikoisnumerossa (Haloo 2/2000, 25) mainitaan, etteivät 

homoseksuaalit ”katso biseksuaaleja omaan porukkaan kuuluviksi”.  

Selityksenä ennakkoluuloille annetaan lesbojen ja homojen taistelu omien 

oikeuksiensa puolesta: ”Lesbot ja homot ovat joutuneet taistelemaan oman 

identiteettinsä puolesta niin rajusti, että heitä ymmärrettävästi korpeaa, jos joku 

jää hyvillä mielin leijailemaan seksuaaliluokitusten välille” (Me Naiset 2003, 64), 

toteaa Setassa toimiva biseksuaaliksi itsensä määrittelevä haastateltava. Lähes 

samoin sanoin toteaa Setassa myöskin aiemmin toiminut biseksuaalinen 

haastateltava kuusi vuotta myöhemmin ilmestyneessä jutussa: ”Homot ja lesbot 

ovat taistelleet oikeuksistaan kynsin ja hampain, ja sitten biseksuaalit tulevat 

sekoittamaan pakkaa” (Me Naiset 2009, 66). Samanlaisia selityksiä homo- ja 

lesboyhteisöjen torjunnalle tarjosivat myös omat haastateltavani, mutta vaikka 

selityksen voi olettaa perustuvan biseksuaalien kokemuksiin, se on myös tapa 

asettaa biseksuaalit paitsi uhrin asemaan, myös paremman tulevaisuuden 

airueiksi. Siinä missä homot ja lesbot ovat jumittuneet taisteluunsa, biseksuaalit 

näyttäytyvät itsensä ja halunsa hyväksyvinä, joille suurin ongelma on 

biseksuaalisuuden näkymättömyys ja ennakkoluulot. 

Aineistoni artikkeleissa aidon ja epäaidon biseksuaalisuuden eron pohdinta 

on toistuvaa ja kestävää artikkelin julkaisuajasta riippumatta. Pohdinnan 

kestävyys rakentaa biseksuaalisuudesta luonteeltaan epäaitoa. Aitoa asiaa ei 

tarvitse erityisesti pohtia, vaan se on kyseenalaistamatta autenttinen. Vaikka 

biseksuaalisuus lopulta määriteltäisiinkin ”aidoksi seksuaaliseksi identiteetiksi”, 

kuten Metropolin jutussa, pohdinnan toistuvuus kuvastaa biseksuaalisuuden 

häilyvyyttä ja epäuskottavuutta seksuaalisen halun muotona. Biseksuaalisuudella 

ei seksuaalisena haluna ole olemassaolon oikeutta itsessään, vaan halu eri 

sukupuoliin määrittyy aina seksuaalisen halun ulkopuolelta, joko trendikkyyden 
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tai erikoisuudentavoittelun halun kautta, miesten binaisiin kohdistaman 

kiinnostuksen kautta tai nuoruuden kokeilunhalun kautta.  

Puolustava ja vähättelevä diskurssi ovat kaikkein vastakkaisimmat 

lehtiteksteissä käytetyt diskurssit, ja niissä valtarakennelmat ovat selkeimmin 

nähtävissä. Vähättelevässä diskurssissa ajatuksia biseksuaalisuudesta trendinä tai 

vaiheena korostetaan; puolustavaa diskurssia käytetään ennakkoluulojen 

murskaamiseen, mutta ei biseksuaalien arkielämän eikä elämäntilanteiden 

kuvaukseen. Jos vaihtuvat seksikumppanit ja biseksuaalisuus trendinä ovat 

murskattavia ennakkoluuloja ”oikeiden biseksuaalien” ollessa monogaamisia ja 

identiteetiltään vahvoja, se myös rajoittaa ihmisten kokemusmaailmaa. 

Vähättelevä ja puolustava diskurssi näyttävät olevan saman kolikon kääntöpuolia: 

vähättelevä diskurssi luo puolustavaa asennetta, joka puolestaan voi vahvistaa 

vähättelevää sävyä.  

Puolustavaa ja vähättelevää diskurssia käyttäen lehtiteksteihin rakennetaan 

draamallinen jännite, joka yleensä purkautuu selittävän diskurssin kautta. 

Biseksuaalisuudesta voidaan olla montaa mieltä, mutta artikkeli on valmis 

antamaan selkeän vastauksen vastakkaisista näkökulmista hämmentyneelle 

lukijalle.  

7.3 Viihdyttävä biseksuaalisuus 

Biseksuaalisuuden viihteellistäminen näkyy kahtena eri tapana käsitellä 

biseksuaalisuutta. Ensimmäinen tapa on tirkistellä biseksuaalisuutta kaukaa, mitä 

korostaa tapa kuvittaa biseksuaalisuutta käsitteleviä tekstejä eroottisilla tai siihen 

vihjaavilla kuvilla. Toinen tapa on valjastaa biseksuaaliseksi nimetty henkilö 

paljastamaan salaperäisenä ja kiihottavana miellettyyn biseksuaalisuuteen liittyviä 

asioita. Käsittelen näitä tapoja erillisissä alaluvuissaan.  

7.3.1 Valtavirtamedia biseksuaalisuutta tirkistelemässä  

Aiemmassa alaluvussa olen kuvaillut valtavirtamedian tapaa selittää 

biseksuaalisuutta ilmiönä ja käsitteenä. Useimmiten selittävään diskurssiin 

kuitenkin nivoutuu myös vahva biseksuaalisuutta tirkistelevä ja erotisoiva 

diskurssi. On itsestään selvää, että tirkistelevää diskurssia käytetään 

pornolehdissä, mutta se ei ole ainoa pornolehdissä havaittavissa oleva diskurssi. 

Ei kuitenkaan voida sanoa, että biseksuaalisuuden kuvaus tirkistellen olisi 

liukunut pornosta valtavirtamediaan, tai olettaa, että diskurssi olisi ollut ensin 
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käytössä pornossa ja vasta sitten otettu käyttöön valtavirtamediassa. Pikemminkin 

biseksuaalisuuden erotisoiva käsittelytapa valtalehdistössä kuvastaa yleisempää 

median pornoistumisen prosessia, jossa porno ei kuitenkaan muodosta selkää 

alkukohtaa.  

Tirkistelevä diskurssi eksotisoi ja erotisoi biseksuaalisuutta ja kuvaa sen 

jännittäväksi ja kiihottavaksi. Tirkistelevä diskurssi myös antaa 

biseksuaalisuudelle intiimin ja tabunomaisen sävyn, ikään kuin pelkkä siitä 

puhuminen olisi rohkeaa ja sensaatiomaista. Diskurssi kuvaa biseksuaalisuuden 

jännittävänä seikkailuna. Tirkistelevää diskurssia käytettäessä katsotaan 

biseksuaalisuutta etäältä eikä pohdita biseksuaalien arkielämää tai biseksuaalina 

elämisen kokemusta. Tirkistelevä diskurssi korostaa seksuaalisuuden osuutta 

biseksuaalisuudessa. Diskurssi on näkyvin silloin, kun biseksuaalien seksielämää 

kuvaillaan tai pohditaan. Identiteettikysymyksiä ei diskurssissa käsitellä lainkaan. 

Kunto Plus -lehden artikkelissa tirkistelevä diskurssi on vahvasti läsnä, mitä 

kuvitus korostaa. Ensimmäisessä kuvassa on kaksi alastonta naista hyväilemässä 

toisiaan, toisessa alaston nainen, joka istuu niin ikään alastoman miehen päällä. 

Huolimatta pehmopornotunnelmaisesta naisparikuvasta kaikki biseksuaalit, joista 

artikkelissa puhutaan, ovat miehiä. On tavallista, että biseksuaalisuutta kuvitetaan 

naisruumista erotisoiden, pornon lesbostelevia (Kalha 2005, 48–51) kuvaustapoja 

lainaillen. 1990-luvulla ilmestyneiden artikkeleiden kuvituksissa painottuu 

naisten välinen läheisyys: neljästä kuvitetusta artikkelista kolmeen on valittu 

naispari suutelemassa tai hyväilemässä toisiaan. Visuaalisesti biseksuaalisuuden 

kuvitus siis toistaa pornografista kuvastoa, jossa ei-heteroseksuaalisuus saa 

näyttäytyä naisten välisenä läheisyytenä, mutta jossa miesten välinen 

seksuaalisuus on suurimmaksi osaksi näkymätöntä. Aineistoni ainoa poikkeus on 

Trendi-lehden artikkelin (Rantanen 2003) kuva, jossa naishahmo yllättää kaksi 

toisiaan syleilevää miestä. 

Vaikka Kunto Plus -lehden artikkeli yrittääkin selittää biseksuaalisuutta 

neutraalisti ja objektiivisesti, se myös kuvailee biseksuaalisuuden kiihottavaksi 

tabuksi ja biseksuaalit kaksoiselämää viettäviksi seikkailijoiksi. Biseksuaalina 

elämisen oletetaan olevan vaikeaa, mutta biseksuaaliset fantasiat kuvataan 

tavallisen heteroseksuaalisen elämän jännittäviksi mausteiksi. Biseksuaalisuus on 

artikkelissa sekä jännittävää että hieman pelottavaa: ”Oletko joskus eroottisen 

unen nähtyäsi herännyt yllättyneenä, koska partnerisi olikin toista sukupuolta kuin 

ne henkilöt joihin tavallisesti ihastut? Se on aivan tavallista eikä se ole välttämättä 

merkki biseksuaalisuudesta” (Kunto Plus 1993, 32). Artikkeli väittää, että 

suurimmalla osalla ihmisiä on fantasioita omasta sukupuolesta, ja todistaa, että ne 
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ovat yleisiä ja tavallisia, jopa kiihottavia, jos niitä käytetään järkevästi. Kuvilla 

alastomista naisista yhdessä ja miehen kanssa artikkeli jopa tarjoaa valmiin 

fantasian lukijoiden käytettäväksi. Biseksuaaleja ei kuitenkaan esitetä 

fantasioiden järkevinä käyttäjinä, vaan ahdistunutta kaksoiselämää viettävinä 

hahmoina, joista ”aitona biseksuaalina” esitetään poikaprostituoitujen palveluita 

ostava naisen kanssa naimisissa oleva mies. Vaikuttaa siltä, että biseksuaalisuutta 

kuvittamaan on valittu nainen sen vuoksi, että kahden miehen välinen läheisyys 

olisi voinut herättää lukijassa torjuntaa, kun taas kuva kahdesta naisesta kiinnittyy 

tunnistettavaan pornon konventioon. 

Erotisoivat ja seksuaalisuuteen vihjaavat kuvitusvalinnat ovat 

biseksuaalisuutta käsittelevissä lehtiartikkeleissa toistuvia, minkä olen havainnut 

pätevän myös muissa kuin analysoimissani artikkeleissa. Biseksuaalisuus on 

lehden kuvatoimittamisen ja taiton kannalta hankala kuvitettava, ja vaikuttaa siltä, 

että kuvituksia valitessa ja tehdessä päädytään yksinkertaisimpiin ratkaisuihin, 

joissa sukupuolten välinen kahtiajako korostuu ja joissa naisten välistä kepeää 

eroottisuutta käytetään kuvituksessa. Eroottisuutta ei kuitenkaan käytetä silloin, 

kun kuvitetaan henkilöjuttuja haastateltavien kuvilla. Näissä jutuissa 

biseksuaalisuuden seksualisointia pyritään ainakin osittain kyseenalaistamaan ja 

purkamaan. 

Myös Turun ylioppilaslehden kolumnissa on jälkiä tirkistelevästä 

diskurssista. Kahdessa haastattelusitaatissa biseksuaalisuutta kuvataan ilmiöksi, 

jolla täytyy olla katsojia – ilmiöksi, joka on enemmän näytös kuin identiteetti. 

– Multa ja mun parhaalta kaverilta on usein tultu kysymään, että 

seurustellaanko me, sillä meistä on mukava pussailla ja kaulailla baareissa. 

En mä oikein tiedä, mistä siinä lääppimisessä on kysymys. Kai se on sekä 

omien että toisten rajojen testaamista. Ehkä se on myös yksi tapa shokeerata 

baarissa. Ja nimenomaan se tapahtuu aina julkisesti, ei me koskaan 

kahdestaan ruveta hipelöimään toisiamme, Ulla tunnustaa. (Turun 

ylioppilaslehti 1999, 21.) 

Myös kolumnin kuva, jossa kaksi tyttöä pussaa tuijottavan yleisön edessä, 

heijastaa tirkistelevää näkökulmaa (Kuva 7). Nämä viittaukset antavat 

biseksuaalisuudelle ekshibitionistisen luonteen, mutta tirkistelevä näkökulma ei 

ole muuten selkeästi näkyvillä. Väkijoukosta on piirretty näkyviin vain silmiä. 

Kuvassa on tehostesanoina suukosta kuuluva ”pusi” ja yleisön kommentit 

suukosta: ”wow” ja ”cool”. Kuvituksessa biseksuaalisuus muotoutuu 

humoristiseksi näytökseksi. Piirrettyjen tyttöjen ilme on vakava ja määrätietoinen, 
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toisella on kylkeä vasten painettu käsi nyrkissä. Saman tytön leteistä roikkuu 

jääpuikkoja. He eivät syleile, vaan pelkästään huulet koskettavat toisiaan. 

Biseksuaalisuuden näytösluontoisuus korostuu, eikä kuva varsinaisesti ole 

eroottinen. Jääpuikot korostavat suudelmaan sisältyvää haluttomuutta ja 

pakonomaisuutta: yleisö on enemmän innoissaan kuin pussaavat tytöt. 

Kuva 7. Turun ylioppilaslehden kolumnin kuvituskuva. (Turun ylioppilaslehti 1999, 21.) 

Ilta-Sanomien artikkelissa on vahva tirkistelevä diskurssi. Biseksuaalisesti 

käyttäytyvien nuorten tyttöjen sanotaan etsivän seikkailua ja jännitystä 

elämäänsä. Biseksuaalisuus esitetään ilmiöksi, jonka päätarkoitus on herättää 

huomiota. Artikkelissa käytetty kuva alleviivaa tätä: kaksi baarissa suutelevaa 

tyttöä tarjoaa fantasioitavaa heitä katsoville (heteroseksuaalisille) pojille. Myös 

Ilta-Sanomissa julkaistun artikkelin kuvituksena on piirretty värikuva tytöistä 

suutelemassa baarissa ja pojista katsomassa heitä virnistellen (Kuva 8). Kuva ei 

ole pilakuvamainen, kuten Turun ylioppilaslehden jutussa, vaan hivenen 

eroottissävyinen. Tytöt on kuvattu silmät suljettuina ja huulet hivenen raotettuina. 
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Toinen tytöistä hyväilee toisen hiuksia, kun taas toinen on kietonut käsivarret 

toisen vyötäisille. Molemmilla on olkapäät paljastavat hihattomat paidat. Tytöistä 

toinen on on lyhyttukkainen ja poikamainen, toisella on violetit hiukset. 

Molemmilla on lävistykset, toisella korvassa ja toisella nenässä; myös taustalla 

istuvalla pojalla on korvakoru sekä huuli- ja nenälävistykset. Lävistykset ja 

violetit hiukset viittaavat kuvattujen hahmojen nuoruuteen, mutta myös 

trendikkyyteen. Jutussa biseksuaalisuus on rakennettu trendikkääksi, ja kuvan 

avulla korostuu, kuinka biseksuaalisuus on tyyli, siinä missä hiusten leikkaus tai 

vaatetus. 

Kuva 8. Ilta-Sanomien artikkelin kuvituskuva. (Ilta-Sanomat 2000, 25.) 

Biseksuaalisuus on artikkelissa jotakin, minkä täytyy näkyä. Tytöt suutelevat 

toisiaan baareissa ja juhlissa ja käyvät homoyökerhoissa tullakseen nähdyiksi. 

Biseksuaalisuus on artikkelissa näytelmä, jossa näyttelevät nuoret trendikkäät 

tytöt ja jonka katsojina ovat pojat ja muut (vähemmän trendikkäät?) tytöt. 

Artikkelissa biseksuaalisuutta ei ole, ellei sitä esitetä. On kuitenkin muistettava, 
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että Ilta-Sanomat on muutenkin linjaltaan viihteellinen sanomalehti, ja tirkistelevä 

diskurssi voi korostua tämän vuoksi. Ilta-Sanomat ei pyri olemaan neutraali eikä 

objektiivinen tiedonlähde, vaan viihdyke.  

Samantyyppinen kuva on myös Metropolissa, jossa kuvapankkikuvassa on 

kahdeksan nuorta ihmisiä, neljä miestä ja neljä naista, ja taustalla näkyy baaritiski 

pulloineen. Kuvassa nuori vaalea nainen makaa poikittain kuuden ihmisen sylissä. 

Näistä neljä keskimmäistä on miehiä, joista oikeanpuolimmaisella miehistä on 

toinen nainen sylissään. Kaikki kuvan henkilöt nauravat. Naiset ovat pukeutuneet 

vatsan ja olkapäät paljastaviin paitoihin ja farkkuihin samaan tapaan kuin Ilta-

Sanomien kuvassa, miesten vaatetuksesta ovat näkyvillä vain lyhythihaiset t-

paidat. Kuvassa on leikkisä, jopa esileikkisä sävy. Hahmojen läheisyys ja 

flirttaileva nauru erotisoivat kuvan. Ilta-Sanomien ja Metropolin kuvat 

vertautuvat toisiinsa kuvien tapahtumakontekstin – baarin – ja miesten naisiin 

kohdistuvien katseiden kautta, vaikka Metropolin kuvassa naisten välistä 

läheisyyttä ei eksplisiittisesti näytetäkään. Sen sijaan kuvan 

vasemmanpuoleisimman miehen käsi on viereisen miehen olkapäällä. Ilman 

biseksuaalisuuskontekstia käsi näyttäytyisi toverillisena, mutta kuvan 

sijoittaminen biseksuaalisuutta käsittelevän jutun yhteyteen tekee miehen kädestä 

toisen miehen olkapäällä homoeroottisuuteen vihjaavan. Ryhmän sylissä lepäävä 

nainen kuitenkin vetää huomion pois miesten välisen läheisyyden 

mahdollisuudesta. 

Tirkistelevää diskurssia käytetään usein myös lehtien kansivinkeissä. Kun 

lehdessä ilmestyy biseksuaalisuutta käsittelevä juttu, maininta siitä nostetaan 

yleensä kanteen houkuttelemaan lukijaa. Analysoimistani artikkeleista lähes 

kaikkia on mainostettu myös lehden kannessa, usein kärjistäen ja jopa hieman 

harhaanjohtaen. Esimerkiksi Sallasta, nuoresta binaisesta, joka seurustelee miehen 

kanssa, kertova henkilöjuttu on otsikoitu Salla rakastui ihmiseen, mutta kannessa 

juttuvinkkinä lukee Puolisona biseksuaali: miten sujuu suhde? (Me Naiset 2009). 

Haastattelussa näkökulma on pääosin Sallan, ja juttu kuvaa rakastunutta 

nuortaparia; kansivinkissä näkökulma onkin biseksuaalin puolison, ja kysymys 

”miten sujuu suhde” antaa ymmärtää, että suhteen sujuminen ei ole 

itsestäänselvyys. Niin ikään Me Naisissa julkaistussa jutussa Ei lintu eikä kala 

käsitellään biseksuaalisuutta yleisellä tasolla. Haastateltavina on kaksi naista, 

naissuhteessa oleva Saara ja Setan biryhmän vetäjä, jonka kerrotaan seurustelevan 

miehen kanssa. Setan biryhmän vetäjä on jutussa asiantuntijaedustajana, joka 

kertoo faktoja biseksuaalisuudesta ja homo- ja lesboalakulttuureista omien 

kokemustensa lisäksi. Silti kannessa juttua mainostetaan tekstillä Biseksuaalina 
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heteroliitossa, vaikka jutussa itsessään ei juurikaan käsitellä biseksuaalisena 

elämistä heteroliitossa (Me Naiset 2003). Biseksuaalisuus nostetaan kansitasolle 

myös silloin, kun juttu sivuaa biseksuaalisuutta, mutta ei varsinaisesti käsittele 

sitä. Esimerkiksi Anna-lehdessä ilmestyneessä kuvataiteilija Rakel Liekin 

haastattelussa pohditaan Liekin uraa sekä pornonäyttelijänä että kuvataiteilijana. 

Jutussa Liekin taiteellista uskottavuutta kommentoivat kuvataiteen asiantuntijat. 

Biseksuaalisuus mainitaan haastattelussa hyvin lyhyesti ja ohimennen samassa 

yhteydessä kun kuvaillaan Liekin punk-nuoruutta: ”Päässäni ei ollut edes 

ahdistavimmasa teini-iän vaiheessa sellaista ajatusta, että biseksuaalisuus olisi 

jollain tavalla kummallista tai ongelmallista” (Anna 2011, 14). Kannessa juttua 

mainostetaan kuitenkin otsikolla Rakel Liekki: ”Hyväksyin biseksuaalisuuteni jo 

teininä” (Anna 2011).  

Kansivinkkien sävy on usein erilainen kuin julkaistujen juttujen. Kansivinkit 

kutsuvat lukijan tirkistelemään biseksuaalisuutta, jossa asuu sekä nautinnon että 

parisuhdeongelmien potentiaali, kun taas kansivinkkien mainostamat jutut on 

yleensä kirjoitettu neutraalimpaan sävyyn. 

Diskurssissa myös painottuu näkyvyyden merkitys biseksuaalisuudessa. 

Tirkistelevästä näkökulmasta katsottuna biseksuaalisuus on näytös, joka on 

tarkoitettu katseltavaksi. Biseksuaalisuudella ei ole merkitystä, jos sitä ei nähdä. 

Lukijan – jonka oletetaan olevan heteroseksuaalinen – viihdyttäminen on tärkein 

päämäärä; diskurssissa käytetään biseksuaalisuutta, jotta tuotettaisiin mielihyvää 

lukijalle. Tirkistelevälle diskurssille on ominaista se, että kirjoittajan/lukijan ja 

biseksuaalisuuden välillä säilyy etäisyys. Biseksuaalisuus määrittyy eroottiseksi ja 

jännittäväksi katsomisen ja ajattelun kohteeksi, viihdykkeeksi – ei ilmiöksi, jonka 

voisi suoraan liittää itseen. Biseksuaalisuus on ekshibitionistinen näytelmä, jolle 

katsojan olemassaolo on välttämätöntä. Tirkistelevässä diskurssissa korostuu 

katsojan ja katsotun välinen suhde, jolloin biseksuaalisuuden havaitsijan ja 

biseksuaalisuuden välinen etäisyys on välttämätön.  

7.3.2 Biseksuaali paljastaa kaiken 

Selittävän, puolustavan ja vähättelevän sekä tirkistelevän diskurssin rinnalle 

hahmottuu viideskin diskurssi: paljastava diskurssi. Selittävässä diskurssissa 

biseksuaalikertoja on jonkinlaisen esimerkin osassa, puolustavassa hän näyttäytyy 

vääryyden teon kohteena ja vähättelevässä diskurssissa biseksuaalikertojan 

mahdollisuus ja/tai uskottavuus kielletään; tirkistelevässä diskurssissa biseksuaali 

puolestaan on katseen kohde. Paljastavassa diskurssissa biseksuaalikertoja sen 
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sijaan on salatun tiedon ja nautinnon haltija, joka tekstissä paljastaa tietonsa. 

Tirkistelevän ja paljastavan diskurssin ero on siinä, millainen toimijuus tekstissä 

kuvatulle biseksuaalille annetaan. Onko biseksuaali lukijan ja artikkelin kertojan 

tirkistelyn kohde, vai onko hän omalla äänellään puhuva toimija, joka kuitenkin 

biseksuaalisuuden selittämisen tai puolustamisen sijaan antaa lukijalle herkullista 

ja kiihottavaakin tietoa biseksuaalisuudesta(an). Usein paljastava diskurssi 

tarkoittaa myös henkilökohtaista paljastamista: biseksuaali puhuja ei niinkään tee 

paljastavia yleistyksiä biseksuaaleista yleensä, vaan kertoo omista seksuaalisista 

kokemuksistaan ja haluistaan. Esimerkiksi Nyt-liitteen nimetön naiskertoja toteaa: 

”[…K]yllähän se muna maistuu” (Nyt-liite 2011, 28). Sitaatti rinnastuu suoraan 

pornolehtien biseksuaalisten naisten suuhun laitettuihin lauseisiin, joiden mukaan 

nimenomaan penis tuottaa biseksuaaliselle naiselle parhaan nautinnon. Tässä 

kohden haastateltu biseksuaalinen nainen siis paljastaa perimmäisen halunsa, joka 

pornossakin tulee ilmi. 

Paljastava diskurssi on yleistynyt biseksuaalisuutta käsittelevissä teksteissä 

2000-luvun aikana. 1990-luvun teksteissä biseksuaalisuutta käsitellään yleensä 

ilmiönä, sitä selittäen ja toisaalta puolustaen ja vähätellen. 2000-luvun teksteissä 

biseksuaalisuus oletetaan ilmiönä lukijalle tutuksi, mikä mahdollistaa 

biseksuaalikertojien tarinoiden yksilöllisyyden ja samalla paljastavuuden. 

Helsingin Sanomien viikonloppuliite Nyt käyttää viihteellistä sävyä kautta 

koko lehden. Niinpä Henk.koht.-palstan juttu Miltä tuntuu olla biseksuaali? 

perustuu itsessään siihen, että juttu antaa mahdollisuuden biseksuaalisuuden 

tirkistelylle. Nimettömät kertojat toimivat biseksuaalisten kokemustensa 

paljastajina. Nimetön naispuolinen minäkertoja kertoo: ”Sillä on eroa, haluaako 

naista vai miestä. Jos olen ihastunut tyttöön, olen tosi lesbisellä tuulella: en voisi 

kuvitella olevani pojan kanssa. Joskus olen jopa ajatellut, etten enää palaisi 

miehiin, mutta seksi miehen kanssa on niin siistiä, etten halua luopua siitä” (Nyt-

liite 2011, 28).  

Cityssä puolestaan kaksi eri sukupuolta olevaa biseksuaalia haastateltavaa 

asetetaan alusta alkaen biseksuaalisuuden paljastavaan rooliin, jota lehden taitto 

korostaa: haastattelut on asetettu rinnakkain vaaleanpunaisiin ja vaaleansinisiin 

kehyksiin, jotka muistuttavat sulkeita. Vastaukset on ryhmitelty eri teemojen, 

kuten ekat treffit, seksi ja yhdessäasuminen, alle. Miespuolinen, peitenimellä 

esiintyvä haastateltava kuvaa seksin harrastamisen eroja miehen ja naisen kanssa: 

”Naisruumiin viehätys perustuu sirouteen, viettelyyn, siihen, ettei paljasteta heti 

kaikkea kuten miehen kanssa. […] Nautinto tulee silloin siitä, että koko asetelma 

on tavallaan epätasa-arvoinen” (City 2010, 10). Biseksuaaleja haastateltavia ei 
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aseteta vain biseksuaalisuuden asiantuntijoiksi, vaan seksuaalisuuden 

asiantuntijoiksi ylipäätään. 

Sellaisten henkilöhaastattelujen yhteydessä, joissa haastateltavat esiintyvät 

omilla nimillään, paljastavaa diskurssia on käytetty vähemmän, mutta Me 

Naistenkin artikkelissa kirjoitetaan ”Niin, siitä seksistä” (Me Naiset 2009, 67). 

Paljastajiksi kutsutaan paitsi haastateltu biseksuaalinen nainen, myös hänen 

miespuolinen, heteroseksuaali kumppaninsa: ”Kari mietti suhteen alussa paljon, 

miten hänen oikein pitäisi sängyssä toimia. – En tiennyt, onko seksissä huima ero 

miehen ja naisen välillä. Pohdin, voinko ikinä tyydyttää Sallaa tarpeeksi” (ibid.). 

Haastattelussa todetaan, että parille ”Seksi oli niin intiimi aihe, että ihan suhteen 

alussa siitä ei puhuttu” (Me Naiset 2009, 65). Jutussa haastateltavien suhde on 

rakennettu niin vakiintuneeksi ja vahvaksi, että biseksuaalin seksielämästä 

voidaan kertoa lehtijutussakin.  

Paljastavuus voi rakentua myös biseksuaalisuudelle erityisellä tavalla 

ominaiseksi piirteeksi. Kolmessa eri lehtiartikkelissa kerrotaan lähes samanlainen 

tarina: ”He saivat toisiltaan sitä, mitä kummallakin puuttui perheissään – 

täydellistä huomiota. He saattoivat kävellä kaupungilla käsi kädessä, eikä kukaan 

huudellut” (Kuukausiliite 1997, 56), kerrotaan Kirstin kokemuksista Helsingin 

Sanomien Kuukausiliitteessä. ”Olin 16-vuotias, kun aloin seurustella tytön 

kanssa. Kävelimme käsi kädessä Oulun kaduilla sillä asenteella, että ei 

paskankaan väliä mitä ajattelette” (Me Naiset 2009, 65), kertoo haastateltava Me 

Naisten jutussa. Nyt-liitteen jutussa haastateltava kertoo: ”Muistan, kuinka 

kävelin entisen tyttöystäväni kanssa ensimmäisiä kertoja käsi kädessä kadulla. 

Meillä oli samanlaiset maiharit ja ajattelin, että vitsi me ollaan siistejä tyyppejä” 

(Nyt-liite, 2011, 28). Vaikka muille kadulla kulkijoille käsi kädessä kävelevät 

naiset näyttäytyvät potentiaalisesti lesboina, biseksuaaliset minäkertojat 

rakennetaan teksteissä oman seksuaalisuutensa suhteen avoimiksi, jopa 

julistaviksi. Biseksuaalisuus itsessään näyttäytyy rohkeana, kuten Nyt-liitteen 

toinen haastateltava kuvaa: ”Biseksuaalisuuden myötä minulle on tullut olo, että 

teen jotain rohkeaa” (ibid.).  
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Kuva 9. Nyt-liitteen kuvituskuva. (Nyt-liite 2011, 28.) 

Nyt-liitteen artikkelin kuvituskuvassa rohkeus ja siisteys siirtyvät myös 

seksuaalisuuteen. Kuvituskuvana on piirroskuva kahdesta lattialla makaavasta 

kenkäparista, punaisesta ja keltaisesta, rytistyneestä matosta ja vaatekappaleista, 

joiden keskellä musta kissa venyttelee (Kuva 9). Vaatekappaleiden hajanaisuus 

viittaa niiden nopeaan riisumiseen ja siihen, mitä kenties tapahtuu tai on 

tapahtunut kuvassa näkyvän oven toisella puolen. Kuva viittaa seksiin 

hienovaraisesti, mutta viittaus on silti selkeä. Kissan venyttelyn ja ovesta 

siivilöityvän valon voi tulkita viittaavan aikaiseen aamuun ja siihen, mitä yön 

tunteina on tapahtunut. Kengät ovat maihareita ja sellaisina sukupuolettomia, 

mutta kengät merkkautuvat naisparin kengiksi, sillä jutussa naispuolinen 

haastateltava kertoo omistaneensa tyttöystävänsä kanssa samanlaiset maiharit. 

Julistavan maiharikävelyn jälkeen siistit tyypit riisuvat maiharinsa ja ryhtyvät 

harrastamaan seksiä. 

Tirkistelevä ja paljastava diskurssi ovat mielenkiintoisessa ristivedossa. 

Tirkistelevä diskurssi tarkkailee biseksuaalisuutta ulkopuolelta, paljastava sen 

sijaan antaa biseksuaalikertojalle äänen. Mutta tämä diskurssi vaatii 

biseksuaalikertojalta nimenomaan henkilökohtaisia (seksuaalisia) kokemuksia ja 

niiden jakamista, siinä missä selittävä diskurssi asettaa biseksuaalikertojan ilmiön 

selittäjän rooliin ja puolustava diskurssi puolestaan ennakkoluulojen rikkojan 

rooliin. 
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7.4 Biseksuaalisuus toisin toistettuna? 

Käsittelen seuraavassa biseksuaalisuuden näkyvyyden lisäämisen vaatimusta, 

jonka biaktivistit ja biliikkeen toimijat esittävät toistuvasti, ja pohdin millaisia 

ongelmia lisääntyneeseen biseksuaalisuuden näkyvyyteen liittyy. Lopuksi kuvaan 

niitä tilanteita, joissa aiemmissa alaluvuissa kuvaamani viisi diskurssia murtuvat, 

ja mahdollisuutta käsitellä biseksuaalisuutta toisin.  

7.4.1 Biseksuaalisuuden näkyvyyttä vaatimassa 

Pirkko: Kyl se jotenki on kasvanu täs vuosikymmenen [1990-luvun] kuluessa 

se homoseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden näkyminen. Vaikkaki, ei 

varmaan biseksuaalisuus kuitenkaan yhtä paljon ku esimerkiks homous, 

esiinny kuitenkaan. 

Kepa: Se on hirveen hankalasti tajuttava homma. 

Pirkko: Ilmeisesti. 

Kepa: Elokuvassa esimerkiks, dramaturgisesti on paljon yksinkertasempaa ja 

ei tartte selitellä hirveesti, sanotaan vaan että tässon nainen, hän tykkää 

naisista, piste. Se on kauheen selkeetä, samalla lailla ku tässon nainen, hän 

tykkää miehistä. Sillä lailla tässon nainen hän niinku, saattaa tykätä sekä 

naisista että miehistä tai sitten hän rakastaa naisia ja hän himoitsee miehiä ja 

näin edelleen niin sitten, no... Ei välttämättä elokuvantekijät niin fiksuja oo, 

et ne tajuavat sen [naurua]  

(Pirkko 1970:1999 ja Kepa 1974:1999.) 

Monet haastateltavat mainitsivat vuoden 1999 haastatteluissa toivovansa, että 

biseksuaalisuus saisi ”lisää näkyvyyttä” Suomessa. Näkyvyyden lisääntymisen he 

toivoivat lievittävän biseksuaalisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja ja tarjoavan 

esikuvia ja itsen tunnistamisen mahdollisuuksia nuorille. ”Näkyvyydellä” he 

tarkoittivat sitä, että biseksuaalisuuden käsittely tulisi integroida koulun 

seksuaalikasvatukseen ja seksuaalivähemmistöpolitiikkaan, mutta lisänäkyvyyttä 

toivottiin myös valtajulkisuuteen. Jotkut haastateltavista toimivat aktiivisesti 

näkyvyyden lisäämiseksi osallistumalla seksuaalivähemmistöaktivismiin, 

järjestämällä biryhmiä ja puhumalla biseksuaalisuudesta avoimesti omassa 

arkipäivässään.  
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Näkyvyys (visibility), on vaade, joka nousee biaktivismissa toistuvasti esiin. 

Vuonna 1992 ilmestyneessä artikkelissaan biaktivisti ja sosiologi Paula C. Rust 

(1992, 304–306) hahmottelee biliikkeen tavoitteita ja korostaa näkyvyyden 

lisäämisen tärkeyttä.87 Rust sanoo näkyvyyden olevan biliikkeen tärkein ase, 

Hänelle näkyvyys ei ole pelkästään väline tehdä biseksuaalisuudesta 

hyväksyttävämpää, vaan se on keino muuttaa vallitsevia käsityksiä 

seksuaalisuudesta ylipäätään. Hemmings (2002, 84) huomauttaa, että näkyvyyden 

vaade on sekä keino tehdä biseksuaalista identiteettiä näkyväksi että tapa 

vahvistaa käsitystä siitä, mitä seksuaalinen identiteetti ylipäätään tarkoittaa. 

Biseksuaalisuuden näkyväksi tekeminen vaatii jatkuvaa toistoa, mutta samalla se 

luo käsityksen biseksuaalisuuden samanlaisuudesta ja paikan ja ajan 

ylittävyydestä. 

Näkyvyyden lisääminen on edelleen yksi keskeisimpiä keskustelunaiheita, 

josta kansainvälisissä biaktivismitapahtumissa käsitellään. Usein tapahtumien 

yhdeksi tavoitteeksi määritellään ääneenlausutusti biseksuaalisuuden näkyvyyden 

lisääminen. Vuonna  2001 osallistuin ensimmäiseen European Bisexual 

Conferenceen, joka oli osa Rotterdamin kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa. 

Se, että EBC1 oli osa kulttuuripääkaupunkivuotta, miellettiin konferenssissa 

arvoksi sinällään, koska konferenssin näkyminen painetussa ohjelmassa tarkoitti 

myös biseksuaalisuuden näkyvyyden kasvamista. Konferenssissa avajaispuheen 

pitänyt Heleen Rutgers (2001) peräänkuulutti näkyvyyden lisäämistä sekä 

yhteiskunnassa että homo- ja lesboliikkeessä: ”I call on all bi's to become visible 

and not just during the process of coming out; because this is the only way to 

achieve full acceptance of bisexuality.” Vuonna 2010 osallistuin Lontoossa 

BiCon-tapahtumaan, joka oli suunnattu ensisijaisesti brittiläisille biseksuaaleille 

ja biaktivisteille, mutta johon osallistui bitoimijoita eri puolilta maailmaa. Myös 

BiConissa biseksuaalisuuden näkyvyyden lisäämisen tärkeys nousi esiin sekä 

tapahtuman ohjelmassa että oheiskeskusteluissa. Brittiläisessä 

biaktivismikeskustelussa painottui erityisesti biseksuaalisuuden näkyvyyden 

lisääminen LGBT-organisaatioissa, joiden akronyyminsä (lesbian, gay, bisexual, 

trans) mukaan pitäisi olla myös biseksuaaleille tarkoitettuja järjestöjä, mutta 

joiden toiminnasta ja rahoituksesta suurin osa suunnataan tapaamieni brittiläisten 

                                                        
87 Rust kritisoi myös biseksuaalisuuden käsitettä itsessään ja ehdottaa korvaavaksi termiä pansensual, 
johon ei hänen mielestään liity sen enempää dikotomisuutta kuin seksuaalisuuden korostamistakaan. 
Amerikkalaisen biliikkeen biseksuaalisuudelle ehdottamien synonyymien ja uuskäsitteiden tulkinta jää 
kuitenkin tutkimukseni aiheen ulkopuolelle; tässä yhdessä on tarpeellista huomata, että uusien 
käsitteiden ehdottamisesta huolimatta Rust kirjoittaa nimenomaan biliikkeestä, ”bisexual movement”. 
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biaktivistien mukaan homomiehille.88 Liki kahdessakymmenessä vuodessa 

biseksuaalisuus ei siis kansainvälisen biliikkeen näkökulmasta ole saavuttanut 

tarpeeksi näkyvyyttä, jotta näkyvyyden tavoitteesta voitaisiin luopua tai että siitä 

edes puhuttaisiin vähemmän. 

Biseksuaalisuuden näkyvyyden oletetaan itsestäänselvästi olevan positiivinen 

asia: ”näkyvyys” viittaa todenmukaiseen biseksuaalisuutta koskevaan tietoon, 

jonka saavuttamisen kautta biseksuaalisuuteen liitettyjen ennakkoluulojen 

oletetaan hälvenevän niin heteroseksuaalisen valtaväestön parissa kuin homo- ja 

lesboyhteisöissäkin, LGBT-järjestöistä puhumattakaan. Niissä 

biaktivismitapahtumissa, joihin itse olen osallistunut, ei juurikaan ole pohdittu 

sitä, että näkyvyys ei ole biliikkeen hallittavissa oleva asia. Näkyvyys tarkoittaa 

biliikkeen puhetavassa oman biseksuaalisuuden suhteen avointa elämäntapaa ja 

jatkuvaa kaapista tulemisen prosessia yhdistettynä tiedotuskampanjoihin – kenties 

myös sitä, että oman toiminnan avulla todistetaan vääriksi biseksuaalisuuteen 

liitetyt ennakkoluulot ja mediassa liikkuvat ”epätodenmukaiset” 

biseksuaalisuuden kuvat. Näkyvyydeksi eivät siis määrity kaikki 

biseksuaalisuuden kuvat, vaan pelkästään myönteisiksi mielletyt. Näkyvyyden 

tulee olla oikeanlaista ollakseen ”näkyvyyttä”, ja ollakseen bipoliittisesti 

toimivaa. 

Kuvaavaa onkin, että omien haastateltavieni vuonna 1999 esittämä toive 

biseksuaalisuuden näkyvyyden lisääntymisestä Suomessa on toteutunut, mutta ei 

varsinaisesti siinä muodossa kuin toivottiin. Biseksuaalisuus on 2010-luvun 

puolivälissä suomalaisessa viihteessä ja mediailmastossa näkyvämpi ilmiö kuin 

vuonna 1999, mutta toisaalta biseksuaalisuus on näkyvä lähinnä tuttujen 

stereotyyppien ja ennakkoluulojen toisteisuudessa, jonka tarkoitus on kiihottaa 

kuluttavaa yleisöä. Vuonna 1999 haastatteltavat kokivat biseksuaalisuuden olevan 

mediassa melko näkymätön, käsittämättömäksi mielletty ilmiö, jonka 

ymmärtäminen vaatii fiksuutta, kuten alun sitaatti Kepan ja Pirkon haastattelusta 

kuvaa. 

Omassa tutkimuksessani käytän aineistonani lehtitekstejä ja haastatteluja, 

mutta biseksuaalisuus on tullut näkyvämmäksi myös muissa 

joukkotiedotusvälineissä, kuten televisiossa. Television kautta välitetyt kuvat ja 

tarinat liukuvat osaksi myös muiden joukkotiedotusvälineiden sisältöjä. Samat 

mediasisällöt liikkuvat ja kiertävät eri välineissä. Mediateollisuuden omistuksen 
                                                        
88 Biseksuaalien asemaa brittiläisessä seksuaalivähemmistöpolitiikassa käsittelevässä raportissa 
todetaan, että LGBT-järjestöissä biseksuaalisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä ei yleensä oteta 
huomioon, vaikka ne nimellisesti kuuluvatkin järjestöjen vastuualueeseen (Barker et al. 2012). 
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keskittyminen useita eri joukkotiedotusvälineitä hallitsevien yksittäisten yritysten 

käsiin vahvistaa tätä kehitystä: mediayhtiön omistama sanomalehti tai 

iltapäivälehti puffaa saman yhtiön omistaman tv-kanavan ohjelmia, joista 

nousseita teemoja sitten jälleen käsitellään lehdissä ja mediayhtiön hallitsemilla 

verkkosivuilla. (Nieminen & Pantti 2004, 65–73; Herkman 2005.) Näin 

biseksuaalisuus voi ”saada näkyvyyttä” useassa eri tiedotusvälineessä yhtä aikaa 

jonkin tietyn ohjelman, lehtijutun tai mediatapahtuman takia. Lisääntynyttä 

näkyvyyttä mediassa ei kuitenkaan voi tulkita niin, että biseksuaalisuudesta olisi 

tullut yleisesti hyväksyttävämpää ja että biseksuaalisesti identifioituvat ihmiset 

voisivat arjessaan toimia avoimemmin kuin ennen ja että heidän halunsa tulisi 

ymmärretyksi. 

Brittiläiseen formaattiin perustuva tositelevisio-ohjelma Big Brotherin suosio 

kuvaa sitä, kuinka ongelmallista näkyvyyden saavuttaminen viihteen kautta voi 

olla. Ainakin kolmella tv-ohjelman suomalaisella kaudella on esiintynyt 

biseksuaalisia hahmoja, joiden biseksuaalisuus on nähty seksuaalisen toiminnan 

lupauksena. Erityisesti biseksuaalisia naisia on käytetty yleisön mielikuvituksen 

kutkuttamiseen – varsinkin, jos nämä naiset ovat olleet ammattimaisia strippareita 

tai alastonmalleja. Tv-ohjelman seksikeskeisyyttä koskevat jutut ovat täyttäneet 

niin iltapäivälehdet kuin viihdelehdetkin, internetin keskustelupalstoista 

puhumattakaan.89 Maiju Parviainen (2008, 94–105) on naistutkimuksen pro 

gradussaan tutkinut Big Brother -tv-ohjelmaa käsitteleviä internet-keskusteluja. 

Hänen mukaansa keskusteluista nousee kaksi dominoivaa biseksuaalisuutta 

koskevaa teemaa: ensimmäinen on biseksuaalisuuden ihmettely ja määrittely sekä 

käsitteenä että ilmiönä, ja toinen on sen puinti, että biseksuaalisuus on 

kilpailijoille ja tuottajille vain väline, jonka avulla herätetään yleisön kiinnostus. 

Näissä keskusteluissa biseksuaalisuus näyttäytyi eksoottisena ja outona ilmiönä, 

jonka oletettiin hämmästyttävän ja kiihottavan yleisöä.  

Parviainen huomauttaa, että Big Brother on esimerkki suomalaisen viihteen ja 

populaarimedian pornoistumisesta. Ohjelma itsessään (ja myös sen suosio) 

perustuu paljolti seksin ja seksuaalisuuden käsittelylle ja esittelylle. Tässä 

kontekstissa biseksuaalisuus on pääosin naisen ominaisuus, jonka tarkoitus on 

                                                        
89 Biseksuaalisuus on noussut teemana esiin myös muissa maissa esitetyissä Big Brother -ohjelmissa 
biseksuaalisiksi epäiltyjen tai itsensä nimeävien hahmojen vuoksi. Esimerkiksi vuonna 2001 pidetyn 
European Bisexual Conferencen yhtenä avajaispuhujana oli Bianca Hagenbeek, Hollannin Big Brother 
-tv-ohjelman voittaja vuodelta 2000. Vuoden 2009 brittiversion puolestaan kuvattiin ”pursuilevan 
biseksuaaleja” (Szymanski 2009), ja saman vuoden amerikkalaisversiossa eksplisiittisesti 
biseksuaaleiksi nimettyjä hahmoja oli kaksi. 
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vastata (hetero)miehen fantasioihin, eikä varsinaisesti seksuaalinen identiteetti tai 

elämänkokemusten kiteytymä. Viime vuosina nimenomaan Big Brother on ollut 

se kanava, jonka kautta tietoisuus biseksuaalisuudesta on kulkeutunut 

valtavirtayleisön tietoisuuteen. Esimerkiksi Me Naisissa vuonna 2009 julkaistussa 

biseksuaalisen naisen henkilöhaastattelun ohessa julkaistussa kainalojutussakin 

pohditaan biseksuaalisuutta muoti-ilmiönä ja huomautetaan, että ”Big Brotherissa 

joka kolmas kertoo tykkäävänsä sekä pojista että tytöistä” (Me Naiset 2009, 67, 

kursiivi alkup.). Myös Metropolin biseksuaalisuutta käsittelevässä jutussa 

muistutetaan: ”Vaikka biseksuaalisuus tuntuu toisinaan olevan trendi-ilmiö 

erityisesti naisjulkkisten keskuudessa, muun muassa Big Brotherista jo alussa 

pudonnut Einari on tuonut näyttävästi julki biseksuaalisuutensa” (Metropoli 2008, 

9). Oma anekdotaalinen kokemukseni korostaa tv-ohjelman merkitystä. Kuorma-

autokortin insinööriajossa jutustelin katsastusinsinöörin kanssa työstäni, ja kun 

hän kuuli minun tutkivan biseksuaalisuutta, hän sanoi välittömästi: ”Aijaa, sitten 

sä varmaan tutkit Big Brotheria.” Tämä pieni esimerkki kertoo siitä, kuinka Big 

Brother -tv-ohjelmalla on ollut selkeä merkitys sille, millaiseksi suomalainen 

ymmärrys biseksuaalisuudesta on 2000-luvulla muodostunut. 

Brittiläisestä formaatistaan huolimatta Big Brother esitteli suomalaisia 

biseksuaalisia hahmoja. Biseksuaalisuus on kuitenkin uinut suomalaiseen 

televisioon myös amerikkalaisten tv-sarjojen kautta. Tv-sarjojen biseksuaalisuus 

on kuitenkin satunnaista ja/tai katoavaa: sitä joko käsitellään tv-sarjan 

yksittäisessä jaksoissa, tai sitten se muutamien mainintojen jälkeen häviää jälkiä 

jättämättä. Jälkimmäistä käsittelytapaa on käytetty esimerkiksi losangelesilaista 

lesboyhteisöä kuvaavassa tv-sarjassa L-koodi (L-word)90 ja sairaalaan 

sijoittuvassa tv-sarjassa House. Molemmissa esiteltiin biseksuaalinen hahmo tai 

hahmoja, mutta hahmojen biseksuaalisuutta ei tehty näkyväksi muuten kuin 

puheen tasolla. L-koodissa biseksuaaleiksi nimetyt hahmot nimetäänkin 

myöhemmin lesboiksi.  

Sinkkuelämää-tv-sarjassa (Sex and the City) biseksuaalisuus on puolestaan 

teemana yhdessä jaksossa, jonka suomenkielisenä otsikkona on ”Bi-elämän 

piruetit” (Boy, girl, boy, girl; 2000). Suomessa jakso esitettiin syksyllä 2001. 

Jaksosta oli suomalaisessa mediassa kohistu etukäteen, sillä siinä laulaja Alanis 

Morrisetten esittämä hahmo suutelee sarjan naispuolista päähenkilöä, Carrieta. 

Biseksuaalisuuden lisäksi jaksossa käsitellään myös drag kingejä, ja 

                                                        
90 L-koodin lesbokuvaa ovat tutkineet muun muassa sukupuolentutkijat Tiina Tuppurainen (2006) ja 
Niina Kuorikoski (2007). 
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biseksuaalisuus teemana rinnastetaankin sarjassa sukupuolen ylittämiseen. Sekä 

biseksuaalisuus että sukupuolen ylittäminen esitetään jaksossa käsittämättöminä: 

drag king -kuvat ovat jotakin, jota kaiken nähneet newyorkilaisetkin ihmettelevät 

suu auki. Biseksuaalisuus puolestaan on omituinen nuorten muotijuttu, josta 

Carrien kaltainen yli kolmikymppinen sinkkunainen ei ymmärrä mitään. 

Jakson biseksuaaleilla on jonkinlainen promiskuiteettisuuden aura, sillä 

heidän yhteisönsä esitetään eksien verkostona, jossa kaikki ovat joskus olleet 

kaikkien kanssa. Heidän parisuhteensa ovat kuitenkin varsin siististi 

normatiivisia: suhteet muuttuvat avioliitoiksi, ja vaikka avioliitot purkautuisivat, 

niitä seuraa uusia avioliittoja ja reproduktiota. Kun Sinkkuelämää-sarjan heterot 

sinkkunaiset liihottelevat miehestä mieheen aviopuolison etsinnässään, ”Bi-

elämän piruetit”-jaksossa biseksuaalit eivät pyörikään piruettia, vaan ovat 

tanakasti asettuneet monogaamisiin parisuhteisiin. Vaikuttaakin siltä, että sarjan 

tekoaikana biseksuaalisuus on ollut tarpeeksi käsittämätöntä jo sinällään, ilman 

että katsojan (ja katsojan samastumiskohteena olevan Carrien) päätä olisi haluttu 

laittaa sekaisin monogaamisesta parisuhdenormista poikkeavilla suhteilla. 

Biseksuaalisuutta pohtiva Carrie on kuitenkin aika oudossa asemassa. Hän asettaa 

itsensä nuorten käsittämättömien biseksuaalien yläpuolelle ja jättää jakson 

lopussa bisset leikkimään omia leikkejään – mutta toisaalta jakson biseksuaaleilla 

on se, mitä Carriekin pohjimmiltaan haluaa, eli vihkisormus. Jaksossa 

biseksuaalisuus onkin oikeastaan enemmänkin Carrien iän merkitsijä, muistutus 

siitä, että nuorison elämässä on jännittäviä ja vieraita asioita, joissa Carrie on 

ulkopuolinen.  

Myös mediatutkija Sanna Karkulehto (2004b; 2011, 141–156) on analysoinut 

tätä jaksoa. Karkulehto kuvaa biseksuaalisuuden ja muiden queereiksi 

miellettyjen seksuaalisuuksien roolia Sinkkuelämää-tv-sarjassa 

heteronostalgiseksi. Heteronostalgialla Karkulehto viittaa kaipuuseen jo 

menetettyä heteronormatiivista aikaa kohtaan. Tämä kaipuu ilmenee seksuaalisen 

moninaisuuden teemoilla leikittelynä. Viittaukset ei-heteronormatiiviseen 

seksuaalisuuteen horjuttavat kulttuurin heteronormatiivisuutta ja luovat samalla 

tarpeen palata heteronormatiivisuuden tilaan. Seksuaalisen moninaisuuden teemat 

sekä kiinnostavat että herättävät kaipuuta menetettyyn sukupuolen ja 

seksuaalisuuden kannalta selkeäksi koettuun aikaan. Tällöin seksuaalinen 

moninaisuus vahvistaakin heteronormatiivisuutta ja korostaa 

heteronormatiivisuuden ja ei-heteronormatiivisen – siis queerin – välistä eroa. 

Heteronostalgialla pelaavissa tv-sarjoissa heteronormatiivinen järjestys aina 

lopuksi palaa ja seksuaalisen moninaisuuden teemojen käsittely jää väliaikaiseksi. 
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Biseksuaalisuuden käsittely tv-sarjoissa ja elokuvissa on yleisesti 

heteronostalgista. Se näyttäytyy sekä kiihotuksen että ihmettelyn aiheena, 

jonakin, jota voi lyhyesti kokeilla ennen paluuta takaisin heteronormatiivisuuden 

turvalliseen piiriin. Sen läsnäolo ja siihen viittaaminen vahvistavat hahmojen tai 

tarinan todellista ja aitoa heteroseksuaalisuutta ja parisuhdenormatiivisuutta. 

Vuonna 1999 haastateltavani toivoivat, että biseksuaalisuuden lisääntyvä 

näkyvyys johtaisi syrjinnän vähentymiseen ja suvaitsevaisuuden kasvamiseen 

sekä työpaikalla että kouluissa. Vaikka biseksuaalisuuden mediarepresentaatioit 

eivät välttämättä tähän lopputulokseen johdakaan, Suomessa on myös ollut 

valtakunnallisia projekteja ja tutkimushankkeita, jotka ovat keskittyneet 

seksuaaliseen ja sukupuoliseen tasa-arvoon työpaikoilla ja koulutuksessa ja joiden 

tavoitteena on tarjota monipuolisempi kuva seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöistä biseksuaalit mukaanluettuna.  

Suomalaisessa yhteiskunnassa, lainsäädännössä ja valtavirtamediassa on 

rinnakkaisia ja päällekkäisiä tiloja ja diskursseja, joissa biseksuaalisuus on 

näkymätön, kaupallistettu ja/tai mahdollinen identiteettivalinta. Tiettyjen 

ilmiöiden, kuten Big Brotherin, näkyvyys ja tunnistettavuus ovat vaikuttaneet 

siihen, millaisena biseksuaalisuus havaitaan niin heteronormatiivisessa 

valtavirtakulttuurissa kuin erilaisissa seksuaalivähemmistökulttuureissakin, kuten 

lesboyhteisöissä. 

7.4.2 Rajattujen diskurssien laitamilla 

Lehdissä biseksuaalisuudesta kirjoitetaan toisteisesti. Juttusisällöissä kerrotaan 

mitä biseksuaalisuus tarkoittaa; todetaan, että bi-fantasioita on kaikilla; että 

määriä on vaikea kartoittaa; muistutetaan, että biseksuaalin suhteessa pätevät 

samat normit kuin muissakin suhteissa, vaikka hankaluuksia voikin olla. 

Biseksuaalisuus on toistuvasti julkisuudessa outo, selittämistä kaipaava ilmiö, 

joka herättää kysymyksiä. 1990-luvulla ilmestyneissä jutuissa haastateltavana on 

useimmiten vain niin sanottu asiantuntija, ei henkilö, joka puhuisi 

biseksuaalisesta kokemuksestaan käsin. Henkilöjuttuja alkoi ilmestyä 2000-

luvulla varsinkin naistenlehdissä, mutta yleensä niidenkin kainalojuttuna on 

biseksuaalisuutta ilmiönä selittävä juttu, jollaisiin olen itsekin ollut useamman 

kerran haastateltavana. Suurimmassa osassa analysoimistani artikkeleista 

biseksuaalisuutta käsiteltiin joko selittämällä biseksuaalisuutta tai sitten 

kyseenalaistamalla tai puolustamalla sitä, usein samassa tekstissä. 

Biseksuaalisuutta käsiteltiin myös eksotisoiden ja tirkistellen, ja biseksuaalille 
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annettiin seksuaalisuuden salojen paljastajan rooli. Biseksuaalisuutta käsittelevien 

juttujen konteksti onkin yleensä ”ihmissuhteet” tai ”rakkaus” -palsta tai palsta, 

jossa käsitellään yöelämää tai trendejä. Biseksuaalisuutta selittävä diskurssi on 

kuitenkin hyvin vahva. Viidentoista vuoden ajalta kerätyssä lehtiaineistossa 

biseksuaalisuuden käsittelytapa on samanlainen.  

Aineistossa oli yksittäisiä tekstejä, jotka eivät asetu suoraan aiemmin 

kuvaamiini diskursseihin. Poikkeuksellisin on Trendissä ilmestynyt juttu 

”Poikaystäväni pitääkin miehistä” (Trendi 2003), jossa biseksuaalisuutta ilmiönä 

ei määritellä tai kuvata. Jutun keskiössä on haastateltavan, Annan, järkytys hänen 

yllätettyään poikaystävänsä etsimästä miespuolista seksiseuraa internetistä. 

Miehen biseksuaalisuus rakentuu ongelmalliseksi, salatuksi asiaksi, joka 

kuitenkin on väistämättä paljastuva. Paljastumisesta seuraa kriisi, minkä vahvistaa 

myös juttuun haastateltu Setan sosiaalityöntekijä. Kontrasti tämän jutun ja muiden 

analysoimieni juttujen välillä on räikeä: suurimmassa osassa analysoimistani 

artikkeleista keskiössä oli nuorten naisten biseksuaalisuus, ja jos miesten 

biseksuaalisuutta käsiteltiin, siihen viitattiin naisten biseksuaalisuuden rinnalla tai 

jopa sille alisteisena. Vaikuttaa siltä, että siinä missä naisten biseksuaalisuus on 

kepeää ja viihdyttävää, miesten biseksuaalisuus rakentuu vaaralliseksi 

biseksuaalisen miehen kanssa parisuhteessa olevalle naiselle. Artikkelit selittävät 

biseksuaalisuutta yleisenä ilmiönä, mutta kun biseksuaalisena esimerkkihenkilönä 

esitetään nuori nainen, se samalla trivialisoi biseksuaalisuuden – huolimatta 

biseksuaalisuuden olemassaolon vakuutteluista. Miehen uhkaava biseksuaalisuus 

on tietyssä mielessä todellisempaa kuin naisen biseksuaalisuus. Naisen 

biseksuaalisuus ”ei vaikuta yhtään mihinkään”, kuten Salla Me Naisten 

haastattelussa (2009) kuvaa biseksuaalisuuden tavallisuutta. Miehen 

biseksuaalisuus otetaan vakavammin kuin nuoren naisen, joka kulttuurisesti 

määrittyy häilyväksi. 

Lopputulemana on se, että biseksuaalisuuden käsittely teemana on hyvin 

yksipuolista – biseksuaalisuutta selitetään ja siihen liittyviä ennakkoluuloja 

käsitellään lähes samoin sanoin ja painotuksin kautta koko aineistoni. Ajallisena 

muutoksena voidaan pitää sitä, että 2000-luvulla ilmestyi useampia artikkeleita, 

joissa biseksuaalit esiintyivät omilla nimillään ja kasvoillaan, ja heidän 

henkilökohtaiset tarinansa korostuvat, siinä missä 1990-luvulla biseksuaalisuutta 

käsiteltiin yleistävämmin, ilmiötä laajemmin kuvaten. 

Ajallista siirtymää aineistossani kuvastaa myös se, että aineistoni 

vanhimmassa artikkelissa, joka julkaistiin Kunto Plus -lehdessä vuonna 1993, 

biseksuaalisuus esitetään ilmiönä, joka on ulkopuolelta määriteltävissä, eikä 
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ihmistä esitetä oman seksuaalisuutensa auktoriteettina. Artikkelissa todetaan 

esimerkiksi, että tarvitaan ”muitakin perusteita [kuin fantasiat eri sukupuolista], 

ennen kuin henkilöä voidaan pitää biseksuaalina” (Kunto Plus 1993, 32), ja 

juttuun haastateltu seksologi toteaa, että ”riittävän tiedon avulla on mahdollista 

määrittää onko ihminen homo- vai heteroseksuaalinen” (ibid.). Ihmisen 

seksuaalisuus on siis artikkelin näkökulmasta asiantuntijoiden määriteltävissä ei 

niinkään ihmisen itsensä.  

Muissa aineistoni lehdissä kuitenkin tuodaan esiin se, että biseksuaalisuus (ja 

seksuaalisuus yleensä) on ihmisen itsensä löydettävä itsestään ja nimettävä: 

biseksuaalista tekee biseksuaalin se, että hän määrittää itsensä biseksuaaliksi. 

Tämä määrittely ei kuitenkaan ole aukoton, sillä aina biseksuaalista 

itsemäärittelyä ei teksteissä pidetä aitona, vaan ikään tai trendintavoitteluun 

kuuluvana. Niinpä biseksuaalisella itsemäärittelyllä on ristiriitainen asema. 

Itsemäärittely on ensisijainen määrittelytapa, mutta itsemäärittely on hyväksyttävä 

vain, jos sitä seuraavat tai edeltävät seurustelusuhteet eri sukupuolten kanssa. 

Satunnainen seksi ei kelpaa itsemääritelyn vahvistajaksi. Kuten pornolehti 

Haloossakin todetaan: ”Mutta ainoa oikea bi on edelleen se, joka on rakastanut tai 

rakastellut sekä miestä että naista” (Haloo 6/1995, 64). Exit-lehden 

biseksuaalisuutta käsittelevässä jutussa puolestaan määritellään yhtä aikaa sekä 

biseksuaalisuus että sen aitous: ”Aito biseksuaali itse määrittelee identiteettinsä 

mahdollisuudeksi rakastua sekä omaan että vastakkaiseen sukupuoleen. Yhteen 

ihmiseen ja sukupuoleen kerrallaan. […] Biseksuaali henkilö sanoo aina 

rakastuvansa IHMISEEN, ei sukupuoleen” (Exit 1/1996, 45).  

Biseksuaalisuudesta puhumisen tapa on toistuva ja jumittunut. 

Biseksuaalisuus on edelleen ilmiö, joka vaatii jatkuvaa selittämistä – ja joka 

toisaalta kiinnostaa yleisöjä niin paljon, että sitä kannattaa jatkuvasti selittää. 

Seuraavassa luvussa siirryn käsittelemään biseksuaalisuutta pornolehdissä, joissa 

ovat paljolti käytössä samat diskurssit kuin valtavirtalehdistössäkin, vaikka 

diskurssit painottuvatkin eri tavoin. 
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8 Identiteetiksi kerrottu biseksuaalinen 
kokemus 

Käsittelen tässä luvussa haastateltavieni tapaa määritellä biseksuaalisuus ja sitä, 

missä kohdissa heidän elämänkokemuksiaan biseksuaalisuuden merkitys 

korostuu. Pohdin biseksuaalisuutta sekä käsitteellisellä tasolla haastateltavien 

näkökulmasta että niitä käytännön merkityksiä, joita biseksuaalisuudella oli 

haastateltavien kokemuksille ja identiteetille. Luvun alussa käsittelen 

haastateltavien tapaa määritellä biseksuaalisuuden käsite sekä heidän tapaansa 

puhua biseksuaalisesta identiteetistä. Käsittelen myös haastateltavien seksuaali-

identiteettipoliittista toimintaa. Sitten siirryn kuvaamaan haastateltavien 

kokemuksia biseksuaalisuuden merkityksestä sukupuolen kokemukselle ja  

ihmissuhteille. Lopuksi kuvailen biseksuaalisuuden monimuotoisuuden 

merkitystä arjessa. 

Huolimatta siitä, että queer-teoriassa on suhtauduttu kriittisesti käsitykseen 

seksuaali-identiteetistä vakaana, erillisellä biseksuaalisella identiteetillä on arvo ja 

merkitys yksittäisten ihmisten, kuten haastateltavieni, elämässä. Queer-

teoreettisissa pohdinnoissa on yleensä keskitytty diskursseihin ja seksuaalista 

identiteettiä on tarkasteltu ennen kaikkea teoreettisena käsitteenä. Identiteetin 

aineellinen, ruumiillinen ja arkinen todellisuus on paljolti ohitettu. (Storr 1999, 

317-320b; Bristow 1997, 219–228.) Pyrin paikkaamaan aukkoa, joka syntyy 

teoreettisen identiteettiajattelun ja eletyn identiteetin väliin. Tarkastelen, mitä 

identiteettien liikkuvuus ja kategorioiden väliin asettuminen tarkoittaa ihmisen 

arjessa ja miten virtaavaa ja jatkumoluonteista identiteettiä eletään todeksi. 

8.1 Biseksuaalisuuden käsitteen ja biseksuaalisen identiteetin 
risteymiä 

Keskityn seuraavassa pohtimaan biseksuaalisuuden käsitteen ja identiteetin 

välisiä yhteyksiä. Aluksi kerron, kuinka haastateltavat määrittelevät 

biseksuaalisuuden käsitteen ja millaisia ennakkoluuloja he kokevat 

biseksuaalisuuteen liittyvän. Sitten siirryn kuvailemaan tapoja, joilla 

haastateltavat puhuvat biseksuaalisesta identiteetistään ja varsinkin identiteettinsä 

muutoksista haastattelujen välillä. Lopuksi käsittelen haastateltavien käsityksiä 

seksuaali-identiteettipoliittisesta toiminnasta ja heidän osallistumistaan siihen. 
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8.1.1 Haastateltavat määrittelevät biseksuaalisuuden käsitteen 

Mä itse oon sitä mieltä, että termejä pitää olla, ja niitä pitää uskaltaa käyttää, 

vaikka nyt joku sana ei kuvaakaan sun ainutlaatusta kokonaisuutta hyvin. 

(Mikko 1976:2009.) 

Aloitin tutkimushaastattelut aina pyytämällä haastateltavia kertomaan, mitä 

biseksuaalisuus heidän mielestään merkitsee ja miten he käsitteen määrittelevät. 

Alkujaan tarkoituksenani oli kysymyksen avulla kartoittaa 

yhteisymmärryksemme ehdot ja selvittää, mistä haastateltava itse asiassa puhuu, 

kun hän puhuu biseksuaalisuudesta. Ajattelin, että kysymys olisi sopivan neutraali 

alkukysymys, jonka pohjalta haastateltavan kanssa voi jutustella hetkisen 

yleisemmin ennen paneutumista henkilökohtaisempiin kysymyksiin. Osoittautui 

kuitenkin, että kysymys ”miten sä määrittelet biseksuaalisuuden?” tai ”mitä 

biseksuaalisuus sun mielestä tarkoittaa, noin niinku sanana?” oli monille 

haastateltaville yllättävä tai haastava. Joillekin biseksuaalisuudesta puhuminen 

yleisellä tasolla tuntui olevan vaikeaa, ja moni korostikin puhuvansa vain omasta 

näkökulmastaan, haluamatta yleistää omaa biseksuaalisuuden määritelmäänsä 

koskemaan muita biseksuaaleja tai biseksuaalisuutta yleensä. Toiset ohittivat tai 

kiersivät kysymyksen alkamalla puhua omasta biseksuaalisuudestaan ja sen 

löytämisestä; joillekin biseksuaalisuutta oli mahdollista määritellä vain negaation 

kautta, kertomalla, mitä se ei ole. Haastattelujen kuluessa biseksuaalisuuden 

käsite tuli kuitenkin yleensä varsin tarkkaan määritellyksi. Haastateltavilla oli 

selvästi selkeä käsitys siitä, mitä biseksuaalisuus heille itselleen tarkoittaa, mutta 

osa haastateltavista varmaankin koki identiteetin kannalta tärkeän termin 

yleistävän käsitteenmäärittelyn hankalaksi, jopa röyhkeäksi.  

Mikko tiivistää luvun alussa olevassa sitaatissa jotain olennaista: huolimatta 

siitä, että haastateltavat kokivat biseksuaalisuuden tarkan määrittelyn 

epämukavaksi, varsin harva kuitenkaan kyseenalaisti termin tarpeen. 

Biseksuaalisuuden käsite nähtiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi oman itsen 

määrittelyssä, mutta myös identiteettipoliittisena välineenä ja keinona liittyä 

yhteisöihin. Venkoilusta huolimatta haastateltavani määrittelivätkin 

biseksuaalisuuden käsitteen varsin yhteneväisesti, ja on selvää, että suurin osa 

haastateltavista jakoi pääpiirteittäin samanlaisen käsityksen biseksuaalisuudesta. 

Biseksuaalisuuden käsitettä määrittävät myös biseksuaalisuuteen liitetyt 

ennakkoluulot, joiden kanssa käytyjen neuvottelujen avulla haastateltavat 

rajasivat biseksuaalisuuden käsitettä. Haastateltavien tapa määritellä 
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biseksuaalisuuden käsite muodostui siis paitsi termin omaehtoisesta ja 

kokemuksiin perustuvasta käsitteenmäärittelystä, myös siitä, miten haastateltavat 

kokivat ei-biseksuaalien ja ympäröivän yhteiskunnan määrittelevän 

biseksuaalisuutta. 

Haastateltavat määrittelivät biseksuaalisuuden yksinkertaisimmillaan 

kiinnostukseksi sekä miehiin että naisiin tai ihmisiin sukupuolesta riippumatta. 

Monet käyttivät ilmaisua ”rakastaa kumpaakin sukupuolta”, joka yhdisti sekä 

seksuaaliset että romanttiset tunteet. Haastattelin insinööriksi opiskelevaa Saijaa 

yliopistolla, hänen valitsemassaan ja hänelle tutussa ympäristössä. Saija 

määrittelee biseksuaalisuuden sen kautta, että sukupuoli ei ole hänelle olennainen 

halun määrittäjä: 

Ihmisen sukupuoli ei ole se ensisijanen asia, mikä siitä tekee kiinnostavan, 

elikkä mä voin kiinnostua miehistä tai naisista sen perusteella et ne on 

mielenkiintosia persoonia. Sillei oo ensisijasesti väliä, onks se mies vai 

nainen. (Saija 1971:1999.) 

Huolimatta sukupuolen epäolennaisuuden korostamisesta Saija kuitenkin koki 

puutteeksi sen, että hänellä oli aiemmin ollut vain miessuhteita, ja hän etsikin 

naissuhteita aktiivisesti. Vaikka sukupuoli ei Saijalle ollut ”se ensisijainen asia”, 

sukupuoli ei kuitenkaan ollut merkityksetön, vaan Saija koki naissuhteiden olevan 

tärkeitä oman biseksuaalisuuden ymmärtämisen kannalta. Kymmenen vuotta 

myöhemmin tehdyssä haastattelussa Venla määrittelee biseksuaalisuuden lähes 

samoin sanoin kuin Saija: 

Se [biseksuaalisuus] on sitä että, et... mulle ei kaikenkaikkiaan sinänsä oo 

väliä sillä toisen ihmisen sukupuolella. Et oli sit mies tai nainen, ni jos mä 

koen sen ihmisen viehättäväksi romanttisesti tai eroottisesti, niin sit se on. Se 

[sukupuoli] ei oo mulle merkityksellinen seikka. Ja kykenen kokemaan sekä 

miehet että naiset kiinnostaviksi, ja pystyn näkemään itseni suhteessa 

kummankin kanssa ja olen ollutkin. [naurahtaa] Sen melkeen voi kyl tiivistää 

siihen, et voin tuntea vetoa molempiin sukupuoliin, samalla lailla. (Venla 

1977:2009.) 

Saijasta poiketen Venlalla oli ollut sekä mies- että naissuhteita, ja vuoden 2009 

haastattelun aikaan hän oli suunnittelemassa parisuhteen rekisteröintiä naisen 

kanssa. Venla sanoo tuntevansa vetoa molempiin sukupuoliin, ja samaan tapaan 

biseksuaalisuuttaan kuvaa myös Niina. Ensimmäisen haastattelukerran jälkeen 

Niina oli asunut lähes kymmenen vuotta ulkomailla, mutta hänen tapansa 
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määritellä biseksuaalisuus oli tunnistettavissa ja rinnastettavissa muiden 

haastateltavieni määrittelytapaan: ”Se että on seksuaalisesti kiinnostunut, tai mitäs 

se on, attracted [nauraa] mä en taas osaa suomen sanoja”. (Niina 1974:2010.) 

Biseksuaalisuuden perusmääritelmä pysyi haastattelujen välillä 

muuttumattomana. Vaikka Niinalla oli ensimmäisen haastattelukerran jälkeen 

ollut suhteita pääosin miesten kanssa ja Venlalla pääosin naisten kanssa, he 

määrittelivät biseksuaalisuuden samalla tavoin kummallakin haastattelukerralla. 

Myöskään se, että Venla oli haastattelujen välillä kouluttautunut 

seksuaalineuvojaksi, ei ollut muuttanut hänen tekemäänsä biseksuaalisuuden 

käsitteenmäärittelyä – joskin hän toisella haastattelukerralla oli valmiimpi 

puhumaan biseksuaalisuudesta yleisemmällä tasolla.  

Haastateltavien iällä tai sukupuolella ei ollut juurikaan merkitystä sen 

kannalta, miten he biseksuaalisuuden määritelmän tiivistivät. Seksuaalis-

romanttinen kiinnostus sekä miehiin että naisiin luonnehti biseksuaalisuutta 

kaikkien haastateltavien antamissa biseksuaalisuuden määritelmissä, joskin jotkut 

haastateltavat korostivat enemmän kiinnostuksen riippumattomuutta sukupuolesta 

ja huomauttivat itse olevansa kiinnostuneita myös transsukupuolisista ihmisistä. 

Jotkut haastateltavat halusivat erityiseesti korostaa seksuaalisuuden merkitystä. 

Taru sanoo, että biseksuaalisuudessa on kyse nimenomaan seksuaali-

identiteetistä. Hänen mukaansa ”kellä tahansa on kyky rakastua mieheen tai 

naiseen”, mutta biseksuaalille on ominaista nauttia seksistä sekä miehen että 

naisen kanssa. 

Biseksuaalisuus määritellään samalla tavoin myös muissa 1990- ja 2000-

lukujen aineistoissani, kuten valtavirran lehtiteksteissä ja pornolehdissä, mutta 

1990-lukua edeltävissä aineistoissa käsitettä ei juurikaan määritellä. Siten 

yleisimmällä käsitteenmäärittelyn tasolla biseksuaalisesti itsensä identifioivien 

haastateltavien tapa määritellä biseksuaalisuuden käsite oli rinnakkainen media-

aineistoissa käytettyyn määrittelytapaan. 

Lisäksi haastateltavat luonnehtivat biseksuaalista identiteettiään neljällä 

lisämääreellä. Ensinnäkin he kuvasivat biseksuaalisuuden olemuksellisesti 

selkeitä ja rajattuja seksuaalisuuden ja sukupuolen kategorioita haastavaksi 

ilmiöksi ja identiteetiksi. Vaikka varsin harva haastateltava tunsi queer-teoreettista 

keskustelua, haastateltavat kokivat oman biseksuaalisen itsemäärittelynsä 

ravistelevan sukupuolen ja seksuaalisuuden rajoja. Heidän tapansa kuvata 

biseksuaalisuuden kyseenalaistavuutta rinnastuu queer-teoreettiseen näkemykseen 

sukupuolen ja seksuaalisuuden kategorioiden häilyvyydestä. Veli kyseenalaistaa 

kategoriat omasta kokemuksestaan käsin. Hänelle kategorioiden purkaminen 
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ylipäätään oli olennaista biseksuaalisuudessa. Veli selittää, että 

kyseenalaistaminen on hänen ajattelulleen luonteenomaista yleensä, eikä rajoitu 

pelkästään sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. 

Aino puolestaan näkee, että biseksuaalisuus tuo esiin seksuaalisuuden ja 

sukupuolen rajattomuuden ja paljastaa, että kaksinapainen jako homo- ja 

heteroseksuaalisuuteen ei kuvaa ihmisen seksuaalisuutta todenmukaisesti. Itsensä 

biseksuaaliksi nimeävä ihminen on Ainon mukaan muita tietoisempi 

seksuaalisuuden määrittelyjen hauraudesta ja epätarkkuudesta. Aino sanoo, että 

hänen on ”hirveen vaikee uskoa”, että suurin osa ihmisistä sijoittuisi 

seksuaalisuuden janalla jompaan kumpaan äärilaitaan, joskin jokaisen ihmisen 

kohdalla on ”on makuasia, että missä kohti katkeaa se heteroseksuaalisuus ja 

muuttuu biseksuaalisuudeks, ja sen jälkeen homoseksuaalisuudeksi” (Aino 

1975:2009). Ainolle on ”det ja samma”, miten kukin itsensä janalle sijoittaa, 

mutta hänen kuvauksessaan biseksuaalisuus on mahdollisuutena läsnä myös 

niiden ihmisten elämässä, jotka sijoittavat itsensä janalle homo- tai 

heteroseksuaalisuuden kohdalle. 

Haastateltavat kokivat oman biseksuaalisuutensa kautta haastavansa sekä 

Homo/Hetero- että Mies/Nainen-jakoa. Käsittelen haastateltavien asettautumista 

sukupuolijakoihin ja niiden ulkopuolelle tarkemmin alaluvussa 8.2. 

Biseksuaalisuuden sinällään koettiin purkavan erilaisia kategorioita ja 

kahtiajakoja, minkä monet haastateltavat sanoivat selittävän biseksuaalisuuteen 

liitettyjä ennakkoluuloja ja biseksuaalisuuden näkymättömyyttä yhteiskunnassa. 

Pirkkoa haastattelin kahdesti, molemmilla kerroilla hänen kotonaan, 

yhteishaastatteluna hänen puolisonsa Kepan kanssa. Molempia haastattelukertoja, 

mutta varsinkin ensimmäistä, luonnehti se, että Pirkko ja Kepa esittivät toisilleen 

tarkentavia kysymyksiä, joita en itse olisi hoksannut edes kysyä. Pirkon olemus jo 

sinällään haastaa sukupuolijakoa: hän on lihaksikas ja maskuliinisesti pukeutuva. 

Molempien haastattelujen jälkeen Pirkko kirjoitti biseksuaalisuuteen liittyvistä 

ajatuksistaan kirjoitelmat, joista ensimmäisessä hän toteaa: 

Luulen että vaikeneminen ja bissejen näkymättömyys jopa homoihin ja 

lesboihin verrattuna johtuu siitä, että se on mies/nainen-, musta/valkea-, 

hetero/homo- kaksijakoiselle yhteiskunnallemme vaikea ja pelottava pala. 

Biseksuaalisuus tuo poikkeavuuden mahdollisuuden liian lähelle 

perusheteroa. Sitä vastaan ei enää riitä se, että on tehnyt kaikki oikeat asiat, 

mennyt naimisiin ja pyöräyttänyt kaksi mukulaa. Se ehkä todistaa, että et ole 

homo, mutta ei sitä, ettet olisi bisse. (Pirkko 1970:1999.) 
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Gustavson (2006, 260–263) huomauttaa, että koska biseksuaalisuus asetetaan 

välialueelle homo- ja heteroseksuaalisuuden sekä naiseuden ja mieheyden väliin, 

biseksuaaleille jää vain kaksi vaihtoehtoa: joko tehdä tästä välialueesta 

mielekäs paikka biseksuaaliselle identiteetille tai vastustaa normalisoivaa 

välitilapositiota. Biseksuaalisuuden asettaminen välialueelle ei kuitenkaan vastaa 

biseksuaalisia kokemuksia, vaan on enemmänkin selitysmalli, joka kertoo siitä, 

kuinka käsitys seksuaalisuudesta rakentuu binääristen, toisensa ulossulkevien 

kategorioiden varaan. 

Toinen lisämääre, jonka haastateltavat biseksuaalisuudelle antoivat, oli 

monimuotoisuus ja yksilöllisyys. Biseksuaalisuus on jokaisen itsensä 

biseksuaaliksi nimeävän ihmisen määriteltävissä, ja samalla se on kuitenkin niin 

liikkuva, että se pakenee määrittelyjä. Tämä biseksuaalisuuden määritelmällinen 

määrittelemättömyys lienee selitys sille, miksi niin moni haastateltava sanoi 

kokevansa biseksuaalisuuden käsitteen määrittelyn hankalaksi. Biseksuaalisuuden 

monimuotoisuutta ja jatkuvaa muuttuvuutta korostettiin jopa paradoksaalisesti 

siihen nähden, että haastateltavilla itsellään oli yleensä varsin selkeä ja pysyvä 

käsitys siitä, mitä biseksuaalisuus heille itselleen tarkoittaa. Sama haastateltava 

saattoi eri kohdissa haastattelua rajata biseksuaalisuuden määritelmän 

täsmällisesti ja kuvata mitä asioita biseksuaalisuuteen kuuluu ja mitä ei, ja 

toisaalla korostaa biseksuaalisuuden määrittelemättömyyttä ja rajattomuutta. 

Esimerkiksi Pia kyseenalaisti ensimmäisen haastattelun aikaan määritelmän 

tarpeen ärtyisään sävyyn ja näki erilaiset määritelmät ahtaina ja ahdistavina, omia 

mahdollisuuksia rajoittavina. Pia oli tuolloin juuri luopunut määrittelemästä 

itseään suoraviivaisesti lesboksi ja alkanut määritellä itsensä myös biseksuaaliksi, 

mutta määritelmien miettiminen oli vaivalloista. 

Miks ihmeessä pitäs olla joku määritelmä, miehen ja naisen ja ihan sama 

jonku ulkonäön kanssa, et minkä ihmeen takia pitäs luoda jotkut sellaset 

puitteet, mistä tulee joku ihminen, minkä takii se ei voi olla vaan niinku avoin 

ovi? (Pia 1976:1999.) 

Toisella haastattelukerralla muistutin Piaa aiemmassa haastattelussa ilmaistusta 

toiveesta, että ihmisen pitäisi saada olla avoin ovi. Nyt Pia kuitenkin huomautti, 

että määritelmien kyseenalaistamisesta huolimatta biseksuaalisuuden käsite on 

ideologisesti tarpeellinen. Hän määrittelee itsensä mieluummin julkisesti lesboksi 

tai biseksuaaliksi, koska ilman tietoista itsemäärittelyä hän tulisi määritellyksi 

heteroksi: haastattelukertojen välillä Pia oli muuttanut yhteen miehen kanssa ja 
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heillä oli kaksi yhteistä lasta. Määrittelemättömyyden tavoittelu ei olekaan 

mielekästä, jos vaihtoehtona on tulla muiden määrittelemäksi. 

Mä luulen, et mä pohjimmiltaan ajattelen samalla lailla siitä asiasta kun 

sillonkin. Tai sitä just et miks luoda valmiita rajoja, niitä ovia [naurua] […] 

Kyl se varmaan on kuitenki jotain ideologista. […] Se perusjuttu on kuitenki 

se, että mieluummin jos asiast tulee puhe, niin sanoo olevansa lesbo tai 

biseksuaali, kun hetero. (Pia 1976:2005.) 

Biseksuaalisuus kuvattiin myös kokemuksellisesti liikkuvana ilmiönä, joka sai 

erilaisia muotoja eri elämäntilanteissa ja ihmissuhteissa. Niinpä biseksuaalisen 

kokemuksen vaihtelevuus vaikutti myös siihen, että käsite itsessään määriteltiin 

joustavaksi. Sekä Niina että Mikko käyttävät metaforaa ”aaltoliike”, joka kuvaa 

paitsi heidän biseksuaalista kokemustaan, myös sitä, miten he ovat valmiita 

määrittämään käsitteen aaltoilevasti eri tilanteissa, tietoisesti määritelmän 

vakiintumista välttäen. Niina sanoo biseksuaalisuutensa välillä vaihdelleen: ”Se 

on jonkinlainen se aaltoliike siinä, et se ei o aina täysin pysyvä” (Niina 

1974:2010). Mikko puolestaan kertoo olevansa välillä kiinnostunut miehistä, 

välillä naisista, välillä ei kenestäkään: ”Se on just semmosta, hirveetä 

aaltoliikettä, että se menee kausittain ja sitte se menee yksinkertasesti sen 

mukaan, et mitä ihmisiä näkee ja tapaa” (Mikko 1976:1999). Niinan ja Mikon 

haastattelujen välillä on kymmenen vuotta, ja heidän taustansa ovat erilaiset. 

Uskonnolliseksi itsensä mieltävä kouluikäisen lapsen äiti Niina asuu ulkomailla, 

kun taas ateistiksi itsensä määrittävä Mikko oli ensimmäisen haastattelun aikaan 

sivarissa ja sen jälkeen valmistumassa insinööriksi. Molemmille ilmaisu 

”aaltoliike” luonnehtii biseksuaalisuuden kokemusta ja käsitettä.  

Amerikkalaispsykologi Lisa Diamond (2008a) väittää 

pitkittäistutkimuksessaan samansukupuolista halua kokevista nuorista naisista, 

että naisen seksuaalisuus olisi liikkuvampaa (fluid) kuin miehen. Diamondin 

haastateltavien puhetavat ja kokemukset ovat kuitenkin monissa kohdin 

verrattavissa omien haastateltavieni ajatuksiin ja kokemuksiin sukupuolesta 

riippumatta. Ruotsalaisessa internetkyselyaineistoon perustuvassa 

tilastotutkimuksessa (Ross & Daneback & Månsson 2012) puolestaan todettiin, 

että oman seksuaalisuuden mieltäminen liikkuvaksi liittyi naissukupuolen lisäksi 

avoimeen ja ei-perinteiseen asenteeseen seksuaalisuutta kohtaan ja että suurissa 

kaupungeissa asuvat kokivat seksuaalisuutensa liikkuvammaksi kuin pienillä 

paikkakunnilla asuvat. Myös Hanna Bertilsdotter Rosqvistin (2007, 92–101) 
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bimiehiin keskittyvässä tutkimuksessa todetaan, että heidän käsitystään 

biseksuaalisuudesta luonnehtii avoimuus muutokselle.  

Brittiläinen biaktivisti Jo Eadie (1997, 9–10, 14–15) kuitenkin muistuttaa, 

että tapa, jolla biseksuaalisuutta juhlitaan joustavuutena, paradoksaalisena 

identiteettinä, jolla on mahdollisuus horjuttaa vakaan identiteetin käsitettä, 

häivyttää biseksuaaliseen identiteettiin ja haluun liittyviä toistuvuuksia ja 

yhteneväisyyksiä. Biseksuaalisuuden ”joustavuudesta” on tullut biyhteisöissä ja 

biseksuaalisuutta koskevassa kirjoittelussa vallitseva diskursiivinen rutiini. Eadie 

väittää, että biseksuaalisuuden joustavuus ei suinkaan ole vaihtoehto vakaan 

identiteetin narratiiville, vaan olennainen osa sitä. Eadie toteaa, että joustavuus ei 

ole biseksuaalisuuden narratiiveissa lineaarisuuden vastustaja, vaan 

lineaarisuuden saavuttamisen keino. Biseksuaalisuuden joustavuus ei järisytä 

vanhoja identiteettikäsityksiä, vaan se on diskursiivinen väline, jolla tuotetaan ja 

vahvistetaan käsityksiä ajasta ja historiasta. Eadien mukaan biseksuaalisuuden 

joustavuuden diskurssi ei ole vastakohta vanhoille monoliitti-identiteeteille, vaan 

yksi kohta, josta käsin tulkitaan laajempaa itseymmärryksen järjestelmää, jossa 

monoliittiset identiteetit ovat yhtä lailla olemassa kuin satunnaiset seksuaaliset 

seikkailutkin. Joustavuus konstruoi molempia. 

Biseksuaalisuuden kolmas lisämääre on se, että haastateltavien mukaan 

biseksuaalisuus on termi, joka itse valitaan. Ollakseen biseksuaali ihmisen täytyy 

tiedostaa biseksuaalisuutensa ja tunnustaa se. Biseksuaali on biseksuaali 

sanoessaan olevansa biseksuaali. Biseksuaalin on myös toteutettava tietty sarja 

akteja eli tiedostettava ja tunnustettava eri sukupuoliin kohdistuva halu, ainakin 

itsekseen ja itselleen. Seksuaaliset kokemukset sinänsä eivät ole haastateltavien 

mukaan olennaisia biseksuaalisen itsemäärittelyn kannalta, kuten Mikko 

muistuttaa toisella haastattelukerralla: 

Ihminen voi ihan onnellisesti määritellä itsensä homoseksuaaliks, ja silti 

harrastaa seksiä eri sukupuolta olevan kanssa, jos se vaan niinku tekee niin. 

Et se on jokasen itsensä määriteltävissä, ja päinvastoinhan se toimii vielä 

paremmin, että ei sulla tarvii olla seksuaalisia kokemuksia ilman että sä 

pystyt kuitenki määritteleen itses biseksuaaliks. (Mikko 1976:2009.) 

Itsemäärittelyvallan käyttö koettiin joissakin tilanteissa myös välttämättömäksi, 

kuten aiempana kuvaamani Pian kokemus toisten määrittelemäksi tulemisesta 

osoittaa. Itsemäärittely ei haastateltaville olekaan ollut pelkästään yksi hetki tiellä 

kohti oman seksuaalisen olemuksen ymmärtämistä, kuten se joissain 

identiteettimalleissa (ks. esim. Rust 1996; Weinberg & Douglas & Pryor 1994, 
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29–31) kuvataan, vaan jatkuva prosessi, jossa itsemäärittely toimii paikantumisen 

välineenä. Sen avulla voidaan vaatia näkyvyyttä ja paikka 

seksuaalivähemmistöyhteisöissä ja -politiikassa tai asettua heteronormatiivisten 

tilojen ja asemien ulkopuolelle ja kyseenalaistaa ne.  

Tästä lähtökohdasta huolimatta monet haastateltavat kuitenkin kommentoivat 

kriittisesti esimerkiksi joidenkin julkisuuden henkilöiden tapaa tunnustautua 

biseksuaaliksi. Niinpä ajatus siitä, että ihminen itse määrittää itsensä 

biseksuaaliksi, kuvaakin haastateltavien ihannetta siitä, kuinka biseksuaalinen 

identiteetti muodostuu – ja tähän ihanteelliseen identiteetin muodostamiseen ei 

kuulu julkisuushakuinen tunnustautuminen biseksuaaliksi tai naisten välinen 

humalainen suuteleminen ja kiehnääminen yökerhossa, mikä määrittyy 

heteromiesten huomion herättämiseksi. Biseksuaalisuuden tiedostamisen ja 

tunnustamisen vaade sisältääkin ristiriidan suhteessa biseksuaalisen identiteetin 

näkyväksi tekemiseen. Biseksuaalisen identiteetin tulisi olla julkinen, mutta 

mieluummin arjen ja seksuaalivähemmistöpolitiikan areenoilla yökerhojen ja 

iltapäivälehtien sijaan. 

Neljäntenä lisämääreenä biseksuaalisuutta luonnehti sana vapaus, joka toistui 

lukuisissa haastatteluissa. Luonnehdinta on kuitenkin epämääräinen: 

biseksuaalisuus on vapautta mistä tai mihin? Luonnehdinta korostaakin 

biseksuaalisuuteen liitettyjä ihanteellisia ajatuksia. Olennaista ei ole se, mistä tai 

mihin biseksuaalisuus vapauttaa, vaan se, että biseksuaalisuuteen liitetään ajatus 

vapaudesta ja vapauttavuudesta. Vapaus biseksuaalisuuteen liitettynä käsitteenä 

on haastateltavien sanoin vapautta rooliodotuksista, vapautta olla oma itsensä, 

vapautta seksiin, vapautta rakastaa, valinnanvapautta. Käsite vapaus luonnehtii 

sellaisenaan haastateltavien vastauksissa biseksuaalisuutta, kuten Heli kirjoittaa: 

Biseksuaalisuus on vapautta. Rakastamisen vapautta, valinnan ja tunteiden 

vapautta. Biseksuaalisuus on mielestäni elämäntapa, vähän niinkuin 

ideologia, joka on kuitenkin aina ollut olemasssa jossain syvällä sisällä. (Heli 

1979:1999.) 

Ensimmäisellä haastattelukerralla Mikko kuvasi biseksuaalisuutta vapauttavaksi 

siinä suhteessa, että hänen ei tarvitse rajoittaa kiinnostustaan vain naisiin. Hän 

toisti pilaillen kliseen, jonka mukaan biseksuaali voisi kiinnostua 100 % 

ihmisistä, ja vakavoitui sitten ja totesi, että oikeastaan hän kiinnostuu hyvin 

harvoista ihmisistä ylipäänsä, jolloin on etu, ”ettei sukupuoli ole rajoittava tekijä”. 

Vapauden liittäminen biseksuaalisuuteen tuli spontaanisti esiin myös toisella 

haastattelukierroksella. Mikko totesi, että ”mä en rakenna minäkuvaani hirveen 
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voimakkaasti sen pohjalle, että mä oon biseksuaali, ku se on niin pieni asia, niin 

kyllä, seksuaali-identiteetti on biseksuaali, mut että se on just niinku hirveen pieni 

osa mua”. Hän käytti vapauden käsitettä täsmentäessään biseksuaalisuuden 

merkitystä itselleen: 

Mä koen sen vapautena. Emmä nyt silleen kadulla katsele ympärilleni, siellä 

niinkun ihaile nuorukaisia, koska ne on ärsyttävän näkösiä, mutta se että, mä 

en osaa lausua hänen nimeensä, Benicio Del Toro, näyttelijä, on mun mielestä 

aivan kuuminta hottia mitä maailmassa on ja Kiera Knightley on maailman 

ankein anorektinen näyttelijätär. Se tulee eniten ehkä tollasissa asioissa esille. 

Mut se just, et se [biseksuaalisuus] ei sinänsä anna mulle mitään, mä voin 

ihan hyvin puol vuotta elää elämää ja se ei koskaan tuu esille, paitsi just 

sellasissa, että mä nyt teen jotain asioita, mitä nyt ehkä perushetero ei, ei tekis 

tai ajattelis. (Mikko 1976:2009.) 

Biseksuaalisuus tarkoitti siis vapautta ajatella tai toimia heteronormin 

ulkopuolella, haluta heteromiesnäkökulmasta väärin eli seksisymbolina pidetyn 

englantilaisnäyttelijättären sijaan puertoricolaista miesnäyttelijää. Pääosin 

heteroseksuaalisista seksikäytännöistään riippumatta Mikko koki 

biseksuaalisuuden vapauttavan hänet haluamaan ja katsomaan toisia miehiä sekä 

irrottautumaan siitä halun suunnasta, jonka oletetaan kohdistuvan tietynlaisiin 

naisiin, ja toisaalta solmimaan (homo- ja bi-) miesten kanssa sellaisia 

ystävyyssuhteita, joissa kiintymys on tunnustettua eikä torjuttua. 

Vuoden 1999 haastattelussa Kepa kertoi pitäneensä itseään homona ollessaan 

lapsi ja nuori, mutta homous ei ollut houkutteleva identifiointivaihtoehto. Hän 

käytti ilmaisuja vapautuminen ja vapaus kuvatessaan biseksuaalisuuden 

merkitystä: 

Mä erittäin pitkän aikaa ajattelin että mä oon sataprosenttisesti homo. Mä olin 

homolapsi, ja sitte mä en kuitenkaan halunnut identifioitua siihen. Sitten ku 

myöhemmin löysi sitten puolia seksuaalisuudesta, [...] ni siitä tuli semmonen 

erittäin vapauttava fiilis. Tavallaan siitä on sit tullu semmonen olo, että saa 

olla minkälainen haluaa... saa tehdä mitä haluaa. No ei nyt saa tehdä mitä 

haluaa, mut kuitenkin sillä tavalla [naurahtaa] vapaa mieli. (Kepa 

1974:1999.) 

Kepan kohdalla vapautuminen tarkoittaa vapautumista homolle asetetuista rooli- 

ja haluodotuksista ja kenties myös homouteen liittyvien ennakkoluulojen 

väistämistä biseksuaalisuuden avulla. Kepa oli mieltänyt homot ”maailman 
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hyljeksimiksi”, ja oman biseksuaalisuuden havaitseminen oli helpottavaa: 

biseksuaalisuus tuntui avoimemmalta itsemäärittelyltä kuin homoseksuaalisuus. 

Myös Kepan tyttöystävä, toisen haastattelun aikaan aviopuoliso, Pirkko kertoi, 

että ”biseksuaalisuus tuntuu näihin muihin seksuaali-identiteetteihin verrattuna 

niinku semmoselta, niinku vapaudelta, että ei tarvi sitoutua sellaseen 

määritelmään joka rajottaa sulta jotain pois”. Toisen haastattelun aikaan vapaus ei 

kuitenkaan ollut enää merkittävä biseksuaalisuuteen liitettävä käsite, vaan Pirkko 

toteaa hiukan itseironisesti, että ”me ollaan ehkä vähän liian vapautuneita jo 

valmiiksi”, jotta esimerkiksi Setan tapahtumissa tai kinkybileissä käyminen olisi 

erityisen olennaista oman identiteetin vapauttamisen kannalta. 

Toistensa kanssa ensimmäisen haastattelun aikaan seurustelleiden Ellan ja 

Tarun vastaukset kaikuivat toisistaan. ”Avaruus” ja ”vapaus” olivat termejä, 

joiden he kokivat luonnehtivan itseään nimenomaan biseksuaalisuuden ansiosta. 

He sanoivat, että heidän heteroystäviensä maailmankuva oli rajoittunut ja että 

heterous jopa teki seksuaalisen moninaisuuden ymmärtämisestä mahdotonta, siinä 

missä biseksuaalisuus tarjosi laajemman näkökulman maailmaan. ”Mä koen, että 

mulla on enemmän vapautta ja ovia auki”, totesi Taru ja aktivoi avoimen oven 

metaforan, jota myös Pia käytti. Pialle ihmisten tulisi voida olla avoimia ovia, 

Tarulle puolestaan biseksuaalisuus toimi avaimena lukittujen ovien lukkoihin, 

joita heteroystävät eivät edes havainneet.  

Vapauden käsitteen liittäminen biseksuaalisuuteen ei ole pelkästään omille 

haastateltavilleni ominaista, vaan se tulee esiin myös kansainvälisissä 

biseksuaalisuutta käsittelevissä tutkimuksissa ja biaktivistien teksteissä. 

Esimerkiksi joillekin Malena Gustavsonin (2006, 66–71, 181) ruotsalaisille 

haastateltaville biseksuaalisuuden määritelmään kuului vapaus 

sukupuolirajoitteista. Heistä monet käyttivät sanaa vapaus ja vapautus (befrielse) 

viitatessaan biseksuaalisuuden merkitykseen itselleen. Vapauden käsite on tärkeä 

poliittinen väline myös kansainvälisessä biliikkeessä. Vuonna 1988 ilmestyneessä 

Bisexual Lives -kirjassa (Off Pink Collective 1988), jota voidaan pitää yhtenä 

ensimmäisistä brittiläisen biliikkeen julkaisuista, julkaistiin vuonna 1986 London 

Bisexual Groupin järjestämän keskustelutilaisuuden tulokset. Tilaisuuden 

tarkoituksena oli laatia julkilausuma ei-biseksuaalisia ihmisiä varten, jotta 

biseksuaalisuus saisi enemmän näkyvyyttä.91 Ensimmäinen julkilausuman kohta 

käsitteli biseksuaalisuuden hyviä puolia:  

                                                        
91 Näkyvyyden vaade on kansainvälisen biliikkeen kestävimpiä vaatimuksia, jota käsittelen tarkemmin 
luvussa 7.4.1. 
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Many responses centred on freedom. We enjoy the freedom to be ourselves 

and to be attracted without qualms to both women and men; that is people for 

themselves, regardless of their sex. We enjoy the freedom to cross gender 

boundaries, to get closer to any person and explore the possibilities of 

relationships. We enjoy the freedom to get to know other bisexuals after 

years of being outsiders, to meet people who 'speak the same language' and to 

break out of isolation, to lose our sexual hang-ups and to challenge society's 

restrictions. (Off Pink Collective 1988, 87; korostus JK.) 

Myös amerikkalaisessa feminismin ja biseksuaalisuuden suhteeseen keskittyvässä 

teoksessa Closer to Home – Bisexuality and Feminism (Weise 1992) viitataan 

useasti vapauden käsitteeseen eri synonyymeineen. Biaktivisti Kathleen Bennett 

(1992, 224–226) puhuu biseksuaalisuudesta yhteydessä vapautuksen (liberation) 

käsitteeseen. Bennettin mukaan biseksuaaleilla ja biliikkeillä on annettavaa sekä 

feminismille että homo- ja lesboliikkeelle juuri sen vuoksi, että biseksuaalinen 

vapautuksen politiikka (liberation politics) ei perustu sukupuolen tai 

seksuaalisuuden olemuksellisuudelle, vaan erilaisuuden juhlimiselle, joka haastaa 

essentialistiset ja hierarkiset dualismit sekä vanhentuneet normit. Beth Elliottin 

(1992, 236; korostus JK) artikkelissa puolestaan siteerataan seattlelaisen 

biaktivistiryhmän julkaisemassa lehtisessä julkaistua kirjoitusta, jonka mukaan 

biseksuaalisuus on ”the closest approximation of freedom I can find ... my inner 

child saying NO to a world where gender determines my desire and behavior”. 

Ajatus biseksuaalisuudesta vapautena on läsnä englanninkielisessä 

biaktivisimissa edelleen, ja siihen viitataan välillä kritiikittömästi myös teksteissä, 

jotka muuten ovat kriittisiä identiteettipolitiikkaa kohtaan. Esimerkiksi 

amerikkalaisen kirjallisuudentutkija Jonathan Alexanderin ja seksuaalipsykologi 

Karen Yescavagen (2009, 63) artikkeli, joka julkaistiin queer-teorian oppikirjassa 

Ashgate Research Companion to Queer Theory, joka käsittelee 

identiteettipolitiikkaa queerin ja biseksuaalisuuden näkökulmasta, päättyy henkeä 

nostattavasti kehotukseen miettiä, miten biseksuaalisuuden tarjoama vapauden 

kokemus muotoutuu todellisuudessa. Biseksuaalisuuden vapauttavan potentiaalin 

sisältöä ja sen ideologista luonnetta he eivät kuitenkaan pohdi, vaan ajatus 

biseksuaalisuuden vapauttavuudesta jää lähinnä artikkelin tunnelmoivaksi 

loppunostoksi. Onkin kiinnostavaa, että niin monet haastateltavani, joilla ei ollut 

juurikaan yhteyttä kansainväliseen biliikkeeseen, silti määrittivät 

biseksuaalisuutta vahvasti ideologista ja utooppistakin vapaus-käsitettä käyttäen. 
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Haastatteluissa biseksuaalisuutta määrittivät myös biseksuaalisuuteen liitetyt 

ennakkoluulot, joiden kanssa haastateltavat kävivät neuvotteluja. Haastateltavat 

eivät pyrkineet kumoamaan kaikkia ennakkoluuloja, vaan pohtivat niitä ja 

antoivat niille erilaisia luonnehdintoja. Olennaista oli, että vaikka ennakkoluulot 

usein pyrittiin kumoamaan omalla kohdalla, niitä ei kiistetty täydellisesti. 

Ennakkoluulojen vain osittainen kyseenalaistaminen liittyy biseksuaalisuuden 

määrittelyyn monimuotoiseksi. Ennakkoluulojen ehdoton kumoaminen riistäisi 

biseksuaalisuudelta sen monimuotoisuuden. Eri ennakkoluulot voidaan pelkistää 

kahteen ydinennakkoluuloon eli biseksuaalisuuden olemattomuuteen ja 

biseksuaalisuuden yliseksuaalisuuteen. 

Ensimmäiseen ennakkoluuloon, jonka mukaan biseksuaalisutta ei ole 

olemassa, niputtuvat kaksi muuta haastateltavien kohtaamaa ennakkoluuloa, eli 

käsitys biseksuaalisuudesta kehitysvaiheena ja käsitys biseksuaalisuudesta muoti-

ilmiönä. Omalla kohdallaan kaikki haastateltavat kiistivät ajatuksen siitä, että 

biseksuaalisuus olisi heille vain kehitysvaihe, mutta totesivat, että jonkun muun 

kohdalla se voi olla. Haastateltavat myös kielsivät olevansa biseksuaaleja 

trendisyistä, mutta pohtivat muoti-ilmiöennakkoluulon merkitystä. Vuoden 1999 

haastatteluissa biseksuaalisuuden saavuttamaa näkyvyyttä trendi-ilmiönä pidettiin 

positiivisena siinä mielessä, että ihmisten tietoisuuden biseksuaalisuudesta 

arveltiin lisääntyvän. Toisaalta taas pelättiin, että biseksuaalisuus sinällään 

mitätöityisi pelkäksi ohimeneväksi trendiksi ja erikoisuudentavoitteluksi. Sirpa 

näki vuoden 1999 haastattelussa biseksuaalisuuden trendikkyyden osaksi 

kulttuurin yleistä muuttumista seksuaalivähemmistöjä suvaitsevammaksi: 

On trendikästä olla vapaamielinen, ja sitten sitä kautta on trendikästä kokeilla 

tämmösiä, tai sanoo, eikä siinä mun mielest mitään pahaa. Must se on ihan 

sama se syy, minkä varjolla ihmiset kokeilee, kunhan ne vaan menee ja tekee 

sen, koska ihan varmasti siel ei montaa sellast o, jotka aattelee, et koska tää 

nyt on trendikästä, mun on pakko tehä tätä, [naurahduksia] vaikkei mua 

pätkääkään kiinnosta. Vaan useimmiten taatusti kyse on siitä, et se asia 

kiinnostaa jo alun perin, ja sillon tarvitaan vaan joku syy, millä sen uskaltaa 

tehä, ja se on sitten se, että sen mielest on muodikasta, niin siitä vaan. Kuhan 

vaan kokeilee ja kattoo et onks se hyvä juttu. (Sirpa 1967:1999) 

Vuosien 2009 ja 2010 haastatteluissa ennakkoluuloon biseksuaalisuudesta muoti-

ilmiönä liittyi vahvempaa ärtymystä. Ärtymys juontuu tulkintani mukaan siitä, 

että 2000-luvun kuluessa biseksuaalisuudesta on tullut varsinkin viihteessä paljon 

näkyvämpi ilmiö, jonka avulla houkutellaan erilaisia yleisöjä. Houkuttelun 
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keinona käytettynä biseksuaalisuus typistyy viihteessä seksuaaliseksi toiminnaksi 

tai sen lupaukseksi. Tämä on johtanut siihen, että biseksuaalisesti identifioituvien 

ihmisten on vaikeampi puhua kokemuksistaan ilman, että joutuu samalla 

ottamaan kantaa viihteen antamaan kuvaan biseksuaalisuudesta. Rakennusalalla 

työskentelevä Jonna ei ollut työpaikallaan puhunut omasta biseksuaalisuudestaan. 

Hän havainnoi sitä, kuinka seksuaalivähemmistöjen lisääntynyt näkyvyys 

mediassa kymmenen vuoden aikana ei ole tarkoittanut niiden muuttumista 

hyväksyttävämmiksi. Hän kertoo erään työkaverinsa sanoneen, että ”nykyään 

tuntuu, että kaikki on jotaki biseksuaaleja tai jotain, ni kohta heteroita on 

vähemmän kö näitä”. Jonna sanoo, että jos hänen työpaikallaan ”joku erehtyy 

tuleen kaapista”, sitä pidetään muoti-ilmiönä.  

Ainokin tekee vertailua omaan biseksuaalisuuteensa kohdistuneiden 

kommenttien ja medianäkyvyyden välillä. Biseksuaalisuudesta on hänen 

mielestään tullut näkyvämpää, mutta se on ollut näkyvissä lähinnä 

pornoistuneena, yleisöjä houkuttelevana ja trendikkäänä – ja nämä määreet 

tarttuvat helposti varsinkin naiseen, joka puhuu biseksuaalisuudestaan avoimesti. 

Ainon sanoin, biseksuaalisuutta ei enää mielletä marginaaliseksi, mutta toisaalta 

sillä ei ole myöskään uskottavuutta ja näkyvyyttä identiteettinä siihen tapaan, 

kuin homoseksuaalisuudella on: 

Biseksuaalisuus nykypäivänä on niin voimakkaasti siellä mediassa, et ei sitä 

varmaan mielletä enää niin sillä lailla marginaaliseksi, mitä se miellettiin 

ehkä joskus aikasemmin. Et toki niinkun yleensä, nykysin itse asias must 

tuntuu että, et ensimmäinen asia, mitä ihmiset ajattelee, ni on et 'ooksä joku 

trendibisse?' [muuntaa ääntään nasaaliksi, nauraa] Et se on niinku enemmän 

se, mitä ihmiset ajattelee. (Aino 1975:2009.) 

Ajatus biseksuaalisuudesta muoti-ilmiönä on varsin kestävä. Esimerkiksi 

Ysikutosen numerossa 3/1975 julkaistun novellin päähenkilö on naimisissa oleva 

Seppo, joka lähtee puistoon etsimään seuraa. Seppo ei ole kiinnostunut 

”siskoista”, vaan haluaa miestä. ”Sytyttäen savukkeen hän miltei ihasteli omaa 

vapauttaan [sic] syyllisyydentunnoista. Eihän hän mikään hintti ollut, kaukana 

siitä, mutta biseksuaalisuushan oli suorastaan muotia nykyään, ja kundien kanssa 

saattoi tehdä vaikka mitä, kaikkia niitä asioita, joista Liisa oli jyrkästi 

kieltäytynyt” (96 3/1975, 21). On tosin mainittava, että myös homoseksuaalisuus 

leimattiin muoti-ilmiöksi 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. Esimerkiksi 

Ysikutosessa 5–6/1981 rikottiin homoseksuaalisuuteen liitettyjä harhakäsityksiä: 

”Aika suosittu on myös harhakäsitys, että homoseksuaalisuus olisi opittu paha 
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tapa – tai nykyään muoti-ilmiö.” (96, 5–6/1981, 11.) Biseksuaalisuuden 

luonnehtiminen trendiksi tai muoti-ilmiöksi on varsinkin valtavirran lehdistössä 

yksi monoliittisimmista tavoista käsitellä biseksuaalisuutta vielä 2000-luvullakin, 

kuten luvussa 7 osoitin. 

Myös toiseen ennakkoluuloon, jonka mukaan biseksuaalisuus samastuu 

yliseksuaalisuuteen, niputtuu kaksi muuta ennakkoluuloa, eli ennakkoluulot 

biseksuaalisista ihmisistä seksuaalisesti hillittöminä ja kykenemättöminä 

yksiavioisuuteen. Myös tämän ennakkoluulon haastateltavat kokivat mitätöivän 

biseksuaalisuutta ja kyseenalaistavan sen merkityksen elettynä identiteettinä, joka 

jäsentää muitakin kokemuksia kuin pelkästään seksuaalista halua ja 

seksikäytäntöjä. Ennakkoluulo biseksuaaleista seksuaalisesti hillittöminä on 

yleinen, ja vuoden 1999 haastatteluissa informantit pyrkivät kaatamaan tämän 

ennakkoluulon pontevasti ja joskus aggressiiviseenkin sävyyn.92 Mikko kertoi 

ensimmäisessä haastattelussa, kuinka hän erään homokaverin kanssa sisäpiirin 

vitsinä kutsui biseksuaaleja ”saastoiksi” ja samalla kyseenalaisti ironisesti 

biseksuaalisuuteen liitettyjä ennakkoluuloja, kuten ajatusta siitä, että biseksuaalit 

levittävät HIV:ta sekä heteroväestön että lesbojen keskuuteen ja ajatusta 

biseksuaalien seksuaalisesta kyltymättömyydestä. 

Mä oon saasta. Sä oot saasta. Biseksuaalit on saastoja. […] Ja sit toisekseen, 

nehän nai kaikkea mikä liikkuu. I'll fuck anything living and some things 

dead. Se pätee tosi hyvin biseksuaaleihin. […] Että kyllä siinon se 

yliseksuaalisuus, et tavallaan on tullu sitä stereotypiaa mietittyy just ton 

saastan määritelmän kautta. Et se on täyttä itseironiaa. [...] Tollaset ärsyttää 

ihan hirveesti. Että emmä nyt voi sanoo, että ei oo bisejä, jotka ei ois just 

näitä [jotka nai] kaikki mitä liikkuu, tai kaikki mikä elää, mut mä en pidä sitä 

mitenkään sellasena, tai itte itteeni, tai toi ei voi pätee. (Mikko 1976:1999.) 

Ärtymyksestä huolimatta Mikko halusi säilyttää sen mahdollisuuden, että jotkut 

biseksuaalit saattavat toimia ennakkoluulon mukaisesti. Mikko siis ylläpiti 

käsitystä biseksuaalisuudesta monimuotoisena. Joskus ennakkoluulo käännettiin 

ympäri syytökseksi koetusta väitteestä biseksuaalisuutta positiivisesti 

                                                        
92 Toisaalta tämän ennakkoluulon todistaminen vääräksi voi olla tutkimuksen lähtökohtana. 
Esimerkiksi Mimi Hoang, Judy Holloway ja Richard Mendoza (2011) sanovat suoraan, että heidän 
biseksuaalisten naisten parisuhteita koskevan tutkimuksensa tarkoituksena on murtaa myytti 
biseksuaalisten naisten olemuksellisesti uskottomasta luonteesta. Myytinmurtamistavoitteen varjoon 
jää se, että kyseisen tutkimuksen ennakko-oletuksena oli ajatus yksiavioisista suhteista terveempinä 
verrattuna ei-yksiavioisiin, ja käsitys siitä, että kieltäytyminen identiteetin määrittelystä ilmaisisi 
sisäistettyä bifobiaa. 
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määritteleväksi piirteeksi. Tällöin ennakkoluulon esittäjien itsensä sanottiin 

olevan estyneitä ja seksuaalisesti tyytymättömiä ja kokevan avoimet ja 

seksuaalisuutensa suhteen itsevarmat biseksuaalit yliseksuaalisiksi. Myös Malena 

Gustavsonin (2006, 68–69) jotkut ruotsalaisinformantit tulkitsivat 

biseksuaalisuuteen liitetyn yliseksuaalisuuden samalla tavoin positiivisesti: 

biseksuaaleilla arveltiin olevan enemmän seksuaalista uskallusta. 

Yksiavioisuuteen kykenemättömyyden haastateltavani tulkitsivat 

negatiiviseksi ennakkoluuloksi, jonka he kielsivät. Toisaalta monet haastateltavat 

kyseenalaistivat yksiavioisen parisuhdeihanteen ja sen aseman yhteiskunnallisesti 

hyväksyttävimpänä parisuhteen muotona ja pohtivat erilaisten suhdekäytäntöjen 

mahdollisuuksia. Lesboyhteisöissä aktiivisesti toimiville binaisille 

ennakkoluulolla yliseksuaalisista yksiavioisuuteen kykenemättömistä 

biseksuaalisista naisista oli suuri merkitys sen kannalta, millaisen aseman he 

saattoivat lesboyhteisöissä ottaa. Käsittelen lesboyhteisössä toimivia binaisia 

tarkemmin luvussa 9. 

Toisella haastattelukierroksella ennakkoluuloja biseksuaalisuudesta pelkkänä 

kehitysvaiheena nuoruudessa tai muoti-ilmiönä käsiteltiin torjuvammin kuin 

ajatusta biseksuaaleista seksuaalisesti hillittöminä ja kykenemättöminä 

yksiavioisuuteen, johon haastateltavat suhtautuivat vuoden 2009 ja 2010 

haastatteluissa lähinnä hymähdellen. Haastateltavat myös puhuivat toisella 

haastattelukerralla avoimemmin seksuaalisista kokemuksistaan ja suhteistaan. 

Esimerkiksi Niina kertoi nauraen seksuaalisten kokemustensa lisääntymisestä 

haastattelukertojen välillä. Hänen avoimuutensa oli pilailevaa, ja se korosti 

seksuaalisen halun merkityksen kasvamista hänen elämässään ja toisaalta sitä, että 

iän myötä seksuaalisuudesta oli tullut aihe, josta oli helpompi puhua: 

JK: No onks sul ollu etua biseksuaalisuudesta? [...] Tai hyötyä, iloa? 

Niina: Iloa [nauraa] on siitä iloa ollu... alkaa mennä levottomaks kohta... aa... 

mm...  

JK: No saa mennä levottomaks! [nauraa] 

Niina: No hyötyä, siitä en tiedä, onko siitä ollu hirveesti hyötyä, iloa varmaan 

tietysti, on tutustunu erilaisiin ihmisiin [nauraa] sit on ollu mielenkiintosia 

seksuaalisia kokemuksia. [nauraa] 

(Niina 1974:2009.) 
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Suhtautumistavan muuttumiseen vaikutti luultavasti myös se, että toisella 

haastattelukerralla luottamus haastattelijan ja haastateltavan välillä oli suurempi ja 

haastattelutilanne antoi enemmän tilaa kevyemmälle jutustelulle ja huumorille, 

kun taas ensimmäisen haastattelutilanteen tavoitteena oli sekä haastattelijan että 

haastateltavan näkökulmasta ”tuottaa oikeaa tietoa biseksuaalisuudesta”. Toisaalta 

toisella haastattelukerralla haastateltavat olivat myös vanhempia, ja heillä oli 

yksinkertaisesti enemmän seksuaalisia kokemuksia ja myös kokemuksia 

erilaisista ihmissuhteista ja siten laajempi ja värikkäämpi kuva omasta 

seksuaalisuudestaan, jonka ei tarvitse taipua ennakkoluuloja ja stereotypioita 

kyseenalaistavaksi identiteettipoliittiseksi työkaluksi. 

Haastateltavani määrittelivät siis biseksuaalisuuden ensisijaisesti 

kiinnostukseksi eri sukupuoliin tai ihmisiin sukupuolesta riippumatta. 

Biseksuaalista identiteettiä luonnehtii haastateltavien mukaan erilaisten 

kategorioiden haastaminen, monimuotoisuus ja muuttuvuus, biseksuaalisuuden 

tietoinen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä vapaus. Biseksuaalisuuteen liittyi 

kaksi keskeistä ennakkoluulojen rypästä, eli ajatus biseksuaalisuuden 

olemattomuudesta, joka kiteytyi ennakkoluuloihin biseksuaalisuudesta 

kehitysvaiheena tai muoti-ilmiönä, sekä ajatus biseksuaalisuudesta 

yliseksuaalisuutena, jossa yhdistyivät ennakkoluulot biseksuaaleista seksuaalisesti 

hillittöminä ja yksiavioisuuteen kykenemättöminä. Näiden ennakkoluulojen 

kanssa haastateltavat kävivät neuvotteluja biseksuaalisuutta määritellessään. 

Ennakkoluuloilla rajattiin tiettyjä asioita biseksuaalisuuden ulkopuolelle. 

8.1.2 Tarinoita biseksuaalisesta identiteetistä 

Biseksuaalisen identiteettitarinan syntypisteenä on ruumiillinen kokemus ja sen 

tunnistaminen ja nimeäminen. Yksilön tarina biseksuaalisesta identiteetistä lähtee 

liikkeelle ihastuksesta, seksuaalisesta halusta eri sukupuoliin ja sen havaitusta 

sovittamattomuudesta homo- tai heteroidentiteettitarinan kanssa. Tämä 

ruumiillinen lähtökohta ei kuitenkaan ole määräävä: halu eri sukupuoliin ei 

välttämättä ja itsestäänselvästi johda biseksuaaliseen identiteettiin ja 

johdonmukaiseen tarinaan siitä. Ruumiillinen lähtökohta on kuitenkin tarpeen 

muistaa, vaikka työssäni biseksuaalisuus voikin välillä näyttäytyä ristiriitaisten 

diskurssien leikkinä, biseksuaalisuuden käsitteenmäärittelyinä ja kerrottuina 

identiteettitarinoina. Haastateltavien identiteettitarinat olivat useimmiten 

johdonmukaisia, jatkuvajuonisiksi kertomuksiksi tunnistettavia. Myös Malena 

Gustavsonin (2006) tutkimuksessa ruotsalaisista binaisista tarinat oman 



352 

biseksuaalisuuden löytämisestä, identiteetin rakentamisesta ja biseksuaalisuuden 

käsitteen määrittelystä olivat koherentteja ja selkeitä. Biseksuaalisuus 

ruumiillisena kokemuksena, halun kokemuksena, oli sen sijaan haastateltavien 

kuvauksissa paljon fragmentaarisempaa ja jäi usein muiden teemojen varjoon. 

Näin kävi myös suurimmassa osassa omia haastattelujani. 

Yli puolet eli 26 haastateltavistani on syntynyt 1970-luvulla ja oli 

ensimmäisellä haastattelukerralla vuonna 1999 alle 30-vuotiaita. Oman 

biseksuaalisuuden löytäminen ja biseksuaalisen identiteetin rakentaminen olivat 

tärkeitä aiheita haastatteluissa, ja useimmat haastateltavat kuvasivat oman 

identiteettinsä rakentumista varsin yksityiskohtaisesti. Identiteetin käsitettä ja 

biseksuaalisen identiteetin merkitystä itselle pohdittiin haastatteluissa paljon. 

Myös minua kiinnosti se, miten haastateltavat kuvasivat identiteettiään ja 

millaisia merkityksiä sille annettiin (Kangasvuo 2006, 120–140).  

Oman identiteetin kehityksen pohdintaan palattiin moneen kertaan 

ensimmäisen haastattelun aikana myös sellaisten haastattelukysymysten kohdalla, 

jotka eivät suoraan käsitelleet identiteettiä. Haastateltavat kuvailivat tarkan 

kronologisesti identiteettinsä kehitystä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä muistellen 

yksityiskohtaisesti esimerkiksi yksittäisiä ihastuksia teini-iässä, mieleen jääneitä 

filmejä, kirjoja tai lehtiartikkeleita, joissa käsiteltiin biseksuaalisuutta, 

ensimmäisiä vierailuja Setan järjestämiin tilaisuuksiin ja tutustumisia 

ensimmäisiin ei-heteroseksuaalisiin ihmisiin. Suurin osa haastateltavista kertoi 

selkeän tarinan oman identiteettinsä kehityksestä.  

Tyypillisen tarinan kulku alkoi jo lapsuudessa koetusta erilaisuuden tunteesta, 

joka viimeistään teini-iän samansukupuolisten ihastusten myötä täsmentyi 

seksuaalista erilaisuutta kuvastavaksi. Tarina jatkui yrityksillä sovittautua homo- 

tai heteroseksuaalisuuteen, kunnes biseksuaalisuuden termin löytäminen ja 

yhdistäminen itseen antoivat selityksen erilaisuuden tunteelle. Termin löytämistä 

kuitenkin seurasi kamppailu biseksuaalisuuteen liitettyjen ennakkoluulojen 

kanssa, pohdinta kaapista tulosta93 ja jos kaapista tultiin, myös kokemus siitä, että 

muut vähättelivät omaa biseksuaalisuutta tai kieltävät sen. Toisaalta oman 

biseksuaalisuuden löytäminen mahdollisti biseksuaalisuuteen liittyvien 

ihanteiden, kuten vapauden, monimuotoisuuden, joustavuuden ja seksuaalisen 

avoimuuden, liittämisen itseen. Tarinan loppuna on kuitenkin identiteetin 

                                                        
93"Kaapista tuleminen" on homoliikkeessä käytetty metafora, jolla viitataan oman seksuaalisuuden 
julkiseksi tekemiseen. Ilmaus on käännös englanninkielisestä ilmauksesta "coming out of the closet". 
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aaltoliike, halun muuttuminen tilanteiden ja ihmissuhteiden mukaan, siis pysyvä 

joustavuus, ei niinkään pysyvä ja selkeä julkinen biseksuaalinen identiteetti.  

Myös haastattelukysymykseni ohjasivat haastateltavia tarinan 

muodostamiseen, sillä minua kiinnosti se, miten haastateltavat kuvasivat 

biseksuaalista identiteettiään ja miten he tulkitsivat ja käyttivät biseksuaalisuuteen 

yleisesti liitettyjä ennakkoluuloja ja olettamuksia identiteettinsä rakentamisessa. 

On myös muistettava, että haastattelutilanne, biseksuaalisuutta käsittelevän 

tutkimuksen aineistonkeruu, vaikutti siihen tapaan, miten haastateltavat puhuivat 

biseksuaalisuudesta. Minun asemani biseksuaalisesti identifioituvana 

biseksuaalisuuden tutkijana toisaalta pakotti, toisaalta mahdollisti sen, että 

informantit pohtivat biseksuaalisuutta laajemmin ja syvällisemmin kuin mitä he 

arjessaan tulisivat pohtineeksi. Haastattelutilanne vaikutti monille haastateltaville 

olevan turvallinen ja myötämielinen tila, jossa puhua omasta 

biseksuaalisuudestaan ilman kyseenalaistamisen pelkoa tai omien kokemusten tai 

halujen puolustamisen tarvetta. Kysyessäni Mikolta, onko hänellä mielestään 

biseksuaalinen identiteetti, hän vastasi: 

Jos joku muu kysyis ton kysymyksen, ni mä vastaisin että no kyllä kai, 

jotenkin se on. Sit taas kun sä kysyt sen, ni sitä miettii vähän eri tavalla. 

(Mikko 1976:2009.) 

Mikon huomautus kertoo siitä, että identiteetin käsite määräytyy eri tavalla 

tutkimushaastattelussa ja arjessa. Kenen tahansa muun kuin minun, 

tutkijapositiossa olevan kysyjän, kysyessä biseksuaalinen identiteetti näyttäytyisi 

itsestäänselvänä ja selkeänä, ääneen ilmaisemisen kautta itseään vahvistavana. 

Tutkimushaastattelu keskustelutilanteena sallii biseksuaalisuuden käsitteen ja 

identiteetin häilyvyyden ja sen merkityksen (pakotetun?) pohtimisen.  

Kyse ei kuitenkaan ollut pelkästään siitä, että haastattelukysymykseni olisivat 

ohjanneet haastateltavat pohtimaan omaa identiteettiään ja sen rakentumisen 

kaarta, vaan oman biseksuaalisuuden rakentumisen pohtiminen oli haastateltaville 

itselleen tärkeää. Osa haastateltavista kertoi oman biseksuaalisen identiteettinsä 

tarinan jo vastauksessaan haastattelupyyntööni. Siten kirjoitelmissa ja 

haastatteluissa kerrottu oman biseksuaalisuuden tarina ilmensi haastateltavien 

käsitystä siitä, kuinka omasta biseksuaalisuudesta tulisi kertoa, mitkä asiat omaa 

biseksuaalisuutta rakentavat ja millaisen tarinan kertominen tekee 

biseksuaalisuudesta ymmärrettävän ja hyväksyttävän. 

Kymmenen vuotta myöhemmin biseksuaalisen identiteetin pohdinta oli 

haastateltaville vähemmän tärkeää. Yksi haastattelukysymyksistäni vuoden 2009–
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2010 haastattelukierroksella oli ”Kymmenen vuotta sitten pyysin sinua kertomaan 

biseksuaalisen identiteettisi kehityksen tarinan. Millaisen biseksuaalisen 

identiteetin tarinan kertoisit nyt?” Kysymyksen muodolla halusin korostaa sekä 

itselleni että haastateltavilleni sitä, että haastattelutilanteessa kuvailtu oman 

biseksuaalisen identiteetin kehityksen kuvaus ei ole luotettava ja 

totuudenmukainen kuvaus yksilöhistoriasta, vaan tarina, jonka kerrontatapaan 

kerrontatilanne ja ajankohta vaikuttaa. Myös haastateltavat olivat tästä hyvin 

tietoisia. Kepa sanoo, että aika on ”kauhee”, ja toteaa, että ihminen 

yksinkertaisesti unohtaa sen, millainen on ollut kymmenen tai kaksikymmentä 

vuotta aiemmin ja että oman biseksuaalisuuden syntykertomus on ”tavalla tai 

toisella rakennettu”. 

Se on sitä tarinaa, mitä on kertonu itselleen, ja toistanu vuosien ajan. Että 

kuinka paljon siitä on ihan konkreettista oikeeta tietoa ja tunnetta, ni se on 

hirveen vaikee sanoa. (Kepa 1974:2010.) 

Haastateltavien verrattain nuori ikä ensimmäisen haastattelun aikana saattoi olla 

merkittävä syy sille, että oman seksuaalisuuden ja identiteetin käsittely oli heille 

tärkeää. Tuolloin biseksuaalisuudesta oli julkisesti Suomessa puhuttu varsin 

vähän, ja monet haastateltavat olivat aktiivisesti pohtineet biseksuaalisuuden 

merkitystä omassa elämässään tilanteessa, jossa biseksuaalisuudelle ei 

suomalaisessa julkisuudessa ollut juurikaan tilaa.  

Haastattelin Ainoa kummallakin kerralla yhteisen ystävämme kodissa. 

Kyseinen ystävämme oli vinkannut Ainolle tutkimuksestani ja siitä, että etsin 

haastateltavia, ja Aino olikin kiinnostunut ja innokas tulemaan haastateltavaksi 

molemmilla kerroilla. Ensimmäisellä kerralla sulkeuduimme kahdestaan 

keittiöön, toisella kerralla lastenhuoneeseen, jonka oven taakse yksivuotias jäi 

haikailemaan lelujaan. Toisella haastattelukerralla Aino puhui kuitenkin 

avoimemmin ongelmista, jotka olivat olleet pinnalla edellisellä haastattelukerralla 

– ongelmista, joista ensimmäisessä haastattelussa ei kuitenkaan puhuttu. Aino 

sanoo muuttuneensa paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana ja pohtii, 

muodostavatko kaksi haastattelua ”mitään järjellistä jatkumoa”. Aino kertoo 

olleensa kymmenen vuotta sitten toipumassa vakavasta syömishäiriöstä, joka 

aiheutti muutoksia persoonallisuuteen. Aino sanoo kokevansa olevansa ”täysin 

erilainen ihminen nykyisin”. 

Aino kyseenalaistaa edellisen haastattelun sisällön toteamalla olleensa 

tuolloin niin ”sekaisin”, ettei hän mielestään ole ”pystynyt” puhumaan ”mitään 

järkevää yhtään mistään”. Aino kieltäytyy tarjouksestani saada edellisen 
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haastattelukerran nauha kuultavaksi ja litteraatti luettavaksi sanoen, että vanhan 

haastattelun läpikäyminen olisi liian ahdistavaa. 

Mä itsekin joudun miettimään omaa systemaattisuuttani. Jonkun verran toki 

oon näitä käsitteitä ja ajatuksia pyöritelly päässäni ja sitä, et miten mä itse 

suhtaudun itseeni ja maailmaan, ympäröiviin [naurahtaa] asioihin, mutta 

emmä oo sitä silleen niin pitkällisesti ja hartaasti pohtinu, et mä olisin varma 

siitä, että olen täysin systemaattinen itseni ja käsitteistöni kanssa. Sen takia 

sitä joutuu täs välillä hakemaan, et hetkinen, et mitäs mä oikeen oonkaan 

funtsinu. (Aino 1975:2009.) 

Ainon haastatteluja vertailemalla voi kuitenkin havaita, että hänen kuvauksensa 

omista biseksuaalisuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja yleisesti 

biseksuaalisuudesta ovat varsin yhtäpitävät kymmenen vuoden aikaerosta ja 

”sekaisin olemisesta” huolimatta. Hänen kokemuksensa ja ajatuksensa 

biseksuaalisuudesta ovat tunnistettavat ja rinnakkaiset muiden haastateltavien 

kokemusten kanssa, syömishäiriöstä riippumatta. Täten ne asettuvat osaksi 

laajempaa kulttuurista käsitystä biseksuaalisuudesta. Osa tätä laajempaa 

kulttuurista käsitystä biseksuaalisuudesta on juuri biseksuaalisuuden muuntuvuus 

ja joustavuus, sen pakeneminen ”systemaattista” kuvausta. 

Ainoa lukuun ottamatta haastateltavat eivät kuvanneet muuttuneensa 

haastattelukertojen välillä kovinkaan paljoa. Toisella haastattelukierroksella 

monet haastateltavat kuvasivat elämäntilannettaan ”tavalliseksi” tai 

”vakiintuneeksi”, mikä yleensä tarkoitti pitkäaikaista yksiavioista parisuhdetta, 

pysyvää työpaikkaa, omistusasuntoa ja joissakin tapauksissa lapsia. Useat 

haastateltavat puhuivat ”keski-ikäistymisestä” ja huomauttivat haastattelukertojen 

välillä kuluneen ajan muuttaneen heidän käsityksiään monista asioista. ”Keski-

ikäisyys” tai ”vakiintuneisuus” ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että haastateltavat 

olisivat lakanneet käyttämästä biseksuaalisuus-termiä identiteettinimikkeenään tai 

että haastateltavat olisivat vähätelleet biseksuaalisuuden merkitystä aiemmissa 

elämänvaiheissaan. Biseksuaalisuuden käsite oli heille edelleen merkityksellinen, 

vaikka seksuaalisuus ei ollutkaan niin keskeinen teema heidän elämässään kuin 

ensimmäisellä haastattelukerralla, jolloin he olivat nuorempia. Mikko korostaa 

aiempien miessuhteidensa merkitystä sille, millainen käsitys hänellä on itsestään 

ja omasta seksuaalisuudestaan. Käsitys itsestä biseksuaalisena ei ole muuttunut 

huolimatta pitkäaikaisesta, yksiavioisesta parisuhteesta naisen kanssa, vaan oma 

biseksuaalisuus määrittää edelleen Mikon suhteita muihin miehiin. 
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Ulkopuolinen vois helposti määritellä mut sellaseks, joka oli jossain 

vaiheessa niinkun, etsimässä jotain, etsimässä itteensä. Se on se klassinen 

tyhmä klishee, että se oli vaan sellasta kokeilua, et sen jälkeen vakiutui 

parisuhteeseen eri sukupuolta olevan kanssa, mut se, se enemmänkin olis jopa 

loukkaus. (Mikko 1976:2009.) 

Mikko sanoo ”ruvenneensa biseksuaaliksi” yhdeksänkymmentäluvun 

puolivälissä, noin parikymppisenä. Rupeamisella Mikko viittaa siihen, että 

halutessaan hän olisi myös voinut ohittaa seksuaaliset kokemuksensa miesten 

kanssa kokeiluna tai itsen etsimisenä. Mikolle on kuitenkin tärkeää tunnustaa 

miessuhteiden arvo, ja itsen biseksuaaliksi määrittäminen on yksi tapa olla 

uskollinen omalle seksuaalihistorialleen. Mikko kuitenkin erottaa 

biseksuaalisuuden ja ”biseksualismin”, jonka hän näkee ”aatteena, jonka voi 

valita ja vaihtaa” ja jota Mikon mukaan toteuttavat varsinkin ”heterotytöt, joiden 

mielestä biseksuaalisuus on hyvä juttu”, jotka voivat pussailla ystävättäriään ja 

saada sen avulla miesten huomiota. Nuorilla miehillä samanlaista mahdollisuutta 

”biseksualismin” toteuttamiseen ei kuitenkaan Mikon mukaan ole. Mikolle 

”biseksuaaliksi rupeaminen” ei ollut biseksualismin aatteen omaksumista, vaan 

sitä, että hän teki tietoisen päätöksen olla kieltämättä miessuhteiden merkitystä 

itselleen. Toisaalta Mikko pohtii avoimesti myös sitä, miten suuri merkitys teini-

iässä koetulla rumuudella ja epävarmuudella oli sille, että hän koki miehet 

saavutettavampina seksuaalisina kohteina kuin naiset: 

Mä oon vähän niinku snadisti miettiny sitä, että olisko mun identiteetti 

erilainen, jos mä olisin teininä ollu... komeampi kautta... sillee yleisesti ottaen 

haluttavan näkönen. [...] Teininä oli hirveen ruma, niin öö, onks se vaikuttanu 

siihen, et sen takia mä rupesin kiinnostumaan miehistä enemmän? Sen takia 

kun mullei ollu mitään mahiksia naisten kanssa. Sinänsä kun sitä nyt miettii, 

ni se on aivan käsittämättömän tyhmää, et miten joku vois miettii tollasta. [...] 

Se tavallaan vähättelis mun biseksuaalista identiteettiä, et mä olisin lähteny 

liikkeelle jostain niin hirveästä kuin että muita mahollisuuksia ei oo. […] Et 

tollaset rajotteet on tietysti sellasia, et niitei tavallaan ees halua ottaa esille, 

koska sen kokee sit ikäänku uhkana. Vaikka eihän se oo oikee uhka, mutta 

sen kokee sellasena heikentävänä asiana, ni siksei haluais tuoda sellasia 

esille. (Mikko 1976:2009.) 

Mikon pohdinta kuvastaa sekä sitä, miten erilaisia tarinoita samanlaisista 

elämänkokemuksista voi kertoa, että sitä, kuinka tietoinen hän itse on 
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identiteettitarinoiden rakentuneisuudesta. Rumuuden ja epävarmuuden 

kokemuksista voi kertoa myös tarinan, jossa yksilö uskaltaa tehdä norminvastaisia 

valintoja huolimatta rumuudesta ja epävarmuudesta, ne ylittäen. Mikko toteaa, 

ettei halua asettaa biseksuaalisen identiteettinsä tarinan alkujyväseksi 

epähaluttavuuden kokemustaan, mutta tunnustaa, että nykyhetkestä käsin 

tarkasteltuna elämänkokemukset voi tulkita monin eri tavoin ja että tulkinta 

itsessään on aina tietoinen valinta, jolla toiset tulkinnat suljetaan pois. Omaa 

identiteettiä horjuttavia tulkintoja ei haluta tuoda esille ja osaksi identiteetin 

tarinaa, vaikka niitä pohdittaisiinkin. 

Kaikilla haastateltavilla kuvaus oman identiteetin kehityksestä ja sen 

merkityksestä itselle oli toisella haastattelukerralla suppeampi kuin 

ensimmäisellä. Biseksuaalisuuden merkitystä haastateltavien sen hetkisessä 

elämäntilanteessa saatettiin jopa vähätellä. Ellan haastattelujen vertailu tuo tämän 

ilmi. Haastattelin Ellaa ensimmäisen kerran yhdessä hänen tuolloisen 

tyttöystävänsä Tarun kanssa heidän yhteisessä kodissaan, ja biseksuaalisuuden 

pohdinta oli tärkeä heitä yhdistävä tekijä. He pitivät omasta biseksuaalisuudestaan 

puhumista julkisesti välttämättömänä, koska heidät tulkittiin yleensä lesboiksi. 

Ensimmäisellä haastattelukerralla Ella kertoo biseksuaalisen identiteetin 

määrittävän hänen maailmankuvaansa ja valinnanmahdollisuuksiaan olennaisella 

tavalla: ”Se merkitsee niin helvetisti kaikkia eri asioita, ja se merkitsee sekä hyviä 

että huonoja asioita”. Vuoden 2009 haastattelussa Ella toteaa, että 

biseksuaalisuuden pohtiminen oli ajankohtaisempaa ensimmäisen haastattelun 

aikoihin. Kymmenessä vuodessa biseksuaalisuuden merkitys on laimentunut. 

Se oli uudempi asia, mä olin paljon nuorempi, elämäntilanne oli täysin 

toinen. Sillon semmosella identiteettihömpällä oli [nauraa] enemmän 

merkitystä. Nyt musta tuntuu, että mua määrittää enemmän kaikki muut asiat 

kun biseksuaalinen identiteetti: mun ammatti-identiteetti, mun äitiyteni ja 

tämmöset asiat määrittää mua enemmän kun seksuaalinen identiteetti. Ja 

koska mun parisuhdevalinta on jotenki niinku toisenlainen, ni tavallaan 

biseksuaalisuus on semmonen vähän niinkun hidden identity. […] En ajattele 

sitä juuri koskaan, ikinä. (Ella 1975:2009.) 

”Jotenki niinku toisenlaisella” parisuhdevalinnalla Ella viittaa siihen, että hänellä 

on ollut pitkäaikaisia parisuhteita vain naisten kanssa, mikä aiheuttaa sen, että 

hänet useimmiten tulkitaan lesboksi ja hänen biseksuaalisuudestaan tulee 

näkymätöntä. Ensimmäisellä haastattelukerralla tämä ärsytti Ellaa, toisen 

haastattelukerran aikaan enää ei. Ellan kuvauksessa parisuhde näyttäytyy 
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itsestäänselvän yksiavioisena, minkä takia Ellan näkökulmasta biseksuaali tekee 

kumppaniaan valitessaan myös elämäntapavalinnan. Ellan mukaan ei ole 

olemassa biseksuaalista elämäntapaa, ja hän toteaa, että ”sä elät joko 

heteroelämää tai lesboelämää”. ”Biseksuaalinen elämäntapa” on keskustelussa 

mahdottomuus, johon liittyvät useat ja vaihtuvat suhteet. Ellan mukaan 

biseksuaalisen identiteetin merkityksen vähentyminen hänen elämässään liittyy 

ensisijaisesti omaan ikään ja elämäntilanteeseen, ei niinkään yhteiskunnallisen 

tilanteen muuttumiseen. Parisuhde, työ ja lapset on Ellan sanoin ”juurrutettu”, 

”establisoitu” ja ”lyöty lukkoon” ja velvoitteet ”naulaavat elämän”. Arjessa 

biseksuaalisuudella ei ole merkitystä. 

Hyvä jos seksuaalisuutta ylipäänsä ehtii ajatella sen jälkeen kun lapset syntyy, 

että siinä sitte vielä identiteettikysymykset, ni ei-ei-ei sellasia tuu ajatelleeks 

ees. (Ella 1975:2009.) 

Aino kuvaa identiteetin merkityksen muutosta (siis merkityksen vähenemistä) 

samaan tapaan kuin Ella. Hän sanoo identiteettinsä rakentuvan ensisijaisesti 

muista tekijöistä kuin biseksuaalisuudesta. Ainolle biseksuaalisuus on ”pieni 

lohmo identiteettiympyrässä”, ja hänen identiteettinsä rakentuu enemmän 

esimerkiksi hänen muusikkoutensa kautta. 

Haastateltavien tarinat biseksuaalisesta identiteetistään erosivat siis eri 

haastattelukerroilla toisistaan. Haastateltavat olivat myös hyvin tietoisia 

identiteettitarinansa rakentuneisuudesta. Ainon ja Ellan tapa vähätellä 

biseksuaalisuuden roolia nykyhetken itsen identiteetissä oli tapa tunnustaa se, että 

aiemmin kerrottu identiteettitarina oli nimenomaan tarina, jolla oli tärkeä rooli, 

kun sitä kerrottiin ensimmäisen haastattelun aikaan, mutta jonka merkitys oli 

vähentynyt. 

8.1.3 Seksuaali-identiteettipoliittinen tiedostavuus 

Tutkimusprosessin alkuvaiheessa jaoin informanttini kolmeen erilliseen ryhmään 

sen mukaan, millaiset teemat painottuivat haastatteluissa. Kaksi pienintä ryhmää 

olivat ongelmaisten informanttien ryhmä, joiden haastatteluissa painottui 

biseksuaalisuuden ahdistavuus, syrjintäkokemukset ja häpeä, ja parinvaihtajien 

ryhmä, joiden haastatteluissa käsiteltiin lähinnä pelkästään biseksuaalisuuden 

(heteroseksuaalista avio-)seksielämää piristävää vaikutusta. Ongelmaisten 

ryhmässä oli 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa syntyneitä haastateltavia sekä 

yksittäinen pienellä paikkakunnalla asuva 1970-luvulla syntynyt haastateltava. 
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Parinvaihtajien ryhmässä oli 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa syntyneitä 

haastateltavia. Suurimmaksi ryhmäksi määrittelin tiedostavien informanttien 

ryhmän, joiden vastauksissa painottuivat biseksuaalisuuden ja biseksuaalisen 

identiteetin määrittely sekä biseksuaalisuuteen liitetyt käsitykset ja niiden 

dekonstruointi. Tiedostavien biseksuaalien haastattelut olivat rönsyilevämpiä ja 

pidempiä kuin kahden muun ryhmän haastattelut. Tähän ryhmään kuuluvat 

haastateltavat olivat suurimmalta osalta 1970-luvulla syntyneitä. Käsittelen tässä 

luvussa pääosin tiedostaviksi informanteiksi nimeämääni ryhmää, koska tämän 

ryhmän kokemuksissa biseksuaalisuus identiteettinä korostuu. Muiden ryhmien 

kokemuksia kuvaan enemmän yksilönäkökulmasta eri kohdissa tutkimustani 

ryhmien pienen koon vuoksi. 

Valtaosa haastateltavista oli vuoden 1999 haastattelukerralla vähän päälle 

parikymppisiä ja toisella haastattelukerralla vähän päälle kolmikymppisiä. 40 

haastateltavastani 26 on syntynyt 1970-luvulla, neljä 1980-luvulla, kuusi 1960-

luvulla ja neljä 1950-luvulla. Syntymävuosipainotus 1970-luvulle voi johtua 

ainakin osittain siitä, että 1970-luvulla syntyneet ovat kasvaneet yhteiskunnassa, 

jossa samansukupuolinen seksuaalisuus ei enää ole rikollista tai sairasta. Niinpä 

1970-luvulla syntyneiden voi olla helpompi tunnistaa ja tunnustaa biseksuaaliset 

tunteensa ja myöskin nimetä itsensä biseksuaaliksi kuin vaikkapa 1950-luvulla 

syntyneiden. Vanhemmat 1950-luvulla ja 1960-luvun alussa syntyneet 

haastateltavat suhtautuivat biseksuaalisuuteensa useammin ongelmana kuin 

nuoremmat 1970- ja 1980-luvuilla syntyneet haastateltavat. Ongelmallisuutta 

kuvittaa Maritan kokemus: 

On vasta tässä vaiheessa uskaltautunu olemaan se mitä oikeasti on. Tähän asti 

on eläny odotusten mukaan, ja sitte vasta on voimia ja rohkeutta, ja uskaltaa 

kohdata ne vastukset, mitä siitä tavallaan tulee. Et se on aika syvä kuilu, 

mistä nousee, mistä ittensä kaivaa. [...] Nelikymppiset ja vähän yli, ni meillä 

on saatanallinen tie tän kanssa. […] Et ku sä riskeeraat kaiken, työpaikan, 

suhteet lapsiin, suhteet omiin sukulaisiin, kaikki sosiaaliset suhteet 

ympäristössä, siin voi käydä niin et sä joudut muuttamaan veks, sä joudut 

jättämään työpaikan. Se hinta on niin helvetillinen, et siis kuka hullu sitä 

rupee maksamaan, jos ei oo hengenhätä suorastaan. (Marita 1955:1999.) 

Maritalle oman biseksuaalisuuden pohtiminen on seurausta hengenhädästä, siitä 

että mitään muuta mahdollisuutta ei ollut. Marita kokee eläneensä odotusten 

mukaan ja riskeeraavansa kaiken oman biseksuaalisuuden pohdiskelun 

välttämättömyyden takia. Hän yleistää oman kokemuksensa koskemaan kaikkia 
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1950-luvulla syntyneitä eli 1990-luvulla nelikymppisiä ihmisiä, joille 

heteronormatiivinen elämänkulku oli ollut itsestäänselvyys, ja jonka murtumisen 

mahdollisuuskin oli ahdistavaa. Marita sanoo, että hänen oli kiellettävä itsestään 

paljon saadakseen perheen, taloudellista turvaa ja parisuhteen, ”johon minut on 

juntattu, et se on ainoa oikea tapa elää”. Hän kokee olevansa taloudellisista syistä 

jumissa parisuhteessa miehen kanssa. 

Silti Marita näkee oman seksuaalisuuden tutkiskelun välttämättömänä: 

viimeistään nelikymppisenä on ”uskallettava olla sitä mitä oikeasti on”, perheen, 

lasten ja työyhteisön mahdollisesta epäluulosta huolimatta. Maritalle tärkeäksi 

nousi oman äidin kuolema. Äidin eläessä Marita eli paljolti tämän odotusten 

mukaan eikä halunnut loukata tätä, ja vasta tämän kuoleman jälkeen Maritalla oli 

tilaa miettiä omaa seksuaalisuuttaan. Silti Maritalle biseksuaalisuutta luonnehti 

ensisijaisesti kärsimys, mutta ei niinkään kärsimys oman koetun seksuaalisen 

olemuksen vuoksi, vaan kärsimys sen takia, että biseksuaalisuus altistaa 

torjunnalle ja ennakkoluuloille. Biseksuaalisuus on asia, jota ei voi jakaa toisen 

kanssa ja joka ei voi tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi ihmissuhteessa. Marita 

sanoo ”vellovansa välitilassa” ja kokeneensa, että julkinen puhuminen 

biseksuaalisuudesta aiheuttaa parhaassakin tapauksessa seksuaalisia käytäntöjä 

koskevien kysymysten tulvan, pahimmassa tapauksessa täydellisen sosiaalisen 

hylkäämisen. 

Se vaan kalvaa, eikö o ruma sana. [naurahtaa] Ei nyt kalva, mutta se hiertää, 

siis se kiehnää jollain tavalla koko ajan. Et se on epämukavaa. Se on ajoittain 

ihan oikeasti hirvittävän tuskallista ja se tuo hirveen paljon kärsimystä 

mukanaan. Siihen sekottuu tietenkin paljon muita asioita, koska sehän tulee 

julki se kärsimys siin suhteessa siihen toiseen ihmiseen. Et ku mä kävelen 

kadulla yksin, niin minä en kärsi siitä, että minä olen biseksuaali. (Marita 

1955:1999.) 

Toisaalta biseksuaalisuuden hankaluuden koettiin myös vahvistaneen itseä, kuten 

myöskin 1950-luvulla syntyneen Leenan kokemus kuvastaa: 

Kyl se [biseksuaalisuus] sillä taval vaikeuttaa, sanosin et se monimutkastaa 

asioita. Mut mä en suhtaudu sillee niinku et se on kärsimys, vaan must se on 

hirveen mielenkiintonen rikkaus elämässä. Että kyllä se on mua vahvistanu 

ihmisenä. Et kyl mä sanon, et mullon niinku niin paljon mielenkiintosempi 

elämä ku jollaki sellasel ihmisel joka on esimerkiks hetero. (Leena 

1958:1999.) 
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Kun 1950-luvulla syntyneet haastateltavani kuvasivat biseksuaalisuutta näin 

jyrkin ja tuskallisuutta kuvastavin ilmaisuin, on ymmärrettävää, että tähän 

ikäluokkaan kuuluvat biseksuaalit eivät välttämättä haluakaan osallistua 

biseksuaalisuutta käsittelevään tutkimukseen, vaan kokevat aiheen käsittelyn liian 

arkaluontoisena. Toinen syy syntymävuosipainotukselle saattaa olla se, että 

seksuaalisen identiteetin pohtiminen on varhaisaikuisuudessa tärkeämpää kuin 

keski-iässä. On mahdollista, että itsensä biseksuaaliksi määrittävät, vanhempiin 

ikäluokkiin kuuluvat ihmiset eivät kokeneet tutkimukseen osallistumista itselleen 

tärkeäksi tai kiinnostavaksi. 

Vuoden 1999 haastatteluissa jotkut sanoivat olevansa hyvin 

identiteettitietoisia, mutta kokivat, ettei biaktivismi tai bitoiminta olisi mielekästä. 

Heidän mukaansa biseksuaalisuus on niin monimuotoinen ja vaihteleva ilmiö, että 

heillä ei olisi ollut juuri mitään yhteistä muiden biseksuaalien kanssa. 

Biseksuaalisuuden määrittely monimuotoiseksi ja vaihtelevaksi vaikuttaakin 

mielestäni luovan ilmapiirin, jossa jotkut biseksuaalit voivat tuntea olevansa yksin 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä huolimatta nämä informantit määrittelivät 

biseksuaalisuuden varsin samansuuntaisesti kuin ne informantit, jotka olivat 

mukana bitoiminnassa. Näin ollen kiinnostavaa ei ole niinkään se, että osa 

informanteista kieltäytyi bitoiminnasta, vaan se, että he selittivät kieltäytymisensä 

biseksuaalisuuden monimuotoisuudella sen sijaan, että selityksenä olisi ollut 

esimerkiksi kiinnostuksen puute yhdistystoimintaa tai politiikkaa kohtaan tai 

vaikkapa kiire.  

Useimmille biaktivismi tarkoitti erilaisiin biryhmiin osallistumista. Ryhmiä 

ovat järjestäneet paikalliset Setat sekä Helsingissä toimiva Naisliitto Unioni, joka 

pitää binaisille suunnattua biryhmää. Jotkut haastateltavat ovat itsekin vetäneet ja 

järjestäneet biryhmiä. Biaktivismin lisäksi haastateltavat olivat tai olivat olleet 

mukana myös yleisemmässä seksuaalivähemmistöpolitiikassa tai -toiminnassa, 

mikä käytännössä tarkoitti Setan ja sen paikallisyhdistysten toimintaan 

osallistumista. Jotkut haastateltavista olivat olleet tai olivat edelleen hyvinkin 

aktiivisia ja näkyviä hahmoja seksuaalivähemistöpolitiikassa. Useimmat olivat 

olleet ainakin jollain tavalla mukana seksuaalivähemmistötoiminnassa, mikä 

tarkoitti useimmiten Setan bileissä käymistä, Pride-festivaaleille osallistumista tai 

satunnaisempaa osallistumista erilaisten seksuaalivähemmistöjen ryhmien 

toimintaan. Biryhmien lisäksi haastateltavat olivat osallistuneet tai osallistuivat 

esimerkiksi polyamoria-keskusteluryhmän tai naisten ryhmien toimintaan. 

Monille haastateltavilleni avoimuus omasta biseksuaalisuudesta, kaapista 

ulkona oleminen ja Setan toimintaan osallistuminen on biaktivismia, tietoisuuden 
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lisäämistä biseksuaalisuudesta. Se kuitenkin on myös tapa normittaa ja 

normalisoida biseksuaalisuutta. Normalisointi väistämättä kaventaa näkökulmaa 

siitä, mitä biseksuaalisuus on ja mitä se tarkoittaa. Siitä, mitä se tarkoittaa itsensä 

avoimesti biseksuaaleiksi identifioiville ihmisille, tuleekin koko totuus 

biseksuaalisuudesta. 

Vuosien 2009–2010 uusintahaastattelukierroksella onnistuin tavoittamaan 

lähinnä tiedostavien ryhmään kuuluvia haastateltavia. Monet heistä olivat olleet ja 

olivat edelleen aktiivisia seksuaalivähemmistöpoliittisessa toiminnassa. Uudelleen 

haastattelemistani informanteista erityisesti Pirkko ja Kepa muodostuivat 

avaininformanteikseni, koska heidän haastattelunsa oli laaja ja käsitteli monia 

teemoja. He olivat pohtineet biseksuaalisuutta omalla kohdallaan ja yleisenä 

ilmiönä varsin tarkkaan ja toimineet myös erilaisissa yhteisöissä, joissa 

biseksuaalisuus oli merkityksellistä. Kepa jopa oli osallistunut aktiivisesti 

biseksuaalisuuden käsitteen julkiseen määrittelyyn Suomessa oman 

biaktivisminsa kautta. Kepa kertoi vuoden 2010 haastattelussa olleensa 2000-

luvun alussa mukana muokkaamassa erästä Setan esitettä, jossa esiteltiin erilaisia 

seksuaalivähemmistöjä: 

JK: Sitte, perusjuttu, et mitä biseksuaalisuus tarkottaa teijän mielestä? Miten 

te määrittelette? 

Pirkko: Sano sä, ku sä oot päässy kirjoihin ja kansiin.  

Kepa: Biseksuaalisuus on kyky, kyky tuntea rakkautta ja intohimoa sekä 

omaa että vastakkaista sukupuolta kohtaan [naurahtaa] [...] Mulla oli sillee 

aivomyrsky, että mä keksin lisätä sen, tai laittaa sen, et biseksuaalisuus ei ole 

taipumus kiintyä omiin ja muihin, vaan se on [korostaa sanaa] kyky kiintyä 

[nauraa] ja rakastaa, mut se on kyky. Ja mä olin hirveen onnessani ku mä näin 

sen suoran lainauksen siitä esitteestä vielä vuosien päästä jossakin. [...] Mun 

mielest se oli hirveen kivaa, tää oon outoo, miten tommoset pikkujutut jää 

elämään... mun mielest se oli kiva.  

(Pirkko 1970 ja Kepa 1974:2010.) 

Kyseinen biseksuaalisuuden käsitteen määrittelyn muotoilu löytyy monista Setan 

esitteistä edelleen.94  

                                                        
94 Kepan aivomyrskyn ainutlaatuisuutta väheksymättä on huomautettava kuitenkin, että ajatus 
biseksuaalisuudesta kykynä tulee esiin myös kansainvälisissä yhteyksissä. Esimerkiksi Malena 
Gustavsonin (2006, 58–61) tutkimuksessa haastateltavat kuvasivat biseksuaalisuutta kykynä 
(förmåga) tai lahjakkuutena (talang) nauttia seksistä tai rakastua sukupuolesta riippumatta. Gustavson 
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Uusintahaastattelujen aikaan monien aktiivisuus 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa oli kuitenkin vähentynyt. Haastateltavat 

kertoivat, että aktiivisuuden vähenemiselle on yksinkertainen syy: ikääntyminen. 

Biryhmissä ja seksuaalivähemmistöpolitiikassa oli oltu aktiivisia nuorempana, 

mutta vähitellen aktivismia ei enää koettu yhtä tärkeäksi kuin ennen. Toisaalta ne 

haastateltavat, joilla oli lapsia, olivat aktivoituneet Sateenkaariperheiden 

toiminnassa. Seksuaalivähemmistötoiminta oli joillekin tuottanut myös 

pettymyksen. Mikko kertoi toisessa haastattelussa, kuinka hänellä oli alkujaan 

ollut idealistinen käsitys homoista, biseksuaaleista ja seksuaalivähemmistöjen 

edustajista ylipäätään: 

Siin tuli just sellanen pettymys, että nää tyypit on ihan samanlaisia, ne vetää 

perseet ja sen jälkeen kännissä oksentaa vessassa. Et enemmänkin mä ehkä 

petyin ihmisiin. Et biseksuaalit, tai no, ei sanota biseksuaalit, vaan sanotaan 

seksuaalivähemmistön edustajat, ni ne on ihan samallaisii dorkia ku kaikki 

muutkin. Siinä vaihees ku rupes määritteleen itteensä, ni tavallaan jotenki 

toivo, et jes, nyt mä olen löytänyt, tai tosson joku porukka, minkä kanssa 

mullon jotain yhteistä, ja sit, no, se yhteinen asia on hyvin vähäinen. (Mikko 

1976:2009.) 

Jotkut haastateltavat totesivat, että he eivät olleet mukana bitoiminnassa 

yksinkertaisesti siitä syystä, että bitoimintaa ei ollut saatavilla. Toisille taas muut 

omaan seksuaali-identiteettiin tai seksuaalivähemmistöihin liittyvät asiat kuin 

biseksuaalisuus olivat syynä aktiivisuuteen seksuaalivähemmistöjen järjestöissä ja 

-ryhmissä. Esimerkiksi Niina, joka määrittele itsensä kirkkoon kuulumattomaksi 

kristityksi, jonka uskonnollinen aktiivisuus ”aaltoilee”, ei ole osallistunut 

bitoimintaan, mutta sen sijaan hän oli osallistunut melko aktiivisesti kristillisten 

seksuaalivähemmistöryhmien ja -järjestöjen toimintaan, koska hänelle oli tärkeää 

”löytää ihmisiä, jotka ajattelee tai kokee samalla tavalla”. Niina kokee, että hänen 

uskonnollinen identiteettinsä oli ajoittain ristiriidassa hänen seksuaalisen 

identiteettinsä kanssa. Niinan kotiseudulla uskonnolla on tärkeä merkitys ja 

asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat varsin torjuvat. Niina ei ole kokenut 

voivansa olla minkään kirkon jäsen uskonnollisuudestaan huolimatta. Niina 

                                                                                                                                    
toteaa, että näkemys biseksuaalisuudesta kykynä voidaan ymmärtää kokemuspohjaisena tietona, jossa 
sukupuoli ei ole merkityksellinen, mutta nämä kokemukset sinällään eivät välttämättä problematisoi 
sukupuolijärjestelmää laajemmassa mittakaavassaa. Hanna Bertilsdotter (2007, 28) puolestaan kertoo 
haastateltaviensa luonnehtivan biseksuaalisuutta kyvyksi (förmåga) ja tahdoksi (vilja) tuntea 
seksuaalista kiinnostusta miehiin ja naisiin. 
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kertoo keskustelustaan kirkon järjestämän paikallisen perhetapaamisen emännän 

kanssa, jonka seurassa hän ei ole kokenut voivansa olla avoimesti mitä on: ”Et 

vois sen kans sanoo, et okei, mä nyt oon bisse, et mikäs tässä.” Niina oli kuitenkin 

kokenut saaneensa tukea sekä uskonnollisuudelleen että seksuaaliselle 

identiteetilleen seksuaalivähemmistöjen omissa kristillisissä piireissä. Olennaista 

Niinan tarpeelle toimia näissä ryhmissä ei ollut Niinan biseksuaalisuus 

nimenomaan biseksuaalisuutena, vaan se, että hänen seksuaalisuutensa ei 

asettunut valtakristillisyyden asettamiin normeihin. Niina kertoo rohkaistuneensa 

siitä, että on myös seksuaalivähemmistöjen suhteen avoimia kristittyjä, jotka eivät 

tule ”pamputtaan Raamatulla päähän”.  

Edellisessä luvussa kuvattujen Ainon ja Ellan elämässä biseksuaalisuuden 

merkitys oli vähentynyt haastattelukertojen välillä. Oli kuitenkin joitakin 

haastateltavia, joiden elämässä biseksuaalisuuden merkitys oli korostunut 

kymmenen vuoden kuluessa. Kepa ja Pirkko kertovat vuoden 2010 haastattelussa, 

että heidän elämässään biseksuaalisuudesta tuli erityisen merkittävää vasta 

vuoden 1999 haastattelun jälkeen. Vuoden 1999 haastattelun aikaan he olivat 

asuneet pääkaupunkiseudulla suhteellisen vähän aikaa. He kertoivat 

osallistuvansa Vapareille95 ja Setan bileisiin, mutta että he eivät olleet juurikaan 

muuten mukana seksuaalivähemmistötoiminnassa ja -politiikassa. He alkoivat 

osallistua biseksuaalien ryhmätoimintaan muutamia vuosia myöhemmin, ja 

ryhmätoiminnasta tuli tärkeä asia sekä heidän henkilökohtaisten identiteettiensä 

että heidän keskinäisen suhteensa kannalta.  

Mun mielest se alko just tässä kakstuhattaluvun alkupuolella, tuli tämmöstä 

yhteisöllisyyttä, tai bi-prideä. Mun mielestä, se oli jotenki sillon, biit oli 

kovasti ilmassa, et tuli kaikki bi-ryhmät ja näin edelleen. (Kepa 1974:2010.) 

Biryhmällä oli Pirkon ja Kepan elämälle varsin tärkeä merkitys, sillä sen avulla 

syntyi kestäviä ystävyys- ja kaverisuhteita. Biryhmään kuuluneet ihmiset 

rakenteistavat Pirkon ja Kepan sosiaalista elämää edelleen. Pirkko sanoo, että 

heidän ystäväpiirinsä on ”biseksuaalistunut” ja ”biseksuaalinen aines on 

lisääntynyt sosiaalisessa elämässä”. Biseksuaalistuminen ei johtunut pelkästään 

biryhmästä, vaan myös siitä, että Pirkko ja Kepa alkoivat käydä goottiklubeilla ja 

pyöriä ”goottipiireissä”, joissa ”biseksuaalisuus tai sen hyväksyminen on 

                                                        
95 Seta järjesti 1990-luvulla vuosittain tapahtumia nimellä Vapautuspäivät. 2000-luvulla 
Vapautuspäivien nimikkeeksi tuli Pride kansainvälisen mallin mukaisesti. 
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enemmän normi kuin poikkeus”, kuten he lähes yhteen ääneen toteavat.96 Pirkko 

ja Kepa olivat kuitenkin jo ensimmäisen haastattelun aikaan kertoneet, että suurin 

osa heidän lähimmistä ystävistään oli joko biseksuaaleja tai ”bi-henkisiä”, jotka 

eivät tee ”suurta eroo sen kans, et onko mies vai nainen”. Vasta pidemmän 

pohdinnan jälkeen Kepa muisti, että onhan hänellä sentään yksi heterokin 

miespuolinen kaveri. Siten kokemus ystäväpiirin ”biseksuaalistumisesta” ei 

niinkään vaikuttanut viittaavan biseksuaalien määrän kasvuun ystäväpiirissä kuin 

siihen, että Pirkko ja Kepa olivat ensimmäisen haastattelun jälkeen kiinnittyneet 

sellaisiin yhteisöihin, joissa biseksuaalisuus on näkyvää, hyväksyttyä ja myös 

yhdessä keskusteltua. Biryhmä, jonka toimintaan Pirkko ja Kepa osallistuivat, oli 

kuitenkin enemmän sosiaaliseen toimintaan ja identiteettipolitiikkaan keskittyvä 

ryhmä kuin varsinaisesti vertaistukiryhmä, mikä muodostui ongelmalliseksi, kun 

ryhmään tuli ihmisiä, jotka olivat biseksuaalisuutensa suhteen kriisissä. 

Kepa: Ku siellä oli sitte lössi ihmisiä, jotka tuntee itsensä jo pitemmältä 

ajalta, nähny niissä tapaamisissa ja näin ja tietää toistensa elämästä ja niinku 

silleen, ja bi-prideä niinku uhkuu, niin että sitte sinne tulee joku, joka on 

ihastunu samaa sukupuolta olevaan niinku tyyppiin, ja se on hetero yleensä, 

ja se on niinku jotenki ihan kipsissä, että meneekö mun elämäni tästä pilalle, 

niin se tavallaan saatto olla vähän ehkä... ei välttämättä... 

Pirkko: [puhuu päälle] Niin siel kävi aina välillä tyyppejä joil on akuutti 

kriisi, ja sit ne vaan niinku purki sen kaiken siellä, eikä tuu koskaan takasi. 

(Pirkko 1970 & Kepa 1974:2010.) 

Pirkko ja Kepa osallistuivat biryhmän toimintaan säännöllisesti viitisen vuotta, 

mutta toisen haastattelun aikaan he eivät enää olleet aktiivisia biryhmäkävijöitä. 

Ryhmäaktiivisuuden vähenemiseen vaikutti toisaalta tapaamispaikan 

muuttaminen heidän kannaltaan hankalampaan kaupunginosaan, ja toisaalta 

ryhmän hiipuminen. Pirkko kuvaa, kuinka ryhmää alkoi vetää ”reipas 

toimistohenkilö”, joka ei itse ollut biseksuaali. Ryhmän aktiivisuus riippui sen 

tarjoamasta biyhteisöllisyydestä, mutta vertaistukena bi-pride ja bi-identiteetin 

korostaminen ei toiminut henkilöille, jotka miettivät samansukupuolista halua 

omalla kohdallaan ensimmäistä kertaa. Ryhmä oli seksuaalipoliittisen 

biseksuaalisen identiteetin rakentamisen paikka, jossa käytettiin homo- ja 

lesbopolitiikasta tuttuja käsitteitä, kuten pride ja käytäntöjä, kuten valistustyö 
                                                        
96 Goottipiirien ja muiden alakulttuurien merkitystä haastateltavien elämässä käsittelen tarkemmin 
seuraavassa alaluvussa.  
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esitteiden avulla. Biryhmän biyhteisöllisyyteen kuului toisaalta avoimuus omasta 

biseksuaalisuudesta, mutta toisaalta myös ongelmattomuus suhteessa omaan 

biseksuaalisuuteen, jolloin biseksuaalisuuden ahdistavuus näyttäytyi vieraana. 

Sekä Kepa että Pirkko kuvaavat kriiseineen ryhmään tulevia ”heteroiksi”, jolla ei 

niinkään viitata ryhmään tulevan henkilön seksuaaliseen haluun kuin 

heteronormatiivisten ihanteiden mukaiseen elämäntilanteeseen. Ryhmän 

uuden vetäjän ei-biseksuaalisuudella lienee myös ollut vaikutusta siinä mielessä, 

että tällöin ryhmä muuttui sävyltään ulkoapäin johdetuksi, jossa merkityksellistä 

ei ollut biseksuaalien yhteinen kokoontuminen, vaan se, että ryhmä on ylipäänsä 

olemassa osana Setan tarjoamaa ryhmätoimintaa. Suurin osa Setan 

keskusteluryhmistä on jo määritelmällisestikin vertaistukiryhmätoimintaa. 

Biaktivismi on myös arkipäiväistänyt biseksuaalisuutta. Siinä missä Ella 

toteaa, että biseksuaalisuuden merkitys on hänen elämässään vähäinen, Pirkon ja 

Kepan elämässä biseksuaalisuus on tärkeää ja näkyvää – mutta samalla 

itsestäänselvää. Toisaalta, vaikka biseksuaalisuuden merkitys sinänsä oli Pirkon ja 

Kepan elämässä lisääntynyt, biseksuaalisesta identiteetistä ei toisen haastattelun 

aikana juurikaan puhuttu. Ensimmäisessä haastattelussa Kepa kuvaa, kuinka 

biseksuaalinen identiteetti oli ”oikeastaan tietyllä tavalla ensimmäinen kunnon 

semmonen selkee identiteetti mikä mulla on ollu, ja voisin sanoo, et se on erittäin 

vahva identiteetti”. Toisen haastattelun aikaan identiteetti ei käsitteenä ollut enää 

tärkeä pohdittaessa biseksuaalisuuden merkitystä. Haastateltavat käyttivätkin 

identiteetin käsitettä puhuessaan biseksuaalisuuden merkityksestä omalle 

minäkäsitykselleen ja elämänkaarelleen, ja koska toisen haastattelukerran aikaan 

näiden pohtiminen ei ollut ajankohtaista, myöskään identiteetin käsitettä ei 

juurikaan käytetty. Puhuessaan biseksuaalisuuden merkityksestä arkielämässään 

toisella haastattelukerralla Kepa ja Pirkko puhuivat enemmän ihmissuhteista, 

yhteisöistä ja käytännöistä kuin omasta itsemäärittelystään ja identiteettinsä 

aspekteista. 

Varsinkin seksuaalivähemmistöpoliittisesti aktiivisille haastateltaville oman 

identiteetin tarina oli myös poliitiikan ja tiedonlevityksen väline. Esimerkiksi 

Setan järjestämissä koulutuksissa kokemuskouluttajien esitelmän keskeinen osa 

on oman identiteetin tarina, joka aktiivisilla seksuaalivähemmistöpoliittisilla 

toimijoilla on usein voinut jähmettyä selkeän kertomuksen muotoon. Venla koki 

seksuaalivähemmistöistä ja erityisesti biseksuaalisuudesta puhumisen myös 

velvollisuudekseen, jota piti toteuttaa silloinkin, kun häntä ei olisi varsinaisesti 

kiinnostanut. Biseksuaalisuus – tai yleisemmin seksuaalivähemmistöön 
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kuuluminen – oli Venlalle kutsumustyötä, jonka suhteen oli oltava koko ajan 

päivystyksessä.  

Mun vanhojen opiskelukavereiden kans järjestetään jotain kotibileitä ja sit 

sinne kutsutaan hyvin sekalainen seurakunta. Sit tulee sellasia... ihan 

ventovieraita ihmisiä, jotka kuulee sen jostain, että aa, et mä seurustelen 

naisen kanssa. Ja täysin ventovieraat sitten tulee avautumaan jossain 

parvekkeella tupakalla, että [muuttaa ääntään innokkaaksi] niin, kyllä 

minullakin on ollut semmonen kokemus, ja, no mitä, oletko sinä aina ollut 

tuollainen? Tavallaan se on ihan ookoo, mut sit joskus se on vähän rasittavaa. 

En mä nyt mikään koulutuskappale oo, niinku, et mä oon vapaalla! [naurua] 

Et emmä jaksais valistaa aina. Ei jaksais olla silleen niinku, pitäs olla se 

positiivinen esimerkki. Koska jos on tän ihmisen ensimmäinen kontakti 

johonkuhun, joka ei ole hetero, niin sit iskee semmonen sosiaalitanttamaisuus 

päälle, et nyt pitää olla jotenki silleen miellyttävä. (Venla 1977:2009) 

Venlan elämässä biseksuaalisuudella onkin tärkeä rooli edelleen sen vuoksi, että 

hän toimi aktiivisesti sekä Setassa että muissa seksuaalipolitiikkaan keskittyvissä 

ryhmissä. Hän oli myös ammatillisesti seksuaalisuuden kanssa tekemisissä, joten 

biseksuaalisuus oli hänelle myös työväline. Haastattelin Venlaa ensimmäisen 

kerran hänen kotonaan ja toisella kertaa meluisassa kahvilassa. Hän kieltäytyi 

ehdotuksestani etsiä yksityisempi tila. Häntä ei haitannut kertoa laajasti omasta 

seksuaalisuudestaan ja kokemuksistaan huolimatta mahdollisista 

sivustakuuntelijoista. Venlalla oli siilitukka, musta huppari ja löysät farkut: hän 

kuvasi itseään ”stereotyyppisesti lesbon näköiseksi”, mutta hänelle oli tärkeää 

korostaa sitä, että ulkonäköön perustuva oletus lesboudesta on väärintulkinta.  

Venla koki, että hänen biseksuaalinen identifioitumisensa aiheutti sen, että 

hänen toimintapiirissään oltiin avoimempia sille käsitykselle, että seksuaalisuus 

on liikkuva ja ettei omaa seksuaalista halua tarvitse tarkasti määritellä. Venla oli 

esimerkiksi vetänyt nuorille naisille suunnattua keskusteluryhmää ja piti tärkeänä 

puhua heille omasta biseksuaalisesta kokemuksestaan ja historiastaan, johon 

kuuluu hyviä kokemuksia ja muistoja myös miessuhteista. Venla piti 

mahdollisena, että jos vetäjänä olisi ollut lesbo, seksuaalisuudeltaan häilyvät ja 

epävarmat nuoret naiset eivät olisi kokeneet oloaan tervetulleiksi. Venla oli 

ryhmäläisiä vanhempi ja pyrki toimimaan positiivisena esimerkkinä siitä, että ”ne 

vaihtoehdot ei oo tasan olla hetero ja lesbo, et voi olla jotain muutakin”. 
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Oli ehkä tosi hyvä juttu, et mä olin biseksuaali. […] Et ku oli kuitenkin just 

tommosia, alle kahdeksantoistavuotiaita, jotka ei todellakaan vielä oikeen 

yhtään tienny, mistä ovat kaikenkaikkiaan kiinnostuneita ja kenestä ja mitä 

sitten. Ja sit oli muutamia tyttöjä, joilla oli poikaystävä, niin se oli sit heille 

jotenkin... hyvä et he pystyvät kokemaan sen, et mä en ainakaan sitte 

tuomitse tätä, tai suhtaudu mitenkään omituisesti siihen, että no mitä te täällä 

teette, jos teillä on poikaystävä. (Venla 1977:2009.) 

Venla kertoo kuuluneensa myös epävirallisempaan binaisten yhteisöön, joka toimi 

pääasiassa verkossa, mutta järjesti myös tapaamisia. Tässä yhteisössä 

suurimmalla osalla oli miessuhde, jonka oheen etsittiin naispuolisia 

seksikumppaneita. Moni jäsenistä sanoi, ettei voisi kuvitella seurustelevansa 

naisen kanssa, vaikka kokikin olevansa seksuaalisesti kiinnostunut naisista. Venla 

sanoo tunteneensa yhteisössä itsensä ”todella lesboksi”. Venla sai myös kuulla, 

että hänen ”lesboudestaan” oli puhuttu verkoston sisällä hänen tietämättään. Venla 

totesi, ettei oikein kuulu joukkoon, ja lakkasi käymästä verkoston tapaamisissa. 

Hän kuitenkin sanoi, että verkosto on ”kiva juttu” niille, joille se sopii, eli 

miessuhteissa oleville naisille, jotka etsivät satunnaisia seksikumppaneita naisista.  

Venlalle seksuaalivähemmistötoimintaan osallistuminen niin Setan kuin 

muidenkin kanavien kautta oli ensisijaisesti poliittista toimintaa, kun taas 

seksikumppaneiden etsiminen ei ollut olennaista. Vaikka Venla ei suoraan sitä 

sanokaan, hänen puheessaan seksikumppaneita etsivien naisten yhteisöön 

osallistuvien naisten biseksuaalisuus kyseenalaistuu, ja he näyttäytyvät Venlalle 

enemmänkin seksuaalisesti kokeilunhaluisina, ”avarakatseisina” kuin varsinaisina 

biseksuaaleina. Venla, joka aktiivisesti kieltäytyi määrittelemästä itseään lesboksi, 

ja jolle itsen määrittely biseksuaaliksi oli tärkeää, tunsi itsensä ”todella lesboksi” 

sekä ulkoisen habituksensa, naispuolisen kumppaninsa että seksuaalipoliittisen 

toimintansa takia. Ryhmän naisten seksuaalisia kokemuksia painottava 

biseksuaalisuus oli Venlan näkökulmasta vajavaista, koska siitä puuttuivat sekä 

seurustelusuhteen naisen kanssa mahdollistava että seksuaalipoliittiseen 

toimintaan tähtäävä komponentti. Niinpä Venlan näkökulmasta hänen 

vetämässään ryhmässä nuorten naisten, joilla oli poikaystävät, olisi sopivaa 

ymmärtää biseksuaalisuus sellaisena, että se mahdollistaa paitsi naissuhteet, myös 

jonkinlaisen aktiivisen mielipiteenmuodostuksen suhteessa seksuaalipolitiikkaan. 

Yhtäältä haastateltavat siis määrittelivät oikeanlaista biseksuaalisuutta ja 

tekivät rajauksia sen suhteen, millaista identiteettiä ja elämäntapaa on sopivaa 
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nimittää biseksuaaliseksi. Toisaalta he olivat myös itsekriittisiä sen suhteen, että 

tekivät tällaisia rajauksia, kuten Mikon pohdinta kuvaa: 

Kyllä mä oon huomannu, että mä välillä määrittelen, mikä on sillee hölmöö 

tiedostaa se itsestä ja kuitenkin tehdä sitä. Mä esimerkiks määrittelen yhden 

perhetuttavan, hölmöö sanoo perhetuttava, se kuulostaa niin keski-ikäseltä, 

mut perhetuttavan [painottaa sanaa] lesboks, koska hän on suhteessa naiseen, 

vaikka mä tiedän, et hänellä on ollu suhteita miehen kanssa. Et mä ite niinku, 

jämähdän siihen samaan joko-tai-ajatteluun. Todella hölmöö, mut et-et-et sen 

huomaa, et itekin sitä tekee. Mut ehkä se on vaan sen takia, et on helpompi 

hahmottaa niitä asioita sillon, kun se on joko-tai. (Mikko 1976:2009.) 

Sekä Mikon aiempi pohdinta ”biseksualismista” että Venlan kuvaus 

”avarakatseisten” seksikontakteja toisista naisista etsivien naisten ryhmästä 

kertovat siitä, millaisia rajoja biseksuaaleiksi itsensä määrittelevät haastateltavat 

asettivat muille biseksuaaleille. Erityisesti miessuhteissa olevien naisten 

biseksuaalisuus kyseenalaistui, ellei sitä ollut tukemassa vahva sitoutuminen 

seksuaalipolitiikkaan, aktiivinen biryhmätoiminta tai elämänhistoria, johon kuului 

pitkäaikaisia seurustelusuhteita naisten kanssa. Niinpä biseksuaalisuuden 

monimuotoiseksi ja joustavaksi määrittelemisestä huolimatta oikealla tavalla 

toteutettuun biseksuaalisuuteen kuului myös seksuaalipoliittinen tiedostavuus. 

Haastateltavien ”tiedostavuus” näkyy myös siinä, että monet viittailivat 

sukupuolentutkimuksesta tuttuihin teksteihin. Esimerkiksi Pirkko puhuu 

suhteestaan queerin käsitteeseen viittaamalla Judith Butleriin. Hän sanoo, ettei ole 

varsinaisesti lukenut Butleria muuten kuin toisen käden lähteistä, mutta 

pitäneensä tietyistä Butlerin ajatuksista tai ainakin siitä ”miten olen sen 

käsittäny”. Myös Gustavson (2006, 34) huomauttaa, että hänen naispuolisista 

haastateltavistaan monet tunsivat queer-teoreettista ja feminististä keskustelua, ja 

myös osallistuivat queer-aktivismiin ja feministiseen toimintaan. 

Merkillepantavaa on kuitenkin se, että jo vuoden 1999 haastatteluissa termi 

”queer” tuli esille ilman, että olisin haastattelussa maininnut käsitettä. Esimerkiksi 

Mikko halusi tehdä oman biseksuaalisuutensa näkyväksi, jotta muut ”queerit” 

tunnistaisivat hänet. Mikolle queer oli enemmänkin synonyymi seksuaaliselle 

epänormatiivisuudelle kuin teoreettinen käsite. Silti Mikon haastattelussa ilmenee 

käsitys seksuaalisesta identiteetistä liikkuvana, ja sellaisena se rinnastuu queer-

teoreettiseen suhtautumistapaan identiteettiin. 

Toisen haastattelukierroksen haastateltavien seksuaalipoliittisesta 

aktiivisuudesta ja tiedostavuudesta kertoo myös se, että he olivat varsin hyvin 
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perillä viimeaikaisista suomalaisista seksuaalipoliittisista keskusteluista ja myös 

valmiita kommentoimaan niitä. Esimerkiksi vuosien 2008 ja 2009 Helsinki 

Pridessä marssinutta queer-anarkistista Pink Black Blockia (ks. Hekanaho 2011) 

kommentoitiin useissa haastattelussa. Haastateltavani eivät kuitenkaan mieltäneet 

itseään seksuaaliradikaaleiksi tai anarkisteiksi, ja he kommentoivatkin Pink Black 

Blockia varsin kriittiseen sävyyn. Venla sanoo, ettei ymmärrä ryhmän 

pyrkimyksiä, vaikka onkin sitä mieltä, että pitää olla tilaa erilaisille näkemyksille 

ja kritiikille.  

Mä en tavota konkretiaa siinä. Mä vielä odotan sitä, et mä jonain päivänä 

ymmärrän sen, et niin siis, mitä te haluutte? [naurua] Muuta ku puskaseksiä, 

mut sitähän on tuolla puskat täynnä. (Venla 1977:2009.) 

Myös Pirkon ja Kepan haastattelussa uutta seksuaaliradikaalia queer-liikehdintää 

käsiteltiin pitkästi. Pink Black Block näyttäytyi heidänkin näkökulmastaan 

vieraana. Pirkko kertoo, että hänellä meni kauan aikaa ennen kuin hän hahmotti 

ryhmän ”ajavan jotain queer-ideologiaa”. Pink Black Blockin jakamat 

provokatiiviset flaijerit eivät vakuuttaneet, vaan vaikuttivat ”oman oksan 

sahaamiselta”.  

Vaikutti et se hyökkäys kohdistu nimenomaan Setaa kohtaan, jota mä en 

ymmärrä, koska mä oon vanha ihminen, ja mä oon nähny, että täs maassakin 

oikeesti todella moni asia on muuttunu. […] Mulle on ollu sillon 

alkuvaiheessa täysin absurdia, että miks Setaa vastaan hyökätään. […] Mut et 

niiku ihan oikeesti, se Seta ei oo se pääasiallinen vihollinen. (Pirkko 

1970:2010.) 

Pirkko ja Kepa kertovat myöhemmin tavanneensa Pink Black Blockin toimijoita 

ja toteavat, että queer-anarkismin parissa liikkuu kiinnostavia ajatuksia. He 

kuitenkin näkevät queer-anarkistisen liikehdinnän merkkinä siitä, että ”ollaan 

päästy riittävän pitkälle sortokausista”, jotta ”uudet räkänokat” voivat ”pistää 

kaiken hyrskyn myrskyn”. Niin Venla, Pirkko kuin Kepakin määrittelevät Pink 

Black Blockin nuorten ihmisten liikehdinnäksi, eivätkä niinkään perinteisen 

homo- ja lesboliikkeen queer-poliittiseksi kritiikiksi. Pirkon pohdinta Pink Black 

Blockista kuvastaa myös Setan erityisasemaa suomalaisessa 

seksuaalivähemmistöpolitiikassa: Seta näyttäytyy sekä seksuaalipoliittisena 

toimijana ja oikeuksien puolustajana että normien luojana ja itsestäänselvyytenä. 

Haastateltaville seksuaalipolitiikka olikin yleensä nimenomaan Setan politiikkaa, 
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ja Setan politiikasta poikkeavat seksuaalipolitiikan muodot nähtiin vieraina, jopa 

käsittämättöminä. 

8.2 Sukupuolten rajapinnan jäljillä  

Mä ymmärrän mustavalkosen ajattelun olevan melkein missä tahansa asiassa 

epätäydellinen ja huono tapa ajatella. […] Se on virhetulkinta, että miehistä ja 

naisista haetaan kahta vastakkaista palapelin palaa, jotka niinku naks näin, ne 

osuu yhteen, koska ne on erilaiset. Niin ehkä sen takii mä koen, et muissakin 

asioissa se on virhetulkinta, et on vaan ääripäät olemassa. Ehkä mä oon vähä 

semmonen harmaaskaala ihminen. […] Mä oon ollut huomaavinani, että 

varsinki näis sukupuolirooliasioissa ja muissa, ni monet biseksuaalit jakaa 

tällast samanlaist ajattelua. (Pirkko 1970:2010.) 

Pirkko kertoi olleensa lapsena poikatyttö ja huomanneensa itsessään paljon 

piirteitä, jotka ovat ”epäominaisia keskivertoheteronaiselle” ja joiden hän olettaa 

olevan kytköksissä biseksuaalisuuteen. Pirkko liittää harmaaskaalan ihmisyyden 

ja joustavan suhtautumisen sukupuoleen ja sukupuolirooleihin omaan 

biseksuaalisuuteensa ja arvelee, että kokemus voisi olla yleistettävissä. Pirkko on 

oikeassa: monille haastatteltaville biseksuaalisuus tarkoitti sukupuolijaon 

kyseenalaistamista omaan sukupuoleen liittyvien kokemusten ja ajatusten takia. 

Kukaan haastatateltavista ei määrittänyt itseään transsukupuoliseksi, mutta monet 

puhuivat sukupuolten välissä olemisen kokemuksista eli siitä, että oma tapa 

toteuttaa sukupuolta on epänormatiivinen. Tässä alaluvussa käsittelen 

haastateltavien käsityksiä siitä, miten biseksuaalisuus ja sukupuolen kokemus 

linkittyvät toisiinsa. Arjessa sukupuolen merkitys korostui työpaikalla ja 

alakulttuuriyhteisöissä ja toisaalta ihmissuhteissa, joita käsittelen tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa.  

Pirkon ja Kepan kokemukset ja ajatukset kuvastavat biseksuaalisuuden ja 

sukupuolen välistä yhteyttä. Toisen haastattelun aikaan Pirkko ja Kepa ovat olleet 

yhdessä parikymmentä vuotta ja aviossakin puolet siitä. He ovat vaikuttava 

pariskunta. Pirkko on lihaksikas, lyhyttukkainen ja maskuliinisesti pukeutuva, 

Kepa ilmentää ulkonäöllään feminiinisyyttä hopeakoruineen ja pitkine 

hiuksineen. Kumpikin kommentoi omaa ulkonäköään sarkastisesti: Pirkko sanoo 

näyttävänsä butch-lesbolta ja Kepa goottihomolta. Vaikuttaa siltä, että he nauttivat 

sukupuolistereotypioiden rikkomisesta, mutta aina haaste ei ole itse valittu.  
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Kepa sanoi vuoden 1999 haastattelussa biseksuaalisuuden vaikuttaneen 

sukupuoli-identiteettiinsä siten, että hän on valmiimpi hyväksymään itsensä 

feminiinisenä miehenä ja pukeutumaan ja käyttäytymään niin kuin kokee itselleen 

ominaiseksi kuin ennen oman biseksuaalisuutensa tunnistamista. Vuoden 2010 

haastattelussa hän kuvaa sukupuolen kokemustaan hieman toisin: 

Kepa: Tekis tavallaan mieli sanoa sillä lailla, että on tullut itsevarmemmaksi 

näissä heterosuunnan asioissa, tullut maskuliinisemmaksi. Mut se olis ihan 

hullua sano sillä tavalla, koska konkreetisesti käyttäytyminen ja habitus… 

oon kuitenkin pyrkiny viemään sitä sinne feminiinisempään suuntaan. [...] 

Pirkko: Mut sen sä voit ainaki sanoa, että jotenki herää epäilys, et jos sä oisit 

ollu ihan hetero, ni sä oisit saattanu olla vähän erilainen mies. 

Kepa: No mä en osaa kuvitella itteeni heterona. 

Pirkko: Nii... 

Kepa: Tää on justiinsa tää, mä pystyn kuvittelemaan itteni homona, ja mä en 

osaa ajatella, et mä sillonkaan olisin erityisesti kauheen paljon erilainen, 

mutta et mä en pysty kuvittelemaan itteeni heterona. 

(Pirkko 1970 & Kepa 1974:2010.) 

Kepalle heterous ja maskuliinisuus siis samastuvat. Hänen feminiinisyytensä 

ilmaisee biseksuaalisuutta, ja sen olisi mahdollista ilmaista myös homoutta, mutta 

feminiinisyys rajaa heterouden mahdollisuuden pois. Kepa sanoo tulleensa 

maskuliinisemmaksi, mutta tällä hän viittaa enemmän siihen, että hän on 

itsevarmempi tekemään maskuliinisia tyylivalintoja, ilman että ne tuntuvat oman 

feminiinisyyden kieltämiseltä tai kyseenalaistamiselta, kuin siihen, että hän olisi 

siirtynyt pois feminiinisyyden alueelta maskuliinisuuden alueelle. 

Ensimmäisen haastattelun aikaan Kepa oli työpaikassa, jossa hänen 

pukeutumistaan oli kommentoitu negatiivisesti. Häntä oli kehotettu vaihtamaan 

pitsipaidat bisneshenkisempään asustukseen siitä huolimatta, ettei hän 

työskennellyt asiakkaiden kanssa. Työpaikan ilmapiiri oli sinänsä luova ja 

suvaitsevainen, mutta muut miehet suhtautuivat feminiiniseen mieheen torjuvasti. 

Kepa sanoi tuolloin, ettei hän ”meinaa tajuta jätkien järjenjuoksua”, ja kertoi 

olevansa työpaikalla läheisissä väleissä vain naispuolisten työtovereidensa kanssa. 

Kymmenen vuotta myöhemmin Kepa oli edelleen samalla alalla, mutta eri 

firmassa, jossa hän oli jo ”saanut suunsa auki” ja ”pystynyt ärähtämään” sekä 

homofobisille että sovinistisille kommenteille. Kepan mukaan työpaikalla ei 
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kuitenkaan ollut mitenkään ”ahistava ilmapiiri”. Kepa sanoo, että välillä hän 

katsoi asiakseen korjata työtovereidensa puhetapaa silloin kun ”jutut heilahtaa 

ohitse”, esimerkiksi erään työkaverin toistuvasti käyttäessä sanaa ”neekeri”.  

Kepa kertoo ”outanneensa itsensä” biseksuaalina työpaikkansa 

pikkujouluissa, mutta se ”ei ollut kenellekään mikään juttu”. Avoin 

biseksuaalisuus työpaikalla antaa Kepalle kuitenkin mahdollisuuden ottaa 

avoimesti ja äänekkäästi homofobiaa, rasismia ja misogyniaa vastustavan roolin. 

Kepa sanoo, että ”tommoset särähtää korvaan hirveen voimakkaasti”, ja liittää 

särähtämisen omaan biseksuaalisuuteensa, vaikka toteaakin myöhemmin, että 

saattaisivatpa ne särähtää, vaikka hän olisi heterokin. Kepa huomioi, että häntä ei 

niinkään häiritse se, että häntä pidetään homona tai jopa nimitellään hinttariksi 

päin naamaa, vaan häntä häiritsee enemmän se, jos häntä pidetään heterona tai 

oletetaan noudattavan miehiin liittyviä stereotypioita. Kokemus siitä, että 

heteroksi merkkautuminen häiritsee enemmän kuin homoksi tai lesboksi 

merkkautuminen tuli esiin muissakin haastatteluissa. 

Kepan feminiinisyys – vai käyttäisikö pejoratiivista ilmaisua naismaisuus? – 

ja Pirkon butchius tekee kuitenkin heidän suhteestaan usein muille 

käsittämättömän. Tapa, jolla he toteuttavat sukupuoli-identiteettiään, tekee myös 

heidän biseksuaalisuutensa kyseenalaiseksi. Pirkko kertoo, että hänen yleensä 

oletetaan olevan lesbo ja usein ihmiset ovat aidosti ällistyneitä kuullessaan hänen 

olevan naimisissa miehen kanssa. Avioliittoa ei myöskään mielletä ”aidoksi”, 

vaan jonkinlaiseksi kulissiksi tai performanssiksi. 

JK: Missä tilanteessa te nimitätte itteänne biseksuaaliksi? 

Kepa: Aika harvoin se tulee. Lähinnä sillon, jos mua oletetaan homoksi... 

JK: Niin sä korjaat sitte? 

Kepa: Ni sitte mä voin korjata, että olen myös naimisissa naisen kanssa. Sitte 

sen jälkeen mun pitää suunnilleen hajusuolalla herättää [nauraa] kysyjä. 

(Kepa 1974:2010.) 

Kepa kertoo esimerkin kohtaamisesta baarissa: 

No siis, yks-yks-yks homo tuli jostain [muuttaa ääntään] ”Mikä teidän juttu 

niinku on, harrastatteks niinku seksiä, niinku oikeasti? Oottekste niinku 

oikeesti naimisissa? Rakastaksä niinku sitä?” (Kepa 1974:2010.) 

Kepa kokee toisaalta, että hänen feminiinisyytensä on vääränlaista ja liiallista: se 

on vaikeuttanut miessuhteiden solmimista. Hän sanoo, että hänellä on ”liian 
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femme habitus” kiinnostaakseen homomiehiä ja että hän saa osakseen huomiota 

lähinnä kännissä olevilta miehiltä. Kuten Pirkko toteaa, ”Sullon miehen raamit, 

mutta sä oot kuitenkin kaunis”. Feminiininen kauneus ei ole miehisessä kehossa 

ominaisuus, jota Kepan mielestä arvostettaisiin homomiesten alakulttuurissa. 

Pirkko ja Kepa sanoivat, että goottialakulttuurin merkitys heidän sukupuolelleen, 

identiteetilleen ja seksuaalisille käytännöilleen oli kaiken kaikkiaan yhtä suuri 

kuin biryhmien, joiden toimintaan he osallistuivat. Goottialakulttuuri97 tarjosi 

heille tilan, jossa oli mahdollista karnevalisoida sukupuolta ja seksuaalisuutta – 

tilan, jota seksuaalivähemmistöpoliittisesti orientoituneet ryhmät eivät voineet 

tarjota.98  

Toisen haastattelun aikaan Pirkko ja Kepa eivät olleet enää aktiivisia bi- ja 

poly-ryhmissä, mutta kävivät kuitenkin goottiklubeilla ja -tapahtumissa. Ryhmiin 

osallistuminen oli merkityksellistä silloin, kun he aktiivisesti hakivat 

biseksuaalisuuden paikkaa omassa identiteetissään ja elämässään. 

Goottialakulttuurin merkitys ei heidän elämässään kuitenkaan ole vähentynyt, 

koska goottialakulttuuri tarjoaa sosiaalisen tilan, jota identiteettipolitiikka ei 

dominoi, mutta joka silti mahdollistaa ei-heteronormatiiviset seksuaali- ja 

sukupuoli-identiteetit. Goottialakulttuuri sallii ne sukupuolen performatiivisuudet 

ja identifikaatiot, jotka lesbo- ja homoyhteisöt kieltävät heiltä heidän avioliittonsa 

vuoksi. Tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että biseksuaalisuus identiteettinä, joka 

vaatii tunnustamista seksuaalisena vähemmistönä, on goottialakulttuurissa yhtä 

merkityksetön kuin homoidentiteetti. Biseksuaalisuus ilmiönä ja haluna on 

kuitenkin goottialakulttuurissa merkityksellinen. 

2000-luvun läpi goottialakulttuuri on ollut Suomessa näkyvää, ainakin 

eteläisissä suuremmissa kaupungeissa, joissa goottiklubeja ja festivaaleja 

                                                        
97 Goottialakulttuuri syntyi 1980-luvun lopulla Iso-Britanniassa ja Keski-Euroopassa goottimusiikkiin 
keskittyneiden klubien ympärille. Goottiestetiikkaa luonnehtii viehtymys synkkiin teemoihin, 
romantiikkaan ja feminiinisyyteen. Suomessa goottialakulttuurin kulta-aikaa oli 1990-luvun 
loppupuoli, joskin klubeja järjestetään edelleen eri puolella Suomea. (vrt. duPlessis 2007; Parhi 2004.) 
Naisten mahdollisuutta toteuttaa seksuaalisuuttaan goottialakulttuurissa on tutkinut Amy Wilkins 
(2004). 
98 Goottialakulttuurin lisäksi 2000-luvun lopulla elävöitynyt burleski-skene sekä julkisemmaksi tulleet 
kinky-piirit ovat alakulttuureita, joissa biseksuaalisuus on näkyvämpää ja sallitumpaa kuin muissa 
alakulttuureissa. Brittiläisessä biseksuaalisuutta käsittelevässä raportissa (Barker et al. 2012, 30) 
todetaan, että brittiläisen biyhteisö ja kinky-alakulttuuri ovat osin päällekkäisiä, minkä itsekin 
havaitsin osallistuessani brittiläisiin bitapahtumiin. Biyhteisöjen tiloissa, kuten bitapaamisissa, 
klubeilla ja juhlissa on hyväksyttyä ilmentää kinky-identiteettejä ja BDSM-käytäntöjä. Omassa 
aineistossani kinky-kulttuuri ja burleskiskene tulivat satunnaisesti esiin paikkoina, joissa 
biseksuaalisuudella on erityinen rooli, mutta aihe jää oman tutkimukseni ulkopuolelle, 
jatkotutkimuksen aiheeksi. 
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järjestetään säännöllisesti. (Schwöbel 2006, 32–38; ks. myös Parhi 2004.) 

Goottikulttuuri on saanut näkyvyyttä myös valtakulttuurissa esimerkiksi tiettyjen 

menestyneiden yhtyeiden, kuten The 69Eyesin, ja kulttuurihenkilöiden, kuten 

avoimesti itsensä biseksuaaliksi määrittävän ja goottityyliin pukeutuvan kirjailija 

Sofi Oksasen, avulla.  

Goottipiireissä sekä biseksuaalisuus että polyamoria, jota käsittelen 

tarkemmin tämän luvun viimeisessä alaluvussa, ovat yleisiä. Voisi jopa sanoa, että 

biseksuaalisuus on normi goottialakulttuurissa. Amerikkalainen 

kirjallisuudentutkija Michael du Plessis (2007, 156–162) huomauttaa, että 

goottialakulttuurissa biseksuaalisuus ei vain ole yleistä, vaan biseksuaalisuutta 

itsessään tulkitaan ja kuvaillaan goottilaisin tavoin. Gootit artikuloivat 

seksuaalisuutta ja sukupuolta gootti-identifioitumisen kautta, ja seksuaalisuuden 

ja sukupuolen ilmaisut ovat alisteisia goottiuden signifikaatiolle. Du Plessis 

pohtii, kuinka identiteetti goottikontekstissa tuotetaan affektiivisten merkkien 

leikkinä tavalla, joka nojaa enemmän melankoliaan kuin olemuksellisiin 

olettamuksiin. Du Plessisin (2007, 165) mukaan goottiudessa on mahdollista 

kieltäytyä sekä pakkoheteroseksuaalisuudesta että normatiivisista homo- ja 

lesboidentiteetteistä. Goottius myös sallii ja rohkaisee sellaisiin sukupuolen 

performatiivisuuksiin ja identifikaatioihin, jotka eroavat hegemonisista 

valtavirran sukupuolen performatiivisuuksista.  

Myös Mikko on ollut aktiivinen goottiklubeilla kävijä. Hän sanoo 

”kolmenkympin kriisin” jälkeen ”kyllästyneensä klubittamiseen” ja käyvänsä 

klubeilla enää harvoin. Hän tekee goottikulttuurin 

biseksuaalisuusmyönteisyydestä samanlaisia huomioita kuin Pirkko, Kepa ja du 

Plessis: 

On selkeesti goottipiireissä sanoisin, et se on hyvin biseksuaaliystävällinen tai 

seksuaalisesti vapaa piiri. [...] En mä tiedä, kuinka paljon sillä on tekemistä 

seksuaali-identiteetin kanssa ja kuinka paljon sillä on tekemistä sen seksin 

kanssa, et onks se hirveen sellanen... hedonistinen kulttuuri, tai alakulttuuri. 

(Mikko 1976:2009.) 

Myös Mikko kuvaa itseään feminiiniseksi. Ensimmäisessä haastattelussa Mikko 

yhdisti ”naismaisuutensa” nimenomaan biseksuaalisuuteen. Mikko kuvasi 

sukupuolen ylittämistä ja biseksuaalisuuden ilmentämistä osin tietoiseksi ja 

valituksi, mutta osittain myös tiedostamattomaksi ja ruumiillistuneeksi:  
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Mullon pitkät kynnet, mä meikkaan välillä ja yks mun homokaveri sanoo, 

että kyllä musta kuulemma näkee päältä, ku kuulemma mun ranteet taipuu. 

Heteromiehillä ranteet taipuu, mut ne ei o notkeet. Ku mä voin välillä 

yhtäkkiä tälläi [heiluttaa rannetta] ja tää on naismainen ele. Mut emmä sillai 

niinku... epätoivosesti yritä tuoda sitä esille. (Mikko 1976:1999.) 

Kun kysyin, miten biseksuaalisuus vaikuttaa sukupuoleen, Mikko pohti 

biseksuaalisuuden vaikutusta sekä mieheyteensä että naiseuteensa ja totesi, ettei 

biseksuaalisuus sinänsä vaikuta kumpaankaan. Mikon mukaan sukupuoleen 

kiinnittyminen on enemmän heteroille ominaista ja että biseksuaalisuutta 

luonnehtii sukupuoleen kiinnittymättömyys. Hän sanoi, ettei koe olevansa 

”vähemmän mies”, mutta toisaalta itsen pitäminen ”vähemmän miehenä” ei olisi 

hänelle ongelmallista, koska mieheksi nimittäminen kuulostaa häneltä ”melkein 

kirosanalta”. Mikon mukaan se, että ”pidetään hirveesti miehisyydestä kiinni” on 

”heterohommaa”. Mikko yhdisti ”heteromachomeiningin” miehisyyteen yleensä 

ja totesi, että hän ei sen enempää ole tällaista miehisyyttä toteuttava mies kuin 

halua olla sellainen. Sekä Mikon että Kepan näkökulmasta heteroseksuaalisuus 

luonnehtii mieheyttä olennaisesti. Heteroseksuaalisuus ei tässä kuitenkaan 

tarkoita erisukupuolista halua, miehen seksuaalista halua naiseen, vaan 

heteroseksuaalisuuden korostamista ja sen ulkoisia merkkejä, kuten 

”machomeininkiä”, jonka sekä Mikko että Kepa torjuivat.  

Kymmenen vuotta myöhemmin Mikko kokee edelleen mieheyden itselleen 

vieraaksi. Hän sanoo, ettei juurikaan viihdy (hetero)miesten seurassa, koska 

(hetero)miehet olettavat myös hänen toteuttavan sukupuoltaan samalla tavalla 

kuin he itse. Kun Mikko puhuu ”miehistä”, hän tarkoittaa selvästi juuri 

heteromiehiä: homomiehistä ja bimiehistä hän puhuu näillä seksuaalisuuden esiin 

tuovilla termeillä. Tämä kuvastaa sitä, kuinka hän samastaa mieheyden 

heterouteen, kun taas homo- ja bimiesten sukupuoli näyttäytyy joustavampana ja 

samalla sellaisena miehisyytenä, jonka ei oleteta olevan yhteistä kaikille miehille. 

Mikko on IT-alalla, ja hänen työpaikkansa on miesvaltainen; hänellä on myös 

urheiluharrastuksia, joita hän luonnehtii miehisiksi. Näissä konteksteissa hän ei 

tuo biseksuaalisuuttaan eikä feminiinisyyttään esille. Samalla nämä työn ja 

urheilun kontekstit ovat alueita, joilla Mikko ei luo läheisiä ihmissuhteita. Mikon 

miespuoliset ystävät ovatkin löytyneet joko homoyhteisöstä tai goottipiireistä. 

Goottien haastatteluihin perustuvassa brittiläisessä tutkimuksessa ilmeni, että 

varsinkin goottimiehet ovat torjunnan, epäluulon ja väkivallankin kohteina 

feminiiniseksi mielletyn pukeutumisensa ja meikkaamisen vuoksi. Goottimiehet 
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luonnehtivat itseensä kohdistuneita ennakkoluuloja homofobisiksi. Goottimiehiin 

kohdistuva homofobia liittyy heidän ulkonäköönsä, ei samansukupuolisen 

seksuaalisuuden ilmaisuihin. Ennakkoluulo gootteja kohtaan mielletään 

valtakulttuurissa kuitenkin hyväksyttävämmäksi ja oikeutetummaksi kuin 

homofobia tai rasismi, koska goottiuden nähdään perustuvan valintaan pukeutua 

tietyllä tavalla ja kuulua tiettyyn alakulttuuriin, kun taas rotu ja seksuaalinen 

suuntautuminen mielletään synnynnäisiksi. Kiinnostavasti jotkut brittiläiset gootit 

kiinnittyivätkin identiteettipoliittiseen essentialismia korostavaan puhetapaan, 

jossa goottius ei ole tietoinen valinta tai asia, jota voisi muuttaa, vaan ainoa 

mahdollinen tapa tuntea itsensä omaksi itsekseen. (Barker 2003, 51–53) 

Haastateltavani kuvaavatkin goottipiirejä eräänlaiseksi turvapaikaksi miehille, 

jotka muissa musiikkialakulttuureissa voivat tuntea olonsa vieraaksi. He toteavat, 

että goottipiireihin voi ”gravitoitua” sellaisia miehiä, jotka kokevat ”hevipiirien” 

tai ”punkpiirien” ”machismon vieraaksi itselleen”. 

”Goottipiirit” ja ”hevipiirit” asettuvatkin vastakkaisiksi sen suhteen, miten 

niissä suhtaudutaan miehen feminiinisyyteen ja biseksuaalisuuteen, kuten Ainon 

kokemukset osoittavat. Siinä missä Kepa työskentelee luovalla alalla, joka on 

näennäisen suvaitsevainen sukupuolen ylittämistä ja seksuaalivähemmistöjä 

kohtaan, Aino puolestaan työskentelee musiikkibisneksessä yhteistyössä useiden 

hevibändien kanssa; hän toimii miesvaltaisessa ammatissa miesvaltaisella alalla. 

Aino kuvaa elämäänsä tavalliseksi: hän omistaa miehensä kanssa omakotitalon 

pikkukaupungissa, molemmilla on vakituiset työpaikat ja huusholliin kuuluu 

lauma kissoja, mutta ei lapsia. Hän sanoo, ettei salaile biseksuaalisuuttaan 

työpaikallaan, mutta avioliitto miehen kanssa tekee hänen biseksuaalisuudestaan 

yleensä näkymätöntä, mikä ärsyttää Ainoa jonkin verrran. Aino korostaa useassa 

kohdassa haastattelua, kuinka hänen ajattelunsa on iän myötä yhä enemmän 

erkaantunut kaksijakoisesta sukupuoli- ja seksuaalisuuskategorioinnista. Hän 

toteaa, että mitä vanhemmaksi hän on tullut, sitä vähemmän sukupuoli – ”kumpi 

hyvänsä, sex tai gender” – hänelle enää merkitsee.  

Ainolle juuri sukupuolen kyseenalaistaminen on hänen biseksuaalisuutensa 

ydinkokemus ja ydinajatus, mikä käy ilmi seuraavasta keskustelusta, jossa kysyn 

Ainolta hänen sukupuolisesta itsemäärittelystään. Kysyin kaikissa haastatteluissa, 

kuinka informantit määrittelevät oman sukupuolensa, mutta kenttätyöprossessin 

aikana huomasin, että joillekin haastateltaville kysymys oli naurettava ja jopa 

loukkaavakin – loukkaava sen vuoksi, että yksi biseksuaalisuuteen liitetyistä 

ennakkoluuloista on se, että biseksuaali olisi epävarma sukupuolestaan ja että 
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biseksuaalisuus samastuu joskus transsukupuolisuuteen. Niinpä kysymykseni on 

arka ja anteeksipyyteleväkin, mutta Aino vastaa siihen jämäkästi. 

JK: Mut siis sä kuitenkin, siis tää tuntuu tosi hölmöltä sanoo näin, että 

pidätkö sä itseäs naisena? [naurahduksia] Siis, mä tarkotan...  

Aino: En! [nauraa]  

JK: Et? 

Aino: [nauraa] Tavallaan jos mietitään näitä käsitteitä, ni mä pidän itseäni 

ihmisenä. Siis toki mä hyväksyn ne fysiologiset faktat [nauraa] että juu, kyl 

mä näytän olevan nainen, ja tietyissä sosiaalisissa tilanteissa, niin totta kai mä 

käyttäydyn naisroolien mukaisesti. Mutta on paljon sosiaalisia tilanteita, 

joissa mä käyttäydyn miesroolin mukaisesti. Mä en osaa hahmottaa itseäni 

sen sukupuolen kautta, mitenkään. […] Et ennemmin mä pidän itseäni aa… 

no vaikka muusikkona tai teknisenä asiantuntijana [nauraa] tai kissojen 

omistajana tai mitä hyvänsä! Mutta tavallaan se naiseus ei... hyvin, hyvin 

harvoin se on merkityksellinen siinä kontekstissa. […] 

JK: Onks sitte semmosia konteksteja, missä sä voisit pitää itteäs miehenä? 

Aino: On sellasia konteksteja… Siis yhtä lailla ku mä voin pitää itseäni 

naisena tietyissä yhteyksissä, niin mä voin pitää itseäni miehenä tietyissä 

yhteyksissä. Et hirveen usein esimerkiks just jossain bänditreenitilanteissa 

asennoituu silleen miehisesti. [nauraa] Siinä ajattelee itsensä yhtenä miehistä, 

koska se on se sosiaalinen tilanne, joka määrittelee sen. Et jos siinä on 

voimakkaan heteroseksuaalisia miehiä läsnä monta, niin siinä väistämättä 

joutuu ottamaan jonkinlaisen roolin. (Aino 1975:2009.) 

Aino sanoo, että jos hänellä olisi ”oma vapaa valta valita”, hän ei määrittäisi 

itseään sukupuolen mukaan, eikä ottaisi kummankaan sukupuolen roolia, vaan 

olisi rooliton. Hän kuitenkin kokee, että hänen on pakko käyttäytyä joko nais- tai 

miesroolin mukaisesti sosiaalisista syistä, jotta ”läsnäolevat henkilöt pystyvät 

käsittelemään” asiaa ja että hän itse ”pystyy olemaan heidän kanssaan siinä 

tilanteessa”. Bänditreeneissä Ainon on helpompi asemoitua miehisesti, koska hän 

kokee, että voimakkaan heteroseksuaaliset miehet eivät osaisi käsitellä 

roolittomuutta tai sukupuolesta kieltäytymistä. Toisaalta Aino itse ei tällaisessa 

tilanteessa kokisi naisroolin ottamista sopivaksi itselleen. 

Molemmilla haastattelukerroilla Aino määritteli biseksuaalisuuden 

merkityksen itselleen varsin samaan tapaan: biseksuaalisuus merkitsee hänelle 
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sukupuolettomuutta tai sukupuolten välisellä rajalla liikkumista ja kieltäytymistä 

itsestään selvästä naiseudesta. Ainon käsitys biseksuaalisuudesta oli kuitenkin 

muuttunut hieman kymmenen kuluneen vuoden aikana. Ensimmäisen haastattelun 

aikaan Aino puhui biseksuaalisuudesta enemmän yhteydessä seksuaaliseen 

haluun. Puhuimme hänen tavastaan viehättyä ihmisistä sukupuolesta riippumatta 

ja hänen ihastuksistaan ja seksuaalisista tunteistaan. Toisen haastattelukerran 

aikaan Aino sanoi, että biseksuaalisuus oli enemmän yleinen asenne, jossa 

ihmisten näkeminen sukupuolen sijaan oli olennaista. Kymmenvuotinen 

yksiavioinen avioliitto miehen kanssa ei ollut tehnyt hänen biseksuaalisuudestaan 

merkityksetöntä tai irrelevanttia, vaikka hän painottikin käsitteen eri aspekteja. 

Päinvastoin Aino koki, että biseksuaalisuus oli yksi tapa selvitä 

sukupuolittuneessa työelämässä. Ainon käsitys biseksuaalisuudesta 

sukupuolirajan haastajana on jäsentyneempi ja sitoutunut konkreettisiin 

tilanteisiin, joissa biseksuaalisuus näyttäytyy selviytymiskeinona silloin kun 

sukupuolirajojen korostaminen on ahdistavaa tai ärsyttävää. Ensimmäisessä 

haastattelussa Aino ilmaisi jo, ettei koe naiseuden kategoriaa sopivaksi itselleen. 

Hän sanoo, että hänen on vaikea sopeutua tilanteisiin, joissa ihmiset määrittelevät 

sekä itsensä että muut ensisijaisesti sukupuolen kautta. Aino sanoi kokevansa 

”hirveen ahdistavaks” sen, että häntä muistutetaan hänen olevan nainen 

miesvaltaisella alalla ja miesvaltaisissa harrastuksissa. 

Suomalaisen hevimetallialakulttuurin legitimoitu maskuliinisuus sallii ja 

joskus myös vaatii seksismiä ja sovinismia. Aino kokee, että 

hevimetallimaailmassa naiset määritellään ensisijaisesti seksuaalisiksi objekteiksi, 

jotka voivat tulla kohdelluiksi vapaavaltaisina yksilöinä vain, jos he pystyvät 

haastamaan tämän määrittelyn. Aino kertoo, kuinka bändin jäsenten tyttöystävät 

nähdään vain ”tyttöystävinä”, eikä heidän nimiään yleensä edes muisteta, vaikka 

he osallistuisivat harjoituksiin usein. Aino kokee, että hänen täytyy reagoida 

seksismiin ja sovinismiin työpaikallaan, ja välillä hän ilmaisee 

tyytymättömyyttään omaksumalla hyvin aggressiivisen ja maskuliinisen roolin. 

Aino sanoo, että hän pystyy puhumaan härskimmin kuin kukaan niiden 

hevibändien jäsenistä, joiden kanssa hän työskentelee, ja jos hän antautuu 

tällaiseen diskursiiviseen kamppailuun, häntä yleensä kohdellaan kunnioittavasti. 

Jatkuva roolinotto ja sen puolustaminen on kuitenkin väsyttävää. 

Biseksuaalisuutensa avulla nainen voi saada hevipiireissä uskottavuutta ja 

herättää kiinnostusta, mutta tämä ei riko yhteisössä vallitsevaa seksismin ja 

sovinismin ilmapiiriä, vaan pikemminkin muuttaa naisen roolin seksuaalisena 

objektina passiivisesta potentiaalisesti aktiiviseksi. 
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Hevimiehet on semmonen vihonviiminen normatiivisuuden [naurahtaa] 

linnake. Ainaki se miten mä oon asian kokenu, että ne yhteisöt, mihin mä oon 

törmänny on hyvin konservatiivisia, siis todella konservatiivisia. Toki niinkun 

sanotaan, että tuntuu siltä, että heteroseksuaaliselle miehelle biseksuaalinen 

nainen ei ole uhka, millään tavalla uhka. Et se on ennemmin semmonen 

kiinnostava asia. Tai silleen, et ne on uteliaita, voi olla. (Aino 1975:2009.) 

Aino kertoo, kuinka hänen vanhan bändinsä rumpali, ”hyvin konservatiivinen 

heteroseksuaalinen mies”, oli tohkeissaan ”kuin olis karkkikauppaan päässy”, kun 

saman bändin naispuolinen jäsen toi tyttöystävänsä bileisiin. Ainon mukaan 

naisen biseksuaalisuus tukee miehisiä fantasioita, eikä se hevipiireissä näyttäydy 

uhkaavana, vaan kiehtovana. Miehen biseksuaalisuuteen kuitenkin suhtaudutaan 

toisin. Aino sanoo, että hevipiireissä biseksuaalinen mies voitaisiin mieltää 

pelottavaksi, koska miehen biseksuaalisuus yhdistettäisiin homoseksuaalisuuteen. 

Aino sanoo, että konservatiivisille yhteisöille, kuten hevipiireille, se on pelottava 

asia. 

Folkloristi Mikael Sarelin (2012) ja kirjallisuuteen gradunsa tehnyt Anna 

Lehtisaari (2005) ovat tutkineet black metal -alakulttuurin 

maskuliinisuuskäsityksiä. Black metalia voisi kuvailla heavy metalin äärilaidaksi 

suhteessa maskuliinisuuteen. Vaikka Aino ei työskentelekään juuri 

blackmetallistien kanssa, näiden sukupuolikäsitykset ovat jossain määrin 

rinnastettavissa myös Ainon kuvaamien ”hevimiesten” sukupuolikäsityksiin. 

Black metal -alakulttuuri on yltiömaskuliinista, ja musiikki itsessään ilmaisee ja 

käsittelee maskuliinisuuden murrosta. Alakulttuurissa liikkuvat harvat naiset ovat 

Lehtisaaren (2005, 16–17) mukaan usein mukana myös goottialakulttuurissa, kun 

taas black metal -miehet suhtautuvat goottialakulttuuriin väheksyvästi. 

Väheksyvyys kiteytyy goottialakulttuurin androgyynisyyteen, ja androgyynisyys 

samastuu homoseksuaalisuuteen, tai oikeastaan stereotypioihin 

homoseksuaalisuudesta. Black metal -alakulttuurissa homoseksuaalisuuden 

mahdollisuus torjutaan aggressiivisesti. Samalla naisen tehtävänä on olla joko 

halun tai väkivallan kohde. Sarelinin (2012, 155) haastateltavat puolestaan 

toteavat alakulttuurin perustuvan ”äijäporukkamentaliteetille”, minkä takia naiset 

eivät välttämättä tunne oloaan tervetulleeksi vaikkapa bänditreeneissä, kuten 

Ainonkin kokemukset osoittavat. Naiseus ja homoseksuaalisuus ovat niin 

torjuttuja, että yksittäiset bändit käyttävät transvestista lavaesiintymistä ja 

viittauksia homo- ja biseksuaalisuuteen shokkivaikutuksen luomiseksi yleisölle, 
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joka on tottunut äärimaskuliinisuuteen. (Lehtisaari 2005, 50–51, 67–72, 84; 

Sarelin 2012, 151–160, 182–184.) 

Ainon täytyy neuvotella roolistaan työpaikalla pyrkimällä vaatimaan 

statuksen yhtenä jätkistä, mikä kuitenkin pakottaa hänet erottautumaan muista 

naisista, jotka ovat hänen työympäristössään. Ainolle roolinotto on raskasta ja 

itsen nimeäminen biseksuaaliksi on yksi keino selviytyä. Itsen nimeäminen 

biseksuaaliksi antaa mahdollisuuden erottautua heteronaisen passiiviseksi ja 

näkymättömäksi mielletystä roolista ja ottaa aktiivinen rooli, joka kuitenkin on 

yhtä lailla seksualisoitu.  

On huomattava, että vaikka Ainolle biseksuaalisuus oli keino saavuttaa 

uskottavuutta työpaikallaan, joillekin muille haastateltaville, kuten rakennusalalla 

työskentelevälle Jonnalle, avoimuus oman biseksuaalisuuden suhteen tarkoittaisi 

altistumista syrjinnälle ja uhriuttamiselle. Jonna totesi, että hän pyrkii suhteisiin 

vain naisten kanssa, kun taas Aino on naimissa miehen kanssa. Vaikuttaa siltä, 

että Ainon biseksuaalisuus voidaan hänen työpaikallaan tulkita positiivisesti 

osittain juuri sen vuoksi, että hän on erisukupuolisessa suhteessa. On epäselvää, 

voisiko Aino käyttää biseksuaalisuuttaan samalla tavoin, jos hän olisi suhteessa 

naisen kanssa. Jonnan ja Ainon työpaikkojen ero on huomattava, vaikka he 

työskentelevät kumpikin miesvaltaisella alalla; sukupuolella on hyvin erilainen 

merkitys rakennusalalla ja musiikkiteollisuudessa. Jukka Lehtosen ja Kati 

Mustolan (2004) seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa työpaikoilla 

kartoittaneen tutkimuksen mukaan biseksuaalien kokemukset työpaikoilla eivät 

yleisesti ottaen eronneet merkittävästi muiden seksuaalivähemmistöjen 

kokemuksista. Vastaajien sukupuoli ja heidän kumppaninsa sukupuoli oli 

merkittävämpi tekijä kuin seksuaalinen identifikaatio. 

Aino luonnehtii biseksuaalisuutta poliittiseksi asenteeksi ja maailmankuvaksi. 

Ainon kuvaus biseksuaalisuudestaan on varsin yleinen haastateltavieni parissa. 

Haastateltavat sanoivat, että biseksuaalisuus terävöitti heidän havaintokykyään 

sukupuolinormien ja stereotypioiden suhteen, mutta myös teki heistä valmiit 

haastamaan ne. Gustavsonin (2006, 265) tekemissä ruotsalaisten binaisten 

haastatteluissa biseksuaalisuudesta puhuttiin idealistiseen tapaan, jossa sukupuoli 

ei ole merkityksellinen, vaan ihmisen yksilöllisyys. Sukupuolittuneista 

valtarakenteista vapaa ihmisyys nähtiin ideaalina, mutta tällainen ihmisyys oli 

enemmänkin utopistisen puhetavan tuote kuin todellinen poliittinen tavoite, joka 

olisi toteutettavissa. Gustavsonin (2006, 172–176) haastateltavat kertoivat myös 

sukupuolen joustavuudesta ja liikkuvuudesta, joka ilmenee ihmissuhteissa. 

Joustavuudesta huolimatta haastateltavat kuvailivat sukupuolta perinteisistä 
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rooleista käsin. Suhteessa mieheen oli sallittua olla heikko ja pieni ja suhteessa 

naiseen, varsinkin nuorempaan, sai luvan olla vahva, jopa macho. Samanlaisia 

ajatuksia esittivät omatkin haastateltavani. Aktiivisuus maskulinisoituu ja 

passiivisuus femininisoituu suhdekäytännöissä. Biseksuaalisuuden merkitystä 

ihmissuhteissa käsittelenkin seuraavassa alaluvussa. 

8.3 Ihmissuhteista heijastuva biseksuaalisuus 

Michel Foucault (1997 [1981]) muistuttaa, että pohdittaessa homoseksuaalisuutta 

tärkeä kysymys ei niinkään ole ”kuka minä olen?” tai ”mikä on haluni salaisuus?” 

Tärkeämpää on kysyä, millaisia suhteita voi rakentaa, keksiä, monistaa ja 

muuntaa homoseksuaalisuuden kautta. Omassa seksuaalisuudessa on 

olennaisempaa pyrkiä suhteiden moninaisuuteen kuin etsiä totuutta omasta 

seksuaalisuudestaan. Vaikka Foucault onkin ensisijaisesti kiinnostunut siitä, miten 

ja millaisissa tiloissa miehet voivat olla yhdessä ja jakaa olemisen, hänen 

huomautuksensa on tärkeä seksuaalisuuden kannalta yleensä. Myös omille 

haastateltavilleni olennaisia kysymyksiä ovat, miten biseksuaalisuus jäsentää 

heidän suhteitaan muihin ihmisiin ja millaisen perustan biseksuaalisuus tarjoaa 

uusien suhdemuotojen luomiselle. Uudet suhdemuodot eivät niinkään ole tavoite 

sinänsä, vaan arjessa syntyvä välttämättömyys. 

Seuraavassa pohdin sitä, miten biseksuaalisuus jäsentää ja määrittää 

ihmissuhteita. Aluksi pohdin biseksuaalien parisuhteita ja ihmissuhteita 

yleisemmällä tasolla, sitten siirryn käsittelemään haastateltavien kokemuksia 

monisuhteisuudesta. 

8.3.1 Parisuhteita ja ihmissuhteita 

Haastateltavani pohtivat biseksuaalisuuttaan myös kumppaniensa kautta. 

Vakituisessa naissuhteessa elävät naiset näyttäytyivät julkisesti lesboelämäntapaa 

elävinä naisina, yhteisön kannalta lesboina, kun taas eri sukupuolta olevan 

kumppanin kanssa elävät ihmiset näyttäytyivät heteroseksuaaleina. 

Biseksuaalisuuden merkitystä ja näkyvyyttä pohditiin tilanteessa, jossa oltiin 

sitouduttu olemaan yksiavioisessa suhteessa yhden ihmisen kanssa. Suurimmalle 

osalle haastateltavista usea samanaikainen kumppani tai rinnakkaissuhteet eivät 

olleet edes mielikuvituksen tasolla mahdollisia. Oman seksuaalisuuden 

määrittyminen kumppanin sukupuolen kautta koettiin yleensä häiritseväksi ja 

työlääksi, jatkuvaa ulostulon prosessia ja biseksuaalisuuden korostamista 
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vaativaksi. Työläyden kokemuksen vuoksi monet kieltäytyivät jatkuvan ulostulon 

prosessista ja antautuivat julkiselle heteroudelle tai lesboudelle. Näistä ajatus 

julkisesta heteroudesta koettiin kuitenkin torjuttavampana, ja varsin harva 

heterosuhteessa oleva haastateltava halusi tulla julkisesti määritellyksi heteroksi. 

Lesboyhteisöissä toimivia binaisia ja biseksuaalisuuden näkymättömyyden 

kokemusta käsittelen luvussa 9. 

Vuoden 1999 haastattelujen aikaan naishaastateltavista kuusi ilmoitti 

olevansa sinkkuja (useimmiten juuri tällä sanalla) ja 24 ilmoitti olevansa 

parisuhteessa (myöskin tällä sanalla). Jälkimmäisestä ryhmästä 11 sanoi olevansa 

parisuhteessa naisen kanssa, ja näistä neljä oli avoliitossa naisen kanssa. 13 

naisista oli parisuhteessa miehen kanssa. Yhdeksän näistä asui yhdessä miehen 

kanssa, kuudessa tapauksessa kyse oli avioliitosta. Viisi miehen kanssa suhteessa 

olevaa naista puhui myös vakituisen miessuhteen ulkopuolisista suhteista. Kolme 

kertoi satunnaisesti harrastavansa parinvaihtoa tai ryhmäseksiä yhdessä miehensä 

kanssa, ja kaksi miehen kanssa suhteessa olevista naisista sanoi etsivänsä suhteita 

naisten kanssa. Merkillepantavaa on, että naissuhteissa olevista naisista yksikään 

ei maininnut olevansa kiinnostunut vakituisen naissuhteen ulkopuolisista 

suhteista. Monisuhteiset käytännöt vaikuttivatkin olevan joko pääosin 

heteroseksuaalisen parisuhteen yhteinen piriste tai perustuvan tarpeeseen toteuttaa 

omaa biseksuaalista identiteettiä ja halua tilanteessa, jossa vakituinen suhde eri 

sukupuolta olevan kanssa määritti haastateltavan julkisesti heteroseksuaaliksi.  

Miehistä sinkuiksi itsensä ilmoitti viisi, ja neljä ilmoitti olevansa suhteessa 

naisen kanssa. Kahdessa tapauksessa haastateltava asui naisen kanssa, toinen 

näistä avioliitossa. Yhdellä naisen kanssa suhteessa olevista miehistä oli myös 

miessuhteita, joista naispuolinen kumppani ei ollut tietoinen. 

Toiseen haastattelukertaan mennessä monien haastateltavien suhdetilanteet 

olivat muuttuneet. Katja, Anna ja Ritva seurustelivat ensimmäisellä 

haastattelukerralla naisen kanssa ja seurustelivat edelleen saman naisen kanssa 

toisella haastattelukerralla. Myös Pirkko ja Kepa olivat edelleen yhdessä, joskin 

heillä oli myös rinnakkaissuhteita, joita heillä ei ensimmäisen haastattelukerran 

aikaan ollut. He olivat myös avioituneet. Ella, joka osallistui vuonna 1999 

parihaastatteluun Tarun kanssa, oli eronnut ja seurusteli nyt eri naisen kanssa. 

Eron ja nykyisen naissuhteen välissä hänellä oli ollut useita irtosuhteita pääasiassa 

naisten kanssa. Miehen kanssa vuonna 1999 seurustellut Venla seurusteli toisen 

haastattelukerran aikaan naisen kanssa ja suunnitteli häitä. Hänen 

suhdehistoriaansa kuului lyhyitä naissuhteita ja yksi kolmiosuhde, jota käsittelen 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Vuonna 1999 itsensä lesboksi ja biseksuaaliksi 
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määritellyt Pia asui nyt miehen kanssa. Heillä oli kaksi yhteistä lasta. 

Ensimmäisen haastattelun aikaan sinkkuna ollut Mikko oli naimisissa naisen 

kanssa. Jonna oli pysynyt sinkkuna. Niina oli molemmilla haastattelukerroilla 

sinkku, mutta oli haastattelujen välillä ehtinyt avioitua, saada lapsen ja erota.  

Käytän Venlan kokemuksia kuvittamaan haastateltavieni ajatuksia 

parisuhteesta, koska hänen ajatuksensa ja kokemuksensa ovat yhteisiä monien 

muiden haastateltavien kanssa. Venla pohti vuoden 2009 haastattelussa omaa 

parisuhdehistoriaansa, johon oli kuulunut pitkiä parisuhteita ja lyhyempiä suhteita 

sekä miesten että naisten kanssa. Venlan ihmissuhteita määrittää myös hänen oma 

kokemuksensa sukupuolestaaan: ”Mä en koe olevani mies enkä ihan oikeen, 

tavallaan nainenkaan, ni sit mullon niit vastakkaisii sukupuolii sit vaan 

enemmän.” Hän kuvasi suhteita naisten kanssa emotionaalisesti 

intensiivisemmiksi kuin suhteita miesten kanssa. Kokemus on yleinen myös 

muiden naispuolisten haastateltavieni parissa. Venlalla on ollut muutamia lyhyitä 

suhteita myös transihmisten kanssa, jotka ovat olleet identiteetiltään miehiä. 

Venla sanoi, että he ovat olleet ”hyvin semmosia perusmiehiä”, vaikka heissä 

olikin ”pientä poikkeavuutta biologiseen mieheen”. Venla ei ole ainoa 

haastateltavistani, jolla on ollut suhteita myös transsukupuolisten kanssa: erään 

haastateltavani pitkäaikainen elämänkumppani on transnainen.  

Venla sanoo, että hänestä helpointa on olla suhteessa toisen biseksuaalisen 

naisen kanssa, koska tämä ymmärtää, mitä halu myös mieheen tarkoittaa. Myös 

monet muut haastateltavat jakavat käsityksen siitä, että biseksuaalin on helpointa 

olla parisuhteessa toisen biseksuaalin kanssa, sukupuolesta riippumatta. Venlan 

mukaan lesbot kokevat epävarmuutta sen suhteen, että hän voi haluta myös 

miestä. Lesbot voivat pelätä tulevansa petetyksi ja jätetyksi miehen takia. ”Tää on 

se, mitä mä en itse pysty täysin ymmärtämään, että miten sillä on väliä, kenen 

kanssa sä sit pettäsit, jos pettäsit”, Venla sanoo. Myös suhdetta heteromiehen 

kanssa Venla kuvaa potentiaalisesti ongelmalliseksi. Joillekin miehille Venlan 

lesbinen ystäväpiiri ja harrastustoiminta on ollut ”vaikeaa käsitellä”. Useimmiten 

ongelmia on tullut kuitenkin ensisijaisesti heterosuhteeseen liittyvien sosiaalisten 

odotusten vuoksi: 

Mul on ollut ongelmallista heteromiesten kanssa ollessa se, että mä en sovi 

siihen, mä en o se heterotyttöystävä. Et se parisuhde voi toimia, mut sit 

sosiaalisesti se ei oikein. Se voi liittyy myös osittain tähän mun sukupuolen 

kokemiseen. […] Mä en jotenki osu siihen semmoseen 

heterosuhdedynamiikkaan. Sitä vois kuvitella, et helpointahan se ois olla 
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miehen kanssa, koska sillon yhteiskunnan silmissä kaikki on-on-on 

hyväksyttyä ja helppoa ja luetaan oikeen. Mut jotenkin se on se mikä mua 

häiritsee siinä, et sit mut nähdään jonain muuna ku mitä mä olen. Et sit jos 

mä olen naisen kanssa, joo okei, mut nähdään lesbona, mut se on enemmän 

oikein, ku se et ku mä olen miehen kanssa ollut, niin mut nähdään heterona. 

Se tuntuu musta jotenki ikävältä. Se häiritsee mua. (Venla 1977:2009.) 

Oletus siitä, että binaisen olisi sosiaalisten odotusten ja yhteiskunnallisten 

normien vuoksi helpompaa olla suhteessa miehen kanssa, on Venlan lisäksi 

monien muidenkin binaisten kokemusten mukaan väärä. Heteronormiin 

asettuminen, edes hetkeksi, tuottaa ahdistusta ja kokemuksen oman 

biseksuaalisuuden mitätöitymisestä ja näkymättömyydestä. Kukaan 

haastateltavista ei kokenut, että heteronormiin asettuminen loisi turvallisuutta tai 

olisi ylipäänsä miellyttävää. Aiemmassa alaluvussa kuvasin, kuinka vuonna 1957 

syntynyt Marita koki parisuhteen miehen kanssa sosiaalisena ja taloudellisena 

pakkona, joka typistää hänen seksuaalisuuttaan ja aiheuttaa kärsimystä. 

Heteronormatiivinen elämäntapa ei ole haastattelemilleni biseksuaaleille 

houkutteleva valinta. Jotkut haastateltavista toki puhuvat ”kahden maailman 

välissä elämisestä” eli siitä, että he tuntevat olevansa kotonaan sekä 

”heteropiireissä” että homo- ja lesboyhteisöissä. Tämän kotonaan olemisen 

tunteen ehtona on kuitenkin se, ettei heteropiireihin ole pakko sovittautua. 

Tilanteet, joissa haastateltava oletettiin heteroksi kumppanin erisukupuolisuuden 

perusteella, koettiin ärsyttäviksi ja ahdistaviksi.  

Amerikkalainen queer-tutkija Michael Warner (1999) huomauttaa, että 

avioliiton asettaminen legitiimeimmäksi elämisen, olemisen ja 

parisuhteellisuuden muodoksi vähättelee niitä ihmissuhteita, jotka eivät asetu 

avioliiton kaavaan. Warner, joka toki kirjoittaa amerikkalaisen homo- ja queer-

liikkeen kontekstista käsin, toteaa, että queer-yhteisön sisällä ihmissuhteet eivät 

ole yhtä ritualisoituneita ja institutionalisoituneita kuin heteromaailmassa ja että 

sen vuoksi jokainen ihmissuhde on “seikkailu kartoittamattomalle alueelle” 

(käännös JK). Valtakulttuurisesta näkökulmasta aikuisten ihmisten välisiä 

ihmissuhteita on vain kahdenlaisia: miehen ja vaimon välisiä (tai sellaiseen tilaan 

johtavia) ja ei-seksuaalisia ystävyyksiä. Kaikki muu on legitiimin ulkopuolella, 

luokiteltavissa häiriötilaksi. Warner näkee, että queer-yhteisöissä erilaisten 

ihmissuhteiden skaala on laajempi, ja pelkää, että peräänantamaton avioliitto-

oikeuksien puolustaminen supistaa skaalan. Avioliiton ja sen kaltaisten 

parisuhteiden ensisijaistaminen kyseenalaistaa myös erilaisia yhteisöllisyyden 
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muotoja. Warner on erityisen huolissaan siitä, että avioliitto-oikeuspuheessa 

läheisyys (intimacy) liitetään vain avioliitonomaisiin parisuhteisiin ja muut 

ihmissuhteet, kuten satunnaiset seksisuhteet tai vaikkapa homomiehen ja lesbon 

väliset ystävyyssuhteet, nähdään ei-läheisinä. Läheisyys on inhimilliselle 

olemiselle välttämätöntä, mutta läheisyyttä väitetään saatavan vain avioliitosta tai 

sen kaltaisista suhteista. Warner haluaisi nähdä, että läheisyyttä olisi tarjolla 

ihmisten välillä yleensä, eikä vain yhdenlaisessa, legitimoidussa parisuhteessa. 

Joillekin haastateltavilleni erottelu niin sanottujen parisuhteiden ja niin sanottujen 

ystävyyssuhteiden välillä olikin häilyvä.  

Monet haastateltavat kokevat, että heidän ihmissuhteensa jäsentyvät tavoilla, 

joissa seksuaalisuudella on tärkeä rooli, mutta jotka eivät ole selkeästi 

määriteltävissä. Haastateltavat kertovat, kuinka parisuhteiden lisäksi heillä on 

tärkeitä ihmissuhteita, joissa seksuaalisuus on vahvasti läsnä tavalla, jota ei 

heteronormatiivisessa kulttuurissa oleteta ystävyys- ja kaverisuhteissa olevan. 

Lesboyhteisöissä toimivat naiset puhuvat tärkeistä ihmissuhdeverkostoista, joissa 

entisillä kumppaneilla, ”eksillä”, on tärkeä merkitys. Myös ystävyyssuhteet 

saattavat olla romanttis-erottisesti värittyneitä. Haastateltavat sanovat kokeneensa, 

että ”heteropiireissä” ihmissuhteita voisi olla vain kahdenlaisia: vastakkaista 

sukupuolta olevien ihmisten välisiä parisuhteita tai sitten ystävyyssuhteita, joista 

jälkimmäisiin seksuaalisuus ei kuulu eikä saa kuulua, ilman että mukana on 

odotus parisuhteesta. Ihmissuhteiden luokittelu siis rinnastuu Warnerin esittämiin 

ajatuksiin legitiimeistä suhteista. Omat ihmissuhteensa haastateltavat kokivat 

määrittelevänsä monimuotoisemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

haastateltavien kaikki ihmissuhteet olisivat seksualisoituneita, vaan sitä, että 

ihmissuhteiden monimuotoisuus sallii sen, että suhteet saavat olla intiimejä ja 

läheisiä myös ilman seksuaalista komponenttia. Mikko kertoo toisessa 

haastattelussa, että hänen kaikki miespuoliset ystävänsä ovat homoja tai 

biseksuaaleja ja että heidän kansaan on joko ollut tai on eroottisväritteinen suhde. 

Nämä miehet ovat sellaisia, joiden kanssa Mikko voisi kuvitella seurustelevansa, 

kun taas suuri osa Mikon naispuolisista ystävistä on sellaisia, joiden kanssa 

Mikko ei voisi kuvitella suhdetta. 

Ihmissuhteiden luokittelu ystävyyssuhteiksi, rakkaussuhteiksi tai 

seksisuhteiksi voi biseksuaalien näkökulmasta olla merkityksetöntä. Mikon 

pohdinta suhteistaan miehiin kuvittaa biseksuaalien ihmissuhteiden 

monimuotoisuutta. Mikko kertoo, että hänen edelliset seksikokemuksensa miesten 

kanssa ajoittuvat yli kymmenen vuoden taakse, mutta silti hän kokee, että 

seksuaalisuus ja emotionaalinen kiintymys määrittävät hänen suhteitaan miehiin. 
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Hänellä ei ole miespuolisia ”kavereita”, vaan hänen läheisiä miessuhteitaan 

luonnehtii jonkinlainen seksuaalinen jännite. 

[Niissä suhteissa on] molemminpuolista kiintymystä, ilman että siit seurais 

parisuhde. Et sitä vois sanoa vaan ”ystävyyssuhde mieheen”, mut se on 

tavallaan asian yksinkertaistamista. Ei se oo samanlaista ku ehkä jollain 

heteromiehillä on ystävyyssuhteita miehiin. […] Mullei oo minkäänlaista 

käsitystä, miten kaks miestä hengailee keskenään, tai mitä ne tekee, paitsi 

sellases suhteessa, missä on jonkinasteinen seksuaalinen vire, mikä ei 

välttämät koskaan toteudu, mikä ei välttämättä tuu ees esille. Mun on vaikee 

kuvitella, et mullolis miespuolista ystävää, joka ois hetero, se tuntus täysin 

oudolta ajatukselta. [...] Ei se vaan... heteromiehet ei kiinnosta mua sit 

tippaakaan. Tai sitten miehet ei kiinnosta mua tippaakaan, ellei siinoo sitten 

jotain muuta. (Mikko 1976:2009.) 

Heteromaskuliinisessa kulttuurissa miesten välinen emotionaalinen ja fyysinen 

läheisyys, silloinkin kun se ei ole suoraan seksuaalista, värittyy 

homoseksuaaliseksi, mikä johtaa homososiaalisen fyysisen ja emotionaalisen 

läheisyyden välttämiseen. Amerikkalaissosiologit Eric Anderson ja Adi Adams 

(2011) ovat väittäneet tämän johtuvan heteroseksuaalisten miesten pelosta joutua 

julkisesti homoseksualisoiduiksi, jolloin pelon kohteena ei ole 

homoseksuaalisuus, vaan se, että joku voi luulla pelkääjällä olevan 

samansukupuolisia seksuaalisia tunteita. Niinpä Mikon kokemus siitä, että hänen 

ystävyyssuhteensa toisten miesten kanssa ovat erilaisia kuin ne voisivat 

heteromiehellä olla, kertoo siitä, kuinka biseksuaaliseksi määritetty identiteetti on 

myös tietoista ja välttämätöntä erottautumista siitä, millaisiksi miesten väliset 

suhteet heterokontekstissa oletetaan.  

Mikolla on selvästi vähemmän miespuolisia kavereita ja ystäviä kuin 

naispuolisia. Hän sanoo, ettei hänellä ole ”mitään kiinnostusta” tavata miehiä ja 

kokevansa miehet vieraiksi. Mikko kertoo, että suurin osa hänen miespuolisista 

ystävistään on vanhoja kavereita ja että hän ei ole juurikaan tutustunut lähemmin 

uusiin miehiin. Hän sanoo, että tuntee toki mukavia miehiä sekä työpaikallaan 

että urheiluharrastuksessaan, mutta ei erityisemmin halua tavata näitä miehiä 

vapaa-ajallaan. Uusia naispuolisia ystäviä hän kuitenkin sanoo saavansa 

jatkuvasti. Hän sanoo, että parisuhteessa oleminen on varmaan vaikuttanut siihen, 

että hän on uusien miestuttavuuksien suhteen sulkeutuneempi. 
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Se on vähän muna ja kana -kysymys, että kumpi tuli ensin, se että miesten 

kanssa tutustuu vaan, jos siinä on sellanen mahollisuus, että siinä vois olla 

suhde, vai että onks se toisessa järjestyksessä, et sitä vaan tutustuu miehiin ja 

sit jossain vaihees huomaa, et hei toi on sellanen tyyppi, et sen kans vois olla 

suhde. […] [Jos mä] hankkisin terapeutin, ni se jossain vaihees varmaan 

sanois, että ootsä huomannu sellasta mahollisuutta, että ehkä sä et halua olla 

miesten kanssa ystävä sen takia, että sä pelkäät sitä, että sulle väkisin tulis 

siihen jonkinlainen suhde, ja sä et halua pettää tänhetkistä kumppania. [...] 

Mä en usko että se oikeesti on niin, ja se on vaan sellasta että, keksii hauskoja 

asioita mitkä ei oikeesti oo totta. [pitkä tauko] Et se ois enemmänki 

ajatusleikki ehkä siinä. (Mikko 1979:2009.) 

Jo vuoden 1999 haastattelussa Mikko huomioi, että hänen ystäväpiirissään on 

vähemmän heteroita, varsinkin heteromiehiä. Hän sanoi, että on ”onnistunut 

keräämään ympärilleen” ihmisiä, jotka ajattelevat sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta samoin kuin hän. Mikko huomautti myös tuolloin, että suurin 

osa hänelle läheisistä ystävistä on naisia. Mikko sanoi, ettei varsinaisesti ihastu 

naisiin, vaikka hän seurustelikin naisen kanssa molemmilla haastattelukerroilla. 

Hän sanoi kyllä tiedostavansa esimerkiksi sen, että joku nainen on kaunis, mutta 

että hänelle ”naiset on vaan vastaantulijoita”. Hyvännäköiset miehet, erityisesti 

”goottipojat”, joihin Mikko sanoi olevansa ”ihan hassuna”, sen sijaan kiinnittivät 

Mikon huomion. Mikko pohtikin, että ihastuuko hän ”miehissä niihin ruumiisiin 

ja naisissa siihen mieleen”.  

Mikko kuvasi vuoden 1999 haastattelussa itseään ”yhden ihmisen ihmiseksi”, 

ja myös vuoden 2009 haastattelussa sanoo kokevansa itsensä pohjimmiltaan 

monogaamiseksi. Hän on naimisissa naisen kanssa, joka on myös biseksuaali, 

mutta jolle biseksuaalisuus ei ole identiteetin kannalta yhtä tärkeä asia kuin 

Mikolle itselleen. Mikon kumppani on sanonut hyväksyvänsä, että Mikko ”tekee 

jotain juttuja” miesten kanssa, eli harrastaa seksiä, mutta Mikko itse torjuu tämän 

mahdollisuuden voimakkaasti. ”Jos polyamorinen olisin, niin sitten se olis eri 

asia, mut et yksavioinen biseksuaali, niin ei se mun mielestä eroo yksavioisesta 

homosta tai yksavioisesta heterosta millään lailla” (Mikko 1976:2009). Mikko 

määrittää yksiavioisuuden ja polyamorisuuden olemuksellisiksi ominaisuuksiksi 

sen sijaan, että kuvaisi niitä yhteiskunnallisena normina ja sen rikkomisena. 

Mikko sanoo, ettei itse halua kieltää kumppaniltaan mahdollisia muita suhteita, 

mutta sanoo myös ettei halua tietää niistä, koska arvelee, että olisi niistä 

mustasukkainen. Kumppani ei kuitenkaan pidä muita suhteita olennaisina. 
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Mikolle monogaamisuus on määre, joka luonnehtii häntä itseään ja hänen 

seksuaalista olemustaan, ei niinkään hänen suhdettaan kumppaniinsa. Mikon 

kokemukset kuvastavatkin sitä, että vaikka vakiintuneessa monogaamisessa 

parisuhteessa olevan biseksuaalin halu eri sukupuoliin ei olekaan julkisesti 

näkyvissä, se silti jäsentää hänen ihmissuhteitaan.  

8.3.2 Monisuhteisuuden mahdollisuus 

Gustavson (2006, 106) toteaa, että hänen haastattelemansa naiset olivat kokeneet, 

että heidän biseksuaalisuuttaan ei otettu vakavasti, jos heillä ei ollut suhteita sekä 

miesten että naisten kanssa. Tämän vuoksi he olivat joutuneet pohtimaan sitä, 

kuinka he itse järjestivät ihmissuhteensa suhteessa omaan biseksuaalisuuteensa ja 

biseksuaalisuuteen liitettyihin ennakkoluuloihin. Gustavsonin (2006, 128–129) 

haastateltavat vastustivat sekä sitä ennakkoluuloa, että biseksuaalit eivät voi olla 

monogaamisia, että monogamiaa valtajärjestelmänä. Jotkut korostivat omaa 

tarvettaan olla suhteessa monogaaminen, toiset taas yrittivät järjestää 

ihmissuhteensa siten, että monet yhtäaikaiset suhteet olisivat mahdollisia. 

Joillekin Gustavsonin (2006, 118–120) haastateltaville itsensä nimittäminen 

biseksuaaliksi, mutta eläminen monogaamisena muodostui vastarinnaksi jo 

sinällään. Eräs jopa sanoi suoraan, että monogamia tuntuu jonkinlaiselta 

protestilta. Tämä kertoo siitä, kuinka tietoisia biseksuaalit ovat biseksuaalisuuteen 

liitetyistä ennakkokäsityksistä, joiden mukaan biseksuaalisuus ei ole uskottavaa, 

ellei biseksuaalilla ole yhtä aikaa kumpaakin sukupuolta olevaa partneria, ja että 

biseksuaalin on mahdotonta olla uskollinen yksiavioisessa suhteessa. 

Tilastollisen FINSEX-tutkimuksen vuonna 2007 kerätyn aineiston mukaan 

noin 4–6 %:lla suomalaisista olisi vakituisen parisuhteen lisäksi rinnakkaissuhde, 

mutta monisuhteisuudesta tällainen luku ei kerro juuri mitään (Kontula 2009b, 

31). Saman tutkimuksen mukaan ”joka seitsemäs mies, mutta vain joka 

kahdeskymmenes nainen eläisi mieluiten rinnakkaissuhteista elämää” (Kontula 

2009b, 39–40), mutta että ”rinnakkaissuhteista elämää” toivovien miesten määrä 

oli pudonnut noin 40 % vuoden 1992 tutkimukseen verrattuna. Useampia suhteita 

halunneista neljä viidesosaa kertoi solmineensa ”nykyisen suhteensa aikana” 

(Kontula 2009b, 41) tilapäisen tai pitkäaikaisemman rinnakkaissuhteen, joista 

tutkimuksessa esitetään seuraava arvio: ”Usein se oli tapahtunut varmaankin 

vastoin heidän vakituisen kumppaninsa halua ja toiveita” (Kontula 2009b, 41). 

FINSEX-tutkimuksessa todetaan ja rakennetaan käsitystä parisuhteesta 
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nimenomaan kahden välisenä suhteena, jonka rinnalla voi olla muita, kumppanin 

näkökulmasta epätoivottuja suhteita. 

Saman tutkimuksen mukaan seksuaalinen uskollisuus parisuhteessa on tullut 

suomalaisille tärkeämmäksi 1970-luvulta lähtien ja eurooppalaisessa 

mittakaavassa suomalaiset ovat uskollisuuden suhteen erityisen vaativia. 

Rinnakkaissuhteiden ja raportoidun uskottomuuden määrä on tutkimus 

tutkimukselta vähentynyt. (Kontula 2009b; Kontula 2009a, 70–76.) 

Tutkimuksessa useat samanaikaiset suhteet ja uskottomuus samastuivat, eikä 

tutkimus vastaa siihen, miten paljon Suomessa on vapaaehtoisia ja itse valittuja 

monogaamisen parisuhdeideaalin vastaisia suhdekäytäntöjä. Tutkimus ottaa myös 

normia rakentavan roolin toteamalla, että ”uskollisuus parisuhteessa” – siis 

yksiavioisuus, koska tätä ”uskollisuus” tutkimuksen diskurssissa varsinaisesti 

tarkoittaa – on myös onnellisuuden tae.  

Olen jo aiemmin tässä luvussa käyttänyt termiä polyamoria, jolla yleensä 

viitataan näkemykseen, jonka mukaan useat yhtäaikaiset (rakkaus)suhteet 

nähdään paitsi hyväksyttävinä, myös tavoiteltavina. Amerikkalainen polyamoria-

aktivisti Deborah Anapol (2010, 1–18), joka kirjoitti toisen kahdesta keskeisestä 

polyamoriaa käsittelevästä oppaasta99 (vrt. Pallotta-Chiarolli 2004; Ritchie & 

Barker 2006, 589), korostaa, että polyamoriassa suhteiden muotoa tärkeämpiä 

ovat suhteeseen liitetyt arvot, eli kunnioitus, hyväksyntä (consent) ja rakkaus. 

Rakkauteen nojaava määritelmä erottaa polyamorian seksiin perustuvista 

monisuhteisista käytännöistä, kuten parinvaihdosta ja avoimista suhteista. 

Anapolin mukaan suhde, jossa on pettämistä tai pakottamista, ei voi olla 

polyamorinen, kumppaneiden lukumäärästä riippumatta. Polyamoriaa on kuvattu 

”vastuulliseksi ei-monogamisuudeksi”, ja angloamerikkalaisissa 

polyamoriayhteisöissä sitä kuvataan rehelliseksi tavaksi järjestää ihmissuhteet, 

jossa osapuolten välisillä neuvotteluilla ja yhteisymmärryksellä on olennainen 

merkitys. Polyamoriayhteisöissä korostetaan välittämistä, kommunikaatiota, 

sitoutumista ja osapuolten välistä kunnioitusta. Rakkauden merkitys 

ihmissuhteiden perustana korostuu seksuaalisuuden sijaan. (Ritchie & Barker 

2006) Tämä tapa määritellä polyamorisuus kuvastaa sekä tarvetta järjestää 

ihmissuhteet yksiavioisesta mallista poikkeavalla tavalla että tarvetta määrittää 

tämä tapa myönteisin termein ja erottautua muista, kulttuurisesti kielteiseksi 

                                                        
99Nämä keskeiset polyamoriaa käsittelevät teokset ovat Anapolin Love Without Limits (1992) ja 
Dossie Eastonin ja Catherine A. Lisztin Ethical Slut. A Guide to infinite sexual possibilities (1997). 



391 

mieltyvistä monisuhteisuuden tavoista, kuten uskottomuudesta yksiavioisessa 

suhteessa, parinvaihdosta ja irtoseksistä.  

Näen polyamorian ideologisena käsitteenä, jonka avulla on tarkoitus luoda 

positiivista polyamorista identiteettiä ja polyamorisia yhteisöjä. Polyamoria 

käsitteenä luo olemuksellista identiteettiä, joka luonnehtii ihmistä, sen sijaan että 

se luonnehtisi pelkästään suhde- tai seksuaalikäytäntöjä. Myös haastatteluissani 

käy ilmi puhetapa, jossa ihmisiä kuvaillaan polyamorisina sen sijaan, että sanaa 

käytettäisiin ihmissuhteiden jäsentämisen tavan kuvailuun. Edellisen luvun 

lopussa Mikkokin toteaa, että ”jos polyamorinen olisin”, ja linkittyy puhetapaan 

jossa polyamorisuus kuvaa identiteettiä ja olemusta. Näin määriteltynä 

polyamoriaan liittyvät myönteiset arvot, kuten rehellisyys ja vastuullisuus, 

voidaan liittää polyamorisen identiteetin kautta myös itseen. 

Näen polyamorian ensisijaisesti angloamerikkalaisiin kulttuureihin ja niiden 

aatteelliseen liikehdintään sitoutuneena käsitteenä (vrt. Anapol 2010, xiii-xv). 

Yhdysvalloissa ei-yksiavioisuuteen (nonmonogamy) keskittyneitä ryhmiä on ollut 

1970-luvulta alkaen niin seksuaalista vapautumista painottaneessa liikkeessä kuin 

erilaisissa New Age -hengellisyyksiin ja uuspakanuuteen keskittyvissä 

ryhmissäkin. (Ray 2004; Sartorius 2004.) Sekä yhdysvaltalaisissa että 

brittiläisissä polyamoriakeskusteluissa (jotka internetin aikakaudella ovat paljolti 

myös päällekkäiset) on pyritty tietoisesti luomaan uusia englanninkielisiä 

käsitteitä kuvaamaan polyamorisissa suhteissa ilmeneviä tunteita ja ihmissuhteita 

(Ritchie & Barker 2006). Polyamoriasanasto luo käsityksen oikeasta tavasta 

toimia polyamorisissa suhteissa ja normittaa niitä. Se kertoo, miten suhteissa 

pitäisi tuntea, ja samalla hiljentää niitä kokemuksia, jotka eivät polyamoriseen 

normiin asetu. (vrt. Barker & Langdridge 2010; Klesse 2007.) 

Vaikka polyamorian termillä on selvästi tarve myös suomalaisessa seksuaali- 

ja suhdekeskustelussa, näen, että termi ei kitkattomasti asetu suomalaiseen 

ihmissuhdediskurssiin. Polyamorian termi voi näyttäytyä vieraana myös niille 

ihmisille, jotka arjessaan toteuttavat erilaisia monisuhteisia käytäntöjä, kuten 

avoimia suhteita, parinvaihtoa ja rinnakkaissuhteita. Polyamoriaa käsitellään 

suomalaisessa mediakeskustelussa pienen ihmisryhmän poikkeavana 

käyttäytymismuotona, ja sellaisena se on omiaan peittämään muita monisuhteisia 

käytäntöjä. Suomalainen julkinen puhe polyamoriasta vaatisikin tarkempaa 

analyysiä, johon minulla omassa tutkimuksessani ei ole ollut mahdollista 

paneutua. Siitä huolimatta näen biseksuaalisuutta ja polyamoriaa koskevat julkiset 

diskurssit keskenään risteävinä, rinnakkain kulkevina ja osin toisiaan 

määrittävinä. 
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Suomessa monisuhteisuutta ja polyamoriaa on tutkittu hyvin vähän. Jesse 

Matilainen (2012) on tehnyt antropologian pro gradunsa suomalaisten itsensä 

polyamorisiksi määrittävien ihmisten sukulaisuuskäsityksistä. Matilaisen 

haastateltavista suurin osa määritti itsensä biseksuaaleiksi tai panseksuaaleiksi. 

Polyamoria on Matilaisen mukaan tullut terminä suomalaiseen keskusteluun 

aikavälillä 2003–2009, ensijaisesti internetin kautta. Matilaisen haastattelemat 

suomalaiset polyamoriset kuvaavat polyamoriaa ilmiöksi, jossa ei-yksiavioiset 

käytännöt ovat kaikkien kumppaneiden tiedossa ja hyväksymiä, jossa seksi ja 

rakkaus eivät ole toisiinsa sidottuja ja jossa pyritään vastuullisuuteen. Myös 

suomalaisten polyamoristen määrittelemässä polyamorian käsitteessä korostuu 

rakkauden merkitys. Polyamoristen mukaan olennaista ei ole useiden 

seksisuhteiden vaan useiden rakkaussuhteiden yhtäaikaisuus. Matilainenkin 

(2012, 11, 63) muistuttaa, että polyamorian termi kuvaa enemmän ideaaleja kuin 

käytäntöjä. Hänen haastateltavilleen polyamoria ei välttämättä kuvannut heidän 

suhdetilannettaan, vaan sitä, millaista suhdetilannetta he pitävät ihanteellisena. 

Matilaisen haastateltavat kokivat polyamorisuuden olevan toisaalta valinta, 

toisaalta olemuksellista siinä määrin, että jos yksilö ei tekisi valintaa olla 

polyamorinen, hän päätyisi pettämään kumppaneitaan. Matilaisen (2012, 67–74) 

mukaan polyamorisissa suhteissa neuvottelun merkitys korostuu ja osin myös 

ritualisoituu. Kumppaneiden läheisyyttä määrittää se, miten paljon heidän 

kanssaan neuvotellaan. Neuvottelun avulla suhteet saavat symbolisen ja 

sosiaalisen vahvistuksen.  

Vaikka molemmilla haastattelukerroilla monet haastateltavistani 

kyseenalaistivatkin monogaamisen parisuhdeihanteen, varsin harvoilla heistä oli 

monisuhteisia käytäntöjä. Vuoden 1999 haastateltavat jaottelin kolmeen ryhmään, 

joista yhden nimesin ”parinvaihtajiksi”. Tähän ryhmään kuului joitakin lähinnä 

1960-luvulla ja 1970-luvun alussa syntyneitä (hetero)miehen kanssa suhteessa tai 

avioliitossa olevia naisia, joille biseksuaalisuus näyttäytyi lähinnä avioelämän 

piristyksenä. Parinvaihto ja satunnainen ryhmäseksi olivat myös tapoja testata 

parisuhdetta ja lisätä itsetuntemusta. He eivät etsineet seurustelusuhteita naisten 

kanssa tai edes seksisuhteita, jotka eivät olisi jollain tavalla olleet kytköksissä 

myös aviosuhteeseen. Näiden naisten haastatteluvastaukset olivat lyhyempiä ja 

suppeampia kuin niiden haastateltavien, jotka pohtivat identiteettiään. Vaikuttikin 

siltä, että biseksuaalisuus viittasi enemmän heidän seksikäytäntöihinsä kuin 

itsemäärittelyynsä tai identiteettiinsä. Toiselle haastattelukerralle en onnistunut 

tavoittamaan yhtään näistä naisista, vaan tavoitin lähinnä niitä haastateltavia, 

joille biseksuaalisuus oli identiteetin kannalta merkittävä asia. Näiltä 
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haastateltavilta kysyin myös mielipidettä tai kokemuksia polyamoriasta tai 

monisuhteisuudesta. Pirkolla ja Kepalla sekä Venlalla oli kokemuksia 

monisuhteisista parisuhdekäytännöistä. 

Ensimmäisessä haastattelussa puhuimme Pirkon ja Kepan kanssa paljon 

heidän ajatuksistaan parisuhteestaan, joka tuolloin oli kestänyt lähes 

vuosikymmenen. Molemmat myönsivät, että yksiavioinen parisuhde ei 

välttämättä ole heille oikea vaihtoehto, mutta tuolloin he olivat avoimessa 

suhteessa ”vain teoriassa”. Molemmat kertoivat tarvitsevansa myös 

samansukupuolisia suhteita, mutta tällaisia suhteita oli varsin vaikea luoda tai 

ylläpitää vakiintuneessa erisukupuolisessa suhteessa. Toisen haastattelun aikaan 

heidän suhdetilanteensa oli muuttunut. He olivat avioituneet ja asuivat edelleen 

yhdessä, mutta tämän lisäksi molemmilla oli ollut useita muita suhteita. Kepa 

sanoo, että aiemmin se, miten valmiita he olivat muihin suhteisiin keskinäisen 

suhteensa lisäksi, liittyi osin siihen, että he eivät halunneet vahvistaa 

biseksuaalisuuteen liitettyä yliseksuaalisuuden ja uskottomuuden ennakkoluuloa: 

Kepa: Sillon kymmenen vuotta sitten se meininki oli se, että oli hirvee tarve 

todistaa, että biseksuaalit ovat ihan tavallisia, ku muutkin ihmiset, eivätkä ole 

mitään seksihurjastelijoita, jolla on pakko olla monta suhdetta ja näin 

edelleen. Silleen et voidaan ihan auvoisasti, et ollaan parisuhteessa. Ja mites 

kävikään! [naurua] 

Pirkko: No me ollaan edelleen auvoisasti vakituispari. […] Toisaalta emmä 

tajuu, et miks pitäis jotenkin osottaa että me ollaan samanlaisia ku muutkin 

ihmiset. Mitä ihmettä sillä voittaa, että on samanlainen ku muut ihmiset? 

Eikse oo parempi olla sellanen, ku hyvält tuntuu? 

Kepa: Ehkä sillon oli vaan se horoperseoletus jotenki pahasti pinnalla. 

Pirkko: [puhuu päälle] Niin, ehkä. Ja sillee niinku horoperseisyys ois jotain 

pahaa. 

Kepa: Niinku se, myöski. Mikä siis tosiaan, käytin sanaa horoperse ihan 

silleen positiivisessa mielessä. 

Pirkko: Niin sä oot ottanu sen haltuun. [naurua] 

JK: Voimaantunut. [nauraa] 

Pirkko: Voimaantunut horoperse. [naurua] Se on kyllä elegantti sana. 

(Pirkko 1970 & Kepa 1974:2010.) 
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Kepalla oli toisella paikkakunnalla pitkäaikainen poikaystävä, jota hän tapasi 

joitakin kertoja vuodessa; Pirkolla puolestaan oli ollut joukko suhteita naisten 

kanssa, mutta kaikki suhteet olivat päättyneet. Pirkko kertoo, että suurin osa 

suhteista oli päättynyt sen vuoksi, että tyttöystävät eivät hyväksyneet hänen 

suhdettaan mieheen, jota hänellä ei ollut aikomustakaan jättää. Kaksi hänen 

tyttöystävistään oli hyväksynyt hänen ja Kepan suhteen, ja heistä oli tullut 

perheenjäseniä, jotka jakoivat myös Pirkon ja Kepan arkielämää, mutta suhteet 

olivat päättyneet muista syistä. Pirkko sanoo, että naissuhteet olivat olleet hänelle 

hyvin tärkeitä, mutta että polyamoristen suhteiden ylläpito on vaikeaa. Pirkko ja 

Kepa pohtivat monisuhteisuutta polyamorian käsitteen avulla ja näkivät 

polyamoriapuheen ja toiminnan identiteettiin liittyvänä.  

He olivat ajoittain osallistuneet myös polyamoria-keskusteluryhmien 

tapaamisiin, mutta eivät olleet varsinaisia aktiivitoimijoita ryhmässä. Kepa vertaa 

”polyhomman fiilistä” samankaltaiseksi kuin hän oli kokenut biryhmässä olleen 

kymmenisen vuotta aiemmin. Kepa toteaa, että polyamoriaryhmässä ”aletaan 

saada sitä prideä, ja halutaan saada identiteetti mukana politiikassa, positiivinen 

identiteetti”. Hän kuitenkin muistuttaa, että kymmenessä vuodessa 

kommunkaatiotavat ovat muuttuneet. 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa 

keskusteluryhmissä ”kohdattiin naamakkain”, kun taas polyamoria-keskustelu on 

vahvimmillaan internetissä, mikä voi luoda ”valheellista yhteisöllisyyttä”. Pirkko 

kertoo käyneensä polyamoria-keskusteluryhmässä jonkin aikaa varsin ahkerasti, 

mutta kyllästyneensä käymään sen vuoksi, että ryhmässä oli joitakin äänekkäitä 

jäseniä, jotka eivät antaneet muille mahdollisuutta puhua.  

Mua alko jotenki tympiin se, koska ne oli niin nuoria ne tyypit, ja niil oli niin 

vähän elämänkokemusta ja niin varmat mielipiteet kaikesta. Ja sit vielä 

kaikenlisäks se, et ne oli enimmäkseen nuoria miehiä, ja sitte naiset istu siellä 

hiljaa. Ja sitte mua alko ärsyttää se koko homma. (Pirkko 1970:2010.) 

Pirkolle ja Kepalle ryhmätoiminta näyttäytyi sopivana tapana rakentaa 

identiteettipolitiikkaa, mutta vanhempana monisuhteisia suhdekäytäntöjä 

noudattavana keski-ikäisenä pariskuntana he tunsivat olonsa ulkopuolisiksi 

nuorten miesten kansoittamassa keskusteluryhmässä. Kysyin Pirkolta ja Kepalta 

mieltävätkö he itsellään olevan polyamorinen identiteetti, vai kokevatko he, että 

monisuhteiset käytännöt liittyisivät heidän biseksuaaliseen identiteettiinsä. Pirkko 

myöntää, että biseksuaalisuus on varmaankin vaikuttanut ajatuksen heräämiseen, 

ja toteaa, että monet biseksuaalit voivat ”lähtee tohon polykuvioon” sen vuoksi, 
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että ajattelevat, että polyamoria antaisi mahdollisuuden siihen, että ”olisi yksi 

kumpaakin”, siis sekä mies- että naispuolinen kumppani.  

Pirkko sanoo, että hän kokee polyamorisuuden identiteetikseen siinä 

mielessä, että vaikka hänelle ehkä olisikin mahdollista olla pitkässä parisuhteessa 

täysin yksiavioinen, se vaatisi häneltä tietoista ponnistelua. Hän kyseenalaistaa 

sen mahdollisuuden, että voisi olla yksiavioisessa suhteessa jonkun kanssa 

ihastumatta keneenkään toiseen. Hän sanoo ymmärtävänsä, että yksiavioisessa 

suhteessa olevat ihmiset estävät itseään ihastumasta keneenkään sen vuoksi, 

etteivät halua loukata kumppaniaan, mutta toteaa, että kyse on myös siitä, että 

yksiavioiset haluavat ”pitää kiinni sellaisesta minäkuvasta”, johon ei kuulu 

moniin ihmisiin ihastuminen. Pirkko sanoo, että hänen minäkuvaansa moniin 

ihmisiin ihastuminen sen sijaan kuuluu ja että polyamorinen identiteetti liittyy 

sekä siihen, ettei hän koe voivansa olla yksiavioinen, että siihen, että hän on 

tämän ominaisuutensa suhteen rehellinen kaikille kumppaneilleen. Pirkko siis 

luonnehtii itseään polyamorisena paljolti samoin käsittein kuin polyamoriaa 

angloamerikkalaisessa keskustelussa luonnehditaan. Kepa sanoo, että hänen 

mielestään ”läheiset ihmiset pitää pyrkiä integroimaan jotenkin elämään, et siinä 

mielessä voin sanoa, että kyllä olis tämmönen identiteetti mahdollisesti 

olemassa”. Kepa liittää identiteettiin avoimen elämäntavan, mikä näkyy siinä, että 

jos hänellä on useita suhteita, hän pyrkii ottamaan ne kaikki huomioon 

arkielämässään. Identiteetti tarkoittaa Kepalle kokonaisvaltaisuutta, sitä että 

ihmissuhteet eivät ole toisistaan erillisiä, vaan että niiden vaikutus toisiinsa 

myönnetään. 

Myös Venlalla oli kokemuksia monisuhteisuudesta. Hän sanoo olleensa 

”toista vuotta” tilanteessa, jossa hänellä oli suhde kihloissa olevan naisparin 

toiseen osapuoleen. Suhde oli Venlan sosiaalisessa piirissä julkinen. Venla 

liikuskeli pariskunnan kanssa yhdessä, ja heillä oli sovittu aikataulu siitä, milloin 

Venla näki kumppaniaan. Suhde rakentui sekundäärisyyden vaatimukselle eli 

sille, että suhde Venlaan oli toissijainen suhteessa kihlattuun kumppaniin, ja 

sääntönä oli, että rinnakkaissuhteen kumppaniin ei saa rakastua. Suhde kaatuikin 

siihen, että Venlan kumppani ”kehitti sopimattomia tunteita” Venlaa kohtaan. 

Venla itse puolestaan ei tuolloin etsinyt pitempiaikaista parisuhdetta. Venlalla oli 

nuorempana ollut myös avoimia suhteita.  

Venla sanoo, että BDSM-piireissä vastaavanlaisia primääri-sekundääri-

suhdemuotoja on paljon; myös Matilaisen (2012, 46) tekemään 

polyamoriakyselyyn osallistuneista liki kolmasosa oli mukana myös BDSM-

yhteisöissä. Monisuhteisten käytäntöjen ja varsinkin naisten biseksuaalisuuden 
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näkyvyys ja jopa normatiivisuus BDSM-yhteisöissä ja kinky-skenessä on aihe, 

joka tuli omassa aineistossani esiin varsinkin suomalaisen kinky-alakulttuuriin 

keskittyvän pornolehden Tabun kautta. Venlaa lukuunottamatta haastateltavani 

eivät kuitenkaan puhuneet kinky- ja BDSM-yhteisöistä.100  

Sen sijaan monisuhteisia käytäntöjä ei juurikaan ole ”tämmösessä 

perusskenessä”, jolla Venla viittaa lesbo- ja homoyhteisöihin. Venla sanoo, että 

hänen julkista suhdettaan kihloissa olevaan naiseen ”karsastettiin” ja että hänestä 

tuli ”jonkinlainen syyllinen”, varsinkin kun pariskunta lopulta päätyi eroamaan. 

Mä en oikein tiedä mihin mä olin syyllinen. […] Täst on useita vuosia aikaa, 

ja mä edelleen joskus kohtaan ihmisiä, jotka, ainoo käytännössä mitä ne 

minusta tietää, on se, että ”sä olit sillon sen kans”. Joka tietyst on vähän 

semmost, et eikö ihmisillä oo nyt viiden vuoden jälkeen mitään muuta 

puhuttavaa! [naurua] Ja kun kyseessä on ihmiset, joita mä en tunne ollenkaan, 

niin tulee semmonen, et kuinka paljon tästä on niinku puhuttu? (Venla 1977: 

2010.) 

Venla sanoo, että hänen lähimmässä sosiaalisessa piirissään monisuhteisuus on 

harvinaista, tai ainakin salattua, ja suhteet rakentuvat ”sarjamonogaamisuudelle”. 

”Enemmän sitä näkee, että vaihetaan tyttöystävää lennosta”, Venla sanoo.  

Toisin kuin Pirkko ja Kepa, Venla sanoo, ettei koe varsinaisesti ”olevansa 

polyamorinen”, vaan kaikki hänen monisuhteisuuskäytäntönsä ovat olleet 

suhteissa, jotka ovat olleet ”emotionaalisesti kevyitä”. Venla sanoo, ettei koe 

pystyvänsä siihen, että hänellä olisi ”vakavia tunnesuhteita usean ihmisen kanssa 

yhtä aikaa”. Venlan tapa kuvata käytäntöjään kevyinä ja polyamorisuuden 

kieltäminen omalla kohdalla kuvastaa sitä, kuinka polyamorisuudesta on 

Suomessakin rakentumassa essentialistinen identiteetti muiden seksuaalisten 

identiteettien rinnalle: ihminen joko on olemukseltaan polyamorinen tai sitten ei. 

Monisuhteisuus kuvaakin sanana käytäntöjä, joissa ihmisellä on useita 

yhtäaikaisia suhteita niiden hierarkioinnista riippumatta. Polyamorisuus 

puolestaan on muotoutumassa myös Suomessa käsitteeksi, joka kuvaa 

identiteettiä ja olemusta. 

                                                        
100Biseksuaalisuuden merkitys näissä yhteisöissä ja alakulttuureissa olisikin yksi tärkeä 
jatkotutkimuksen aihe – kinky- ja BDSM-yhteisöjä on Suomessa ylipäänsä tutkittu hyvin vähän. 
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8.4 Biseksuaalisuuden monimuotoisuus arjessa 

Biseksuaalisuuden merkitys korostui haastateltavien elämässä tietyissä kohdin. 

Tietoisesti ja tarkoituksellisesti biseksuaalisuudella oli merkitystä seksuaali-

identiteettipoliittisessa toiminnassa, jota haastateltavat toteuttivat joko järjestöjen 

kautta tai omassa päivittäisessä arjessaan. Vain osa oli aktiivisia seksuaali-

identiteettipoliittisissa järjestöissä tai ryhmissä, mutta moni kuitenkin koki oman 

identiteettinsä kannalta tärkeäksi osallistua esimerkiksi Setan bileisiin silloin 

tällöin tai seurata seksuaalisuutta koskevaa yhteiskunnallista keskustelua ja 

osallistua siihen. Arjessa seksuaali-identiteettipolitiikkaa toteutettiin matalalla 

tasolla, kuten kohtaamisissa työpaikoilla, ystävien kesken ja vapaa-aikana, jolloin 

avoimuus omasta biseksuaalisuudesta oli tapa raivata tilaa myös muille 

moninaisuuksille, oli kyse sitten seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai etnisyydestä. 

Biseksuaalisuuden merkitys saattoi arjessa nousta esiin kuitenkin myös 

tarkoittamatta. Monille haastateltaville työpaikka näyttäytyi alueena, jossa 

biseksuaalisuudella oli yllättäen merkitystä. Biseksuaalisuuteen saatettiin 

työpaikalla suhtautua torjuvasti, tai siihen saatettiin kiinnittää epämiellyttävää 

huomiota. Joillekin haastateltaville rooli työpaikan suvaitsevaisuuden äänitorvena 

ja moninaisuuden puolestapuhujana saattoi olla tärkeä, ajoittaisesta ärtymyksestä 

huolimatta. Toisaalta jotkut haastateltavat eivät tuoneet biseksuaalisuuttaan 

työpaikalla esiin, mikä saattoi tuntua ”kaapissa olemiselta” ja aiheuttaa 

ulkopuolisuuden tunteita suhteessa työyhteisöön. Monet haastateltavat 

hakeutuivatkin vapaa-aikoinaan sellaisiin yhteisöihin, joissa biseksuaalisuuteen 

suhtauduttiin myönteisesti, kuten jo mainittuihin seksuaalivähemmistöpoliittisiin 

yhdistyksiin, goottipiireihin ja burleskiporukoihin, tai sitten yhteisöihin, joissa 

seksuaalisuutta ei juurikaan käsitellä. 

Myös ihmissuhteissa biseksuaalisuudella oli oma roolinsa. Se raamitti sitä, 

millaisia ystävyys- ja parisuhteita haastateltavilla oli ja millaisia suhteita he 

ylipäätään halusivat. Toisille oman yksiavioisuuden korostaminen oli tärkeää, 

vaikka ystävyyssuhteiden eroottisia potentiaaleja pohdittiinkin, toiset taas 

avoimesti pohtivat ja kokeilivat monisuhteisuuden mahdollisuuksia.  

Sukupuoleen liittyvien normien ja roolien kritiikki ja toisin tulkitseminen oli 

yhteistä lähes kaikille haastateltavilleni. Jotkut korostivat omaa 

sukupuolettomuuttaan tai sukupuolten välilllä häilymistä, toiset taas kokivat, että 

heitä luonnehtivat vastakkaiseksi mielletyn sukupuolen ominaisuudet. Vaikka 

haastateltavat kyseenalaistivatkin sukupuolijaottelun ja muistuttivat naisen ja 

miehen kategorioiden häilyvyydestä, he kuitenkin pääsääntöisesti puhuivat 
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mieheydestä ja naiseudesta, maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä 

vastakkaisina, niihin liitettyjä perinteisiä mielikuvia toistaen. Miespuoliset 

haastateltavat saattoivat torjua mieheyden kokonaisuudessaan, koska mieheyteen 

liittyi niin paljon kielteisiksi koettuja mielikuvia. 

En tässä luvussa käsitellyt seksuaalivähemmistöpoliittisia järjestöjä muuten 

kuin identiteettipoliittisen toiminnan näkökulmasta. Seuraavassa luvussa nämä 

järjestöt kuitenkin näyttäytyvät enemmän yhteisöinä kuin aktiivisen ja tietoisen 

politiikan areenoina, sillä siirryn käsittelemään lesboyhteisöissä toimivien 

biseksuaalisten naisten kokemuksia. 
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9 Lesbouden rinnalla kulkeva biseksuaalisuus 

Edellisessä luvussa kuvasin haastateltavieni kokemuksia biseksuaalisen 

identiteetin ja identiteettipoliittisen toiminnan merkityksestä itselleen. Tässä 

luvussa kuvaan niiden naisten tapaa puhua identiteetistä ja biseksuaalisuudesta, 

jotka määrittelevät tai ovat määritelleet itsensä sekä lesboiksi että biseksuaaleiksi 

ja jotka toimivat aktiivisesti lesboyhteisöissä. Aluksi kuvaan biseksuaalisuuden 

asemaa lesbopolitiikassa, sitten siirryn kuvaamaan haastateltavieni kokemuksia 

lesbo- ja bi-identiteettien rakentamisesta ja kyseenalaistamisesta. Seuraavaksi 

käsittelen lesboyhteisöjen merkitystä haastateltaville. Lopuksi käsittelen niitä 

haastateltavia, jotka aktiivisesti kieltäytyvät lesbisestä identifikaatiosta siitä 

huolimatta, että toimivat aktiivisesti lesboyhteisöissä, ja pohdin biseksuaalisuuden 

muotoutumista eräänlaiseksi pysyväksi välitilaksi. 

Lesboyhteisöissä toimivat binaiset, joilla on pääsääntöisesti naispuolisia 

kumppaneita, ovat ryhmä, jonka biseksuaalisuus jää usein näkymättömäksi. Mitä 

tämä näkymättömyys tarkoittaa haastateltavieni kannalta? Millaisia kamppailuja 

heillä on toisaalta oman identiteettinsä nimeämisessä, ja toisaalta lesboyhteisöön 

kuulumisessa? Vuonna 1999 noin neljäsosa kaikista haastateltavistani oli naisen 

kanssa seurustelevia naisia. Osa heistä asui yhdessä kumppaninsa kanssa. Tämän 

lisäksi joukossa oli muutamia naisia, jotka eivät olleet seurustelusuhteessa, mutta 

joko sanoivat olevansa kiinnostuneita pääsääntöisesti naisista ja/tai määrittelivät 

itsensä biseksuaalin lisäksi lesboksi. Uusintahaastatteluun osallistuneista naisista 

kolme seurusteli uusintahaastattelun aikaan (viiden tai kymmenen vuoden 

kuluttua) edelleen saman naisen kanssa; yksi oli eronnut, mutta löytänyt 

rinnalleen uuden naisen; ja yksi alkujaan lesboksi itsensä määrittänyt sinkku oli 

muuttanut miehen kanssa yhteen. Lisäksi eräs uusintahaastatteluun osallistunut 

naisinformantti, joka ensimmäisen haastattelukerran aikaan asui yhdessä miehen 

kanssa, oli uusintahaastattelun aikaan suunnittelemassa parisuhteen 

rekisteröimistä ja kertoi tuon ensimmäisen haastattelukerran aikaisen 

miessuhteensa jälkeen seurustelleensa vain naisten kanssa. Kaikki näistä 

haastateltavista olivat jollain tavalla mukana erilaisissa lesboyhteisöissä. Tämän 

luvun keskushenkilöitä ovat naissuhteissa olevat, lesboyhteisöissä toimivat ja 

itsensä tietyissä tilanteissa myös lesboiksi määrittelevät binaiset. 

Pohdin, miten seksuaalinen halu ja jäsenyys lesboyhteisössä määrittävät 

identiteettiä ja millaisia reunaehtoja ne sille asettavat. Miksi biseksuaaliseksi 

itsensä määrittävän naisen on lesboyhteisössä helpompi nimetä itsensä julkisesti 

lesboksi? Teen eron itsemäärittelyn ja itsen nimeämisen välille: itsemäärittely 
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tarkoittaa olemukselliseksi koetun minuuden määrittelyä tietyllä termillä, itsen 

nimeäminen puolestaan on tilanteisempaa. Itsemäärittely on pysyväisluonteinen, 

mutta itsen nimeäminen riippuu siitä, kelle itsestä puhutaan ja missä kontekstissa. 

Kysyn myös, milloin lesboudesta kieltäydytään. Vertailen kahden erilaisen 

ryhmän kokemuksia, eli niiden naisten, jotka nimeävät itsensä julkisesti (myös) 

lesboiksi ja määrittävät itsensä biseksuaaleiksi, ja niiden naisten, jotka 

lesboyhteisöön liittyvistä syistä kieltäytyvät lesbo-termistä ja sitoutuvat 

biseksuaalisuus-termin julkiseen käyttöön. Monille niin kiinnittyminen lesbon 

käsitteeseen kuin siitä kieltäytyminenkin olivat myös poliittisia valintoja. 

Leenan kokemus kuvittaa lesbouden ja biseksuaalisuuden käsitteiden 

välimaastossa elävien naisten kokemuksia. Haastattelussa Leena kertoi uudesta 

tuttavastaan, jolle hän oli tullut kertoneeksi naissuhteistaan. Uusi tuttava oli 

välittömästi olettanut Leenan olevan lesbo: 

Hirveen nopeesti ihminen naksahtaa jonnekin, jommalle kummalle puolelle. 

Se on se asia, mikä vaivaa mua hirveesti täs meijän kulttuurissa, et miten 

nopeesti niinku se... et jos mä sanon, et mul on naisrakkauksii ollu, ni mä oon 

heti jossaki semmoses paikas. […] Sillä tavalla tää on niinku vaikee. (Leena 

1958:1999.) 

9.1 Lesbopoliittinen ongelma nimeltä binainen 

Biseksuaalisten naisten asema lesboyhteisöissä ja erityisesti lesbofeministisessä 

liikkeessä on yksi toistuvimpia keskustelunaiheita bipolitiikassa, ja tässä 

alaluvussa kuvaan näitä keskusteluja. Lesboyhteisöissä toimivat binaiset ovat 

ryhmä, jonka ääni on bitutkimuksessa ja biaktivimissa tullut vahvasti esiin 

varsinkin angloamerikkalaisessa kontekstissa. 1980-luvun kuluessa 

biseksuaalisesti identifioituvat ihmiset, jotka toimivat homo- ja lesboliikkeessä, 

alkoivat vaatia näkyvyyttä. Näkyvyyden vaatimuksen tuloksena 1990-luvun 

kuluessa ja 2000-luvulle tultaessa yhä suurempi osa länsimaisista kansallisista ja 

kansainvälisistä homo- ja lesbojärjestöistä alkoi nimittää itseään LGBT-

järjestöiksi: biseksuaalisuuden lisäksi näkyvyyttä kirjainlyhenteessä saivat myös 

erilaiset trans-identiteetit. Järjestöpoliittisella tasolla biseksuaalisuus on saanut 

näkyvyyttä, mutta kuten raportti brittiläisistä biseksuaaleista (Barker et al. 2012) 

osoittaa, järjestöpoliittinen näkyvyys ei aina takaa toimintamahdollisuuksia 

pienyhteisötasolla. 
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Lesboliikkeessä binaisten näkyvyys kuitenkin aiheutti useita konflikteja, joita 

useat eri biaktivistit ja myös tutkijat ovat dokumentoineet. Erityisesti 1990-luvun 

alussa Yhdysvalloissa ilmestyi paljon binaisten omakohtaisiin kokemuksiin 

perustuvia tekstejä, jotka käsittelivät lesbo(feministi)yhteisöissä toimimisen 

ongelmia, biseksuaalisuuteen liittyvää epäluuloa ja ajatusta biseksuaalisuudesta 

epäpoliittisena, pelkkänä seksuaalisena suuntautumisena 

identiteettimahdollisuuden sijaan. (ks. esim. Elliott 1992) Ajatus 

biseksuaalisuuden epäpoliittisuudesta on kuitenkin havaittavissa 2000-luvullakin. 

Esimerkiksi eräs Gustavsonin (2006, 202) ruotsalaisista haastateltavista, joka on 

aktiivinen anarkistilesbopiireissä, kertoo kokevansa biseksuaalisuuden olevan 

vähemmän poliittista kuin lesbouden. Hänen mukaansa biseksuaalina on 

vaikeampaa olla poliittinen: homoliike sulkee biseksuaalit ulkopuolelle, ja 

toisaalta valtavirtaisessa naisliikkeessä lesbot ovat ulkopuolisia. Biseksuaalina on 

vaikeaa löytää uskottavaa seksuaalipoliittisen toiminnan paikkaa. Gustavsonin 

(2006, 215–221) haastateltavat sanoivat identifioituvansa lesbisiin käytäntöihin ja 

lesbopolitiikkaan, vaikka kohtasivatkin torjuntaa ja vaikka heillä oli 

biseksuaalisuutensa takia konflikteja. Myös monille naispuolisille 

haastateltavilleni kokemus biseksuaalisuuden ja lesbouden väliin jäämisestä oli 

tuttu. Väliin jääminen viittaa sekä identiteettien että yhteisöjen väleihin.  

Hemmings (2002, 152) kuitenkin muistuttaa biseksuaalisten naisten olleen 

osa sekä naisliikettä että lesboyhteisöjä niiden alusta alkaen. Esimerkiksi San 

Franciscon lesboyhteisöille tärkeät klubit, kirjakaupat tai seksikaupat eivät ole 

eksplisiittisesti lesbisiksi tiloiksi nimettyjä, vaan ne on nimetty naisille 

tarkoitetuiksi. Alakulttuuritieto kertoo, että ”naisten klubi” tarkoittaa lesboklubia, 

mutta historiallisesti nämä tilat ovat feministisiä tiloja, joissa lesboilla on 

näkyvyyttä, eivät niinkään ei-lesboilta naisilta suljettuja tiloja.101 Ulostulo ensin 

lesbona ja sitten biseksuaalina erilaisissa seksuaalivähemmistöyhteisöissä on 

varsin yleinen kokemus binaisille. Binaiset kokevat yleisesti olevansa epäluulon 

ja torjunnan kohteina lesboyhteisöissä, ja tämä kokemus vaikuttaa olevan 

sukupolvet ja kulttuurit ylittävä. Samanlaisia kokemuksia toistavat paitsi 

haastattelemani suomalaiset binaiset, myös ruotsalaiset (Gustavson 2006, 215–

                                                        
101 Amerikkalainen etiikantutkija Kathy Rudy (2001) pohtii lesbofeminismiä ja radikaalifeministisiä 
yhteisöjä historiallisesta ja omaelämäkerrallisesta näkökulmasta. Hänen lesbofeminismiin ja 
lesboyhteisöihin kohdistuvan kritiikkinsä lähtökohdat ovat paljolti samat kuin lesboyhteisöissä 
toimineilla binaisilla, vaikka Rudyllä ei varsinaisesti ole binäkökulmaa. Hänen näkökulmansa 
kuitenkin ankkuroituu queer-teoriaan. 
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221), brittiläiset (Off Pink Collective 1988, 39–42) ja yhdysvaltalaiset binaiset 

(Young 1996).  

Biseksuaalisuuden suhde lesbouteen on myös yksi keskeisiä biteorian 

lähtökohtia. Biaktivisti Karin Baker (1992, 259) huomauttaa, että vaikka 

lesbofeminismi haastaakin heteroseksuaalisuuden pakon, lesbofeminismissä ei 

kuitenkaan haasteta kaksijakoista sukupuolijärjestelmää. Baker näkeekin 

biseksuaalisen politiikan ja bifeminismin tärkeänä antina sukupuolijaon 

luonnollisuuden haastamisen. Baker kuitenkin varoittaa sukupuolen jättämisestä 

huomiotta, koska kuvitelma sukupuolineutraaliudesta peittää seksismin 

todellisuuden.  

Siitä huolimatta, että aiheesta on kirjoitettu paljon bipolitiikan näkökulmasta, 

lesbofeministisessä liikkeessä ja lesboyhteisöissä binaisiin on suhtauduttu usein 

torjuvasti. Kärjistetyimmillään tämä torjuvuus tiivistyy australialaisen 

lesbofeministisen politiikantutkija Sheila Jeffreysin (1999) biliikkeeseen ja 

binaisten lesbofeminismin analyysiin kohdistuvassa kritiikissä. Käsittelen 

Jeffreysin näkemyksiä melko laajasti sen vuoksi, että hän on yksi eniten 

näkyvyyttä saaneista lesbofeministeistä, jonka näkyvyys myös kapeuttaa ja 

yksiäänistää lesbofeminismiä. Jeffreys on vieraillut Suomessakin useita kertoja, 

muun muassa Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan juhlaseminaarissa vuonna 2002 

sekä prostituutiota käsittelevässä seminaarissa vuonna 2006, jota olivat 

järjestämässä useat valtakunnalliset naisjärjestöt, kuten Naisasialiitto Unioni ja 

Nytkis ry. Valtavirtaisen feminismin kentällä Jeffreysillä nähdään siis olevan 

asiantuntijuutta seksuaalisuutta koskevissa tasa-arvokysymyksissä.  

Jeffreys näkee biliikkeen 1970-luvun seksuaalista vapautta painottavan 

liikkeen seuraajana ja syyttää biliikettä sen käytäntöjen, kuten miesten 

etuoikeuksien, sadomasokismin sekä rakkauden ja seksin erottamisen, 

ihannoimisesta. Jeffreys kritisoi biliikettä myös myönteisestä suhtautumisesta 

polyamoriaan ja muihin ei-monogaamisiin suhdekäytäntöihin ja toteaa niiden 

ideologisella tasolla mahdollistavan miehille heterosuhteen ulkopuoliset 

seksiseikkailut miesten kanssa. Jeffreys näkee biliikkeen pääasiassa seksuaalisia 

tekoja painottavana, siinä missä lesbofeminismi hänen mukaansa painottaa 

naisten arvostamista, rakkautta ja yhteisöllisyyttä, joka koostuu ystävyydestä ja 

keskinäisestä tuesta sekä sellaisen kulttuurin ja historian luomisesta, jonka 

keskiössä on miehisen ylivallan poliittinen vastustaminen. Jeffreys vastustaa 

myös queer-liikettä, koska kokee queer-termin pakottavan lesbofeminismin 

liittoon sellaisten poliittisten pyrkimysten kanssa, jotka ovat vastustettavia. 

Tällaisina Jeffreys esittää esimerkiksi transsukupuolisuuden ja pedofilian. Jeffreys 
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vastustaa sukupuolen ja seksuaalisuuden kategorioiden purkamista ja näkee 

queer-termin tarkoittavan homomiesten valta-asemaa homo- ja lesboliikkeessä.  

Jeffreys suomii feministeiksi tunnustautuvia binaisia, jotka ovat aktiivisia 

lesboyhteisöissä ja joista osa määrittelee itsensä sekä lesboiksi että 

biseksuaaleiksi. Naiset, jotka tunnustautuvat biseksuaaleiksi ollakseen rehellisiä 

omalle seksuaalisuudelleen ja emotionaaliselle historialleen, ovat Jeffreysin 

mukaan merkkejä biliikkeen essentialistisuudesta sen vuoksi, että naiset väittävät 

löytäneensä ruumiinsa kautta totuuden omasta biseksuaalisuudestaan. Jeffreys 

väittää, että nämä naiset näyttäytyvät romanttisen kohtalon uhreina, yllättäen 

miehiin rakastuvina, siinä missä lesbofeministit tekevät tietoisen valinnan ja 

pyrkivät luomaan itse oman kohtalonsa naisia rakastavina naisina. Jeffreysille 

juuri valinta luonnehtii lesbofeminismiä: olennaista ei ole seksuaalinen halu, vaan 

tietoinen poliittinen päätös tehdä naissuhteista keskeisiä. Seksuaalinen halu on siis 

merkityksetön, tai merkityksellinen ainoastaan silloin, kun se asettuu poliittisen 

sitoutumisen tielle. Jeffreys näkee, että miesten ylivaltaa korostavassa kulttuurissa 

miesten rakastaminen on sääntö ja lesbous on kapinallista kieltäytymistä miesten 

rakastamisesta.  

Jeffreys arvostelee lesboyhteisöissä aktiivisia binaisia lesboyhteisön 

hyväksikäytöstä: he ottavat yhteisöstä sen hoivan ja tuen minkä tarvitsevat ja 

palaavat sitten miesten luokse. Jeffreys näkee biliikkeen hyväksikäyttävän lesbo- 

ja homoliikkeitä myös laajemmin, sillä biliike on Jeffreysin mukaan ”ominut” 

homo- ja lesboliikkeen esiin nostamia historiallisia hahmoja, joilla on ollut 

samansukupuolisia suhteita. Jeffreysin mukaan biliike uhkaa lesbofeminismiä, 

koska se peittää lesbouden merkityksen poliittisena valintana ja typistää sen 

seksuaaliseksi haluksi ja käytännöiksi.  

Jeffreysin mukaan bifobian käsite on analyyttisesti arvoton ja sen 

tarkoituksena on vain mitätöidä biliikkeeseen kohdistunut kritiikki. Jeffreys 

kyseenalaistaa biliikkeessä usein esitetyn ajatuksen, että biseksuaalisuus jo 

itsessään murtaa kahtiajakoa homo- ja heteroseksuaalisuuteen. Hänen mukaansa 

miehillä ja naisilla on yhteiskunnassa erilaiset valta-asemat ja puhe 

sukupuolikategorioiden murtamisesta on epäpoliittista. Jeffreys näkee 

biseksuaalisuuden moninaisuuden ja joustavuuden korostamisen keinona peitellä 

miesten vallan ja naisten alistamisen mekanismeja.  

Ruotsalainen sosiaaliantropologi Karin Ekström (2001, 47) muistuttaa 

Jeffreysin kritiikissään, että Ruotsissa juuri naiset, ja useimmiten feministeiksi 

tunnustautuvat naiset, ovat muodostaneet biliikkeessä enemmistön (vrt. Flink 

1998). Sama pätee Suomeenkin: oman haastatteluaineistoni naisiin painottuvan 
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sukupuolijakauman yhtensä selityksenä on se, että suomalaisissakin biryhmissä ja 

biaktivismiksi luokiteltavassa toiminnassa naiset ovat useimmiten enemmistönä. 

Ekström (2001, 50), joka tarkastelee biseksuaalisuuden ja (lesbo)feminismin 

vastakkainasettelua ruotsalaisnäkökulmasta, muistuttaakin, että biliikkeessä 

toimivien naisten ei tulisi jumittua pohtimaan suhdettaan lesbouteen, 

lesbofeminismiin ja lesboyhteisöihin, vaan kääntää kriittinen katseensa kohti 

heteronormatiivisuutta ja omaa suhdettaan heterokulttuuriin.  

Binaisten roolia lesbo- ja heteroyhteisöjen välillä liikkuvina on pohdittu myös 

bipoliittisesta näkökulmasta. Hemmings (2002, 32) kuvaa binaista lesbo- ja 

heteroyhteisöjen kaksoisagenttina, jonka tehtävä on olla biseksuaalisen tiedon 

siirtäjänä pikemminkin kuin asettua tiedon ja vallan tuottamisen risteyskohtaan. 

Samanlaiseksi tiedonsiirtäjäksi eri yhteisöjen välissä binaisen kuvaa Beth Elliott 

(1991), joka näkee binaisen velvollisuudeksi viedä lesboyhteisössä oppimiaan 

tasa-arvoisemman rakastamisen tapoja heteroyhteisön pariin. Käsitys binaisesta 

tiedonsiirtäjänä lesbo- ja heteroyhteisön välissä kuitenkin on ongelmallinen sen 

vuoksi, että se olettaa paitsi hetero- ja lesboidentiteetit, myös hetero- ja 

lesboyhteisöt pysyviksi ja tarkkarajaisiksi, ja myös omalakisikseen. Näkökulma 

myös rakentaa essentialistista käsitystä hoivaavasta, tasa-arvoisesta ja 

kumppaniaan aina kuuntelevasta naissukupuolesta, jonka hyvät puolet tiivistyvät 

lesboyhteisössä. Tällainen näkökulma on omiaan peittämään lesboyhteisöissä 

esiintyviä ongelmia, kuten parisuhdeväkivaltaa. 

Sitä, että biseksuaalisuutta koskevat keskustelut ovat edelleen relevantteja 

englanninkielisissä lesboyhteisöissä, kuvaa se, että brittiläisessä lesboille 

suunnatussa lehdessä Divassa ilmestyi pelkästään vuoden 2012 aikana kaksi 

artikkelia, jotka käsittelivät biseksuaalisuutta jossain määrin epäilevään sävyyn. 

Diva on Suomessakin taajaan luettu lehti, joka tulee tilattuna esimerkiksi Oulun 

Setan toimistolle. Ensimmäinen artikkeleista oli otsikoitu Why do you have to be 

a heartbreaker? Can lesbians and bi women ever find true love together? (Diva 

April/2012), toinen puolestaan The bisexual hitch? Does bisexuality disappear 

when you say ”I do”? (Diva October/2012.) Ensimmäisessä, biseksuaalisia naisia 

otsikossaan sydäntensärkijöiksi kuvaavassa artikkelissa on biseksuaalisuuteen 

myönteisesti suhtautuva sävy, mutta jutun yhteydessä olevassa lukijoiden 

kokemuksia kokoavassa kainalojutussa lesbonaiset kertovat syitä sille, miksi he 

eivät seurustele binaisten kanssa. Toisessa jutussa neljä avioitunutta binaista 

(joukossa myös taajaan viittaamani tutkija Clare Hemmings) kertovat, miten 

biseksuaalisuus voi säilyä, jos on vakiintuneessa suhteessa vain yhteen ihmiseen. 

Artikkelit kuvastavat sekä sitä, että avoimesti biseksuaaliset naiset toimivat 
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aktiivisesti brittiläisissä lesboyhteisöissä, ja että sitä, että binaisten paikka ja 

toiminta lesboyhteisöissä aiheuttaa hankausta.  

On selvää, että suomalaisissa lesboyhteisöissä angloamerikkalaistyyppiset 

lesboseparatistiset ja radikaalifeministiset käsitykset ovat varsin harvinaisia. 

Näissä yhteisöissä käytyjen väittelyiden kaiut kuuluvat kuitenkin myös omien 

haastateltavieni elämässä, vaikkakin moninkertaisesti heijastuneina. Suomalaisten 

binaisten aseman hankaluutta lesboyhteisöissä kuvaa paremmin se, että kiistely 

binaisista oli yksi toistuvista teemoista vielä 2000-luvulla suomalaisella Sapfo-

sähköpostilistalla. Sapfo-lista, joka on kuvauksensa mukaan lista ”lesboille tai 

muuten lesboudesta/naisista tavalla tai toisella kiinnostuneille naisille”, 

perustettiin vuonna 1993. Lista oli aktiivisimmillaan 1990-luvulla ja 2000-luvun 

alussa. 2000-luvun loppua kohden sen aktiivisuus väheni, ja 2010-luvulle 

tultaessa listan viestiliikenne on lähes kokonaan loppunut. Listan aktiivikautena 

biseksuaalisuus aiheutti listalla toistuvia väittelyitä. Väittelyiden sisältö vaihteli, 

mutta yksi teemoista oli se, onko biseksuaaleiksi itseään nimittävillä naisilla 

oikeutta olla lesboille suunnatun listan jäseninä vai ei ja vuotavatko he listan 

viestejä miehille – lista nimittäin on miehiltä suljettu. Listan ylläpitäjät painottivat 

listan olevan avoin kaikille naisista kiinnostuneille naisille, mutta silti 

biseksuaalisuus oli ilmiö, jonka kautta rakennettiin listayhteisöllisyyden rajaa. 

(ks. myös Kauppila 1997.) Monet listaa seuranneista binaisista kokivatkin itsensä 

listalla jossain määrin ulkopuolisiksi. On kuitenkin selvää, että lesboille 

suunnatulla listalla ulkopuolisiksi itsensä tunsivat nimenomaan ne binaiset, jotka 

joko olivat miessuhteissa tai jotka vasta pohdiskelivat omaa seksuaalisuuttaan, ja 

joilla ei ollut kokemuksia naissuhteista. Niille binaisille, jotka olivat suhteessa 

toisen naisen kanssa, Sapfo-lista oli itsestäänselvemmin turvalliseksi koettu 

ympäristö. Vuonna 1999 etsiessäni haastateltavia Sapfo-lista oli myös yksi 

hyödylliseksi kokemani väline siitä huolimatta (ja myös sen vuoksi), että lista 

lesboyhteisönä näyttäytyy hyvänä esimerkkinä niistä konflikteista, joita binaiset 

voivat lesboyhteisöissä kohdata. 

9.2 Identiteettitarinan kaari 

Kuvaan tässä alaluvussa tapoja, joilla haastateltavani puhuvat biseksuaalisten ja 

lesbisten identiteettien välillä liikkumisesta. Aluksi esittelen haastateltavien 

kertomuksia siitä, miten he rakensivat lesboidentiteettiä ja mitä identiteetin ja 

lesbouden käsitteet heille merkitsivät. Sitten siirryn käsittelemään vakaaksi 
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mielletyn lesboidentiteetin kyseenalaistumista ja sitä, millaisia haasteita 

haastateltavat kokivat jo rakennetun lesboidentiteetin murtuessa. 

9.2.1 Kertomus lesboidentiteetin rakentamisesta 

Seksuaalisen halun ja kokemusten, saatavilla olevien seksuaalisuuden 

kategorioiden ja sosiaalisesti sallitun käyttäytymisen välille syntyy jännitteitä. 

Miten yksilö valitsee omaa seksuaalisuuttaan kuvaavat termit, ja miten 

identiteettipolitiikat konkretisoituvat arjessa? Lesbo ja biseksuaali eivät ole 

ehdottomasti toisensa poissulkevia luokituksia, vaan sanoja, joita monet 

lesboyhteisöissä mukana olevat ja vakituisissa naissuhteissa elävät haastateltavani 

käyttävät kuvaamaan itseään ja eri puolia itsessään. Lesbous ei terminä riitä 

määrittämään heitä, mutta pelkkä biseksuaalisuuskaan ei tunnu sopivalta. 

Haastateltavat eivät halua lukkiutua pysyvästi kumpaankaan määrittelyyn, vaan 

käyttävät molempia käsitteitä.  

Haastateltavilleni on yhteistä se, että he kertovat rakentaneensa ensin 

lesboidentiteetin, jonka he kuitenkin myöhemmin kyseenalaistivat. Heidän 

kuvauksensa lesboidentiteetin muodostamisesta noudattelee vakiintunutta 

kehityskertomusta homoseksuaalisen itsen etsimisestä ja identiteetin 

rakentamisesta, mutta kertomuksella ei ole odotettua loppuhuipentumaa: pysyvää 

ja tasapainoista elämää lesbona (vrt. Kaskisaari 1995). Kutsumalla itseään sekä 

lesboiksi että biseksuaaleiksi haastateltavat ovat omassa elämässään kääntäneet 

nurin stereotyyppisen kuvan biseksuaalisuudesta välivaiheena matkalla kohti 

ehyttä homoseksuaalista identiteettiä. (Fox 1996, 3–34; Latokangas 1995, 31–42; 

Rust 1996, 65–68; vrt. Whisman 1996.)  

 Suurin osa lesboksi itsensä määrittävistä 1970-luvulla ja sen jälkeen 

syntyneistä haastateltavista kertoo rakastuneensa naiseen teini-iässä. He sanovat 

tuolloin liittäneensä toisia naisia kohtaan tunnetut eroottiset ja romanttiset tunteet 

yksinomaan lesbouteen ja määrittäneensä itsensä rakastumisen myötä lesboksi. 

Haastateltavat olivat useimmiten olleet alusta alkaen avoimia omasta 

kiinnostuksestaan naisiin. Yleensä he olivat tulleet “ulos kaapista” lesboina 

yhdessä tyttöystävänsä kanssa, jolloin he olivat kokeneet parisuhteen tarjoavan 

tukea ulostulossa ja ulostulon vahvistavan parisuhdetta. Naissuhteen 

julkistaminen oli todistanut suhteen tärkeyden ja sen luonteen intiiminä suhteena 

sekä muille ihmisille että itselle ja kumppanille. Naissuhde ja muihin lesboihin 

tutustuminen olivat myös tasoittaneet ulostuloon liittyviä vaikeuksia, kuten omien 

vanhempien mahdollisesti kielteistä suhtautumista ja syrjintää. (vrt. Flink 1998, 
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89.) Miralle biseksuaalisuuden käsitteen vieraus oli yksi syy itsen lesboksi 

määrittelyyn: 

Pojista tykkäs ihan sen tavan vuoks, eikä mitenkään todellisuudessa, et nyt sit 

ois oikeesti tykänny. Siinä vaihees sitten yläasteella mä luulin, et mä oon 

lesbo, koska mä en tienny et biseksuaaleja on olemassa. Koska mä ajattelin 

heti, et jos mä tykkään vaik tytöistä, niin sit mä oon lesbo. (Mira 1976:1999.) 

Seksuaalinen halu naista kohtaan tai rakastuminen naiseen olivat määrittäneet 

haastateltavien lesboutta ensisijaisesti. Jotkut haastateltavat sanoivat kuitenkin 

myös, että kielteiset tunteet miehiä ja miesten seksuaalisuutta kohtaan olivat 

vaikuttaneet osatekijöinä heidän identiteettinsä rajautumiseen lesboksi. 

Haastateltavat olivat olleet vakuuttuneita siitä, että naissuhteet ovat 

mielekkäämpiä ja tyydyttävämpiä kuin miessuhteet. Katja sanoi kokeneensa aina, 

ettei kelpaisi miehelle tai pojalle. Hän kertoo pelottavansa miehiä 

maskuliinisuudellaan ja toteaa, ettei “ole mikään kaunotar”. Hän oli ajatellut, että 

kun miehet eivät pitäneet hänestä, hänkään ei pitänyt miehistä. Pia puolestaan 

puhui yhdynnän pelostaan yhtenä syynä sille, miksi hänen oli ollut turvallista 

määritellä itsensä puhtaasti lesboksi. Hän myös huomautti, että tyytyväisyys tai 

tyytymättömyys omaan kehoon vaikuttaa aina itsemäärittelyyn. Taru puolestaan 

kertoi haluttomuutensa seksiin poikaystävän kanssa olleen hänelle merkki 

lesboudesta: 

Mä jätin mun silloisen poikaystävän, kenen kanssa mä olin seurustellu yli 

vuoden. Tietysti seki rupes mietityttään, et mä en halua sen kans harrastaa 

seksiä, mutta mä haluan tota naista enemmän ku ketään. Niin sit tottakai mä 

olin sillee, et tän on pakko olla, et mä oon lesbo, koska mä jätän mun 

poikaystäväni ja otan tyttöystävän, joka on mua kymmenen vuotta vanhempi, 

kuustoistvuotias ja kakskytviisvuotias sillon. Mähän olin ihan taivaassa ja 

valmis olemaan lesbo. (Taru 1978:1999.) 

1950-luvulla syntyneiden haastateltavien kokemukset poikkeavat nuorempien 

haastateltavien kokemuksista. Ritvalla on takanaan eroon päättynyt avioliitto 

miehen kanssa. Hän oli avioitunut nuorena, koska koki, että niin kuului tehdä. 

Ritva sanoo, että elämä oli ”ala-arvoista” ”patriarkaalisessa” avioliitossa: ”Ku mä 

ajattelen nytten, emmä elänykkään ollenkaan sillon ku mä olin heteroliitossa”. 

Tärkein eron syy oli ollut Ritvan suhde naiseen. Avioeron jälkeen Ritvan oli ollut 

helpottavaa sanoa olevansa lesbo ja jättää miessuhteisiin liittyvät ongelmat 

taakseen; hän ei edes ajatellut biseksuaalisuuden mahdollisuutta. Hän sanoo, ettei 
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ole koskaan arvostanut miehiä paljon ja että hänen elämäänsä kuuluneet miehet 

ovat olleet “huonoja tapauksia”. Paitsi Ritvalle, myös Leenalle lesbous ja suhteet 

naisiin tuntuivat ainoalta mahdollisuudelta: miessuhteissa heillä ei ollut tilaa olla 

oma itsensä. He puhuivat oman ikäluokkansa miesten sovinistisuudesta ja 

jumiutumisesta sukupuolirooleihin yhtenä syynä sille, miksi naissuhteet 

näyttäytyivät mielekkäämpinä. Vaikka he kokivat miehet eroottisesti 

kiinnostavina, miesten asenteet koettiin sietämättömiksi. Ritva kuitenkin 

muistuttaa, että puhuessaan ”miehistä”, hän itseasiassa puhuu oman ikäisistään 

miehistä, ja että nuoremman sukupolven miesten asenteet naisia kohtaan ovat 

tasa-arvoisemmat. 

Mä ite pystyn kyl näkeen semmosen viiskytluvun kasvatuksen ja semmosen... 

nainen vaietkoon seurakunnassa. Se on mun mielestä [läsnä] edelleen ainakin 

mun ikäluokan miesten kanssa. Ehdottomasti, ja vielä nelikymppistenkin 

miesten kanssa. Ihan hirveen yleistä se, että se painava sanottava tulee 

mieheltä ja nainen on usein se, joka on vastaanottavaisempi. Mä hirveen 

äkkiä rekisteröin sen nykyään, ja siinä tavallaan ne kaikki kietoutuu toinen 

toisiinsa, esimerkiksi seksualiteetti. Et se ehkä pieni kipinä sammuu siinä 

samassa, ku aattelee, että no voi helvetti! [naurua] Siis, niin, et se tekee sen 

että kiinnostuu enemmän naisiin. (Ritva 1957:2010.) 

Toisaalta myös jotkut nuoremmat haastateltavat kertovat kokeneensa 

sukupuoliroolit miessuhteissa ahdistaviksi. Esimerkiks Ella sanoo, että hän on 

kokenut, että naisen tulisi olla ”tietyllä tavalla” ollessaan suhteessa mieheen, kun 

taas ”nainen naiselle voi olla joko hiljaisempi tai heikompi, tai sitte 

voimakkaampi tai butchimpi, tai sit se voi vaihdella”. 

Sosiaalialalla työskentelevä Leena kertoi joutuvansa kamppailemaan 

”sovinistisessa työkulttuurissa” jatkuvasti ”yli viiskytvuotiaiden valtaa pitävien 

miesten kanssa, jotka suhtautuu naisiin hyvin halveksuvasti”. Hän pohti, 

millainen merkitys näillä arkipäivän kamppailuilla on hänen seksuaalisuuteensa ja 

suhtautumiseensa miehiin yleensä, ja totesi, että hän ei halua asettua sen enempää 

työelämässä kuin rakkaussuhteessa sellaiseen rooliin, jonka hän tuntee vieraaksi 

itselleen. Leena sanoi, että seksuaalisuus ei tuntunut epämiellyttävältä niiden 

miesten kanssa, joiden kanssa hän oli rakkaussuhteessa, mutta että suhteiden 

”sukupuoliroolijutut” ja ”rakenteet” olivat olleet sellaisia, että suhteita oli ollut 

mahdotonta jatkaa. Leena sanoi kokevansa, että hän tekisi väärin sekä itselleen 

että toiselle, jos hän suostuisi ”sellaseen roolipeliin”, johon hänestä ei ole ja johon 

hän kokee olevansa kykenemätön. Lesbo-termin ottaminen kuvaamaan itseä liittyi 
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Leenalla kuitenkin juuri rakkaussuhteeseen, ja termin emotionaaliseen 

merkitykseen:  

Mä rakastin sitä naista hirveen paljon enemmän ku hän sit mua. Niin siinoli 

sit semmonen vaihe sen eron ja surun ja tragiikan keskellä, et sit tuli 

semmonen, että mielsin muka itseni, että rakastan enemmän naisia. Mut et sit 

ku se surun ja eron vaihe menee ohi, ni sitte tulee se oma elämänkokonaisuus 

taas takasin. Et taas seisoo omil jaloillaan. Tulee kaikki se, mikä on eletty ja 

mikä on edessä, ni se jäsentyy omaan identiteettiin takasin. Et kai siin sit 

tapahtuu... kun rakastaa jotakuta ni ainaki jossaki vaiheessa joku osa putoo 

vähäks aikaa pois, jotenki omast elämästä. (Leena 1958:1999.) 

Leenalle termin ”lesbo” käyttöönotto ilmensi sitoutumista rakkaussuhteeseen ja 

omien tunteiden vakavuuden näyttämistä kumppanille, joka ei ollut Leenaan yhtä 

rakastunut kuin tämä häneen. ”Lesbo” ei merkinnyt pelkästään sitä, että Leena 

halusi olla naisen kanssa suhteessa, vaan sitä, että hän halusi pysyvää suhdetta 

juuri tiettyyn naiseen. Halu suhteen pysyvyyteen oli niin vahva, että Leena oli 

valmis kieltämään osan itsestään. Suurelle osalle haastateltavista naissuhde 

ylipäänsä määritti vahvasti sitä, miten he nimesivät oman seksuaalisen 

identiteettinsä.  

Määritellessään itsensä lesboiksi haastateltavat olivat hyväksyneet ajatuksen 

pysyvästä ja olemuksellisesta seksuaalisesta identiteetistä, joka kehittyy tiettyjen 

kokemusten kautta valmiiksi. Sana “lesbo” ei kuitenkaan ollut kuvannut niinkään 

haastateltavien kokemusta omasta olemuksestaan kuin sitä, että he olivat 

rakastuneet naiseen, seurustelleet naisen kanssa ja puhuneet naissuhteestaan 

julkisesti. Katja sanoo, että lesboksi määrittely oli “liian nopeaa ja liian helppoa” 

– naissuhteen aiheuttama uutuudenviehätys ohjasi hänet määrittelemään itsensä 

lesboksi ilman sen kummempaa pohdintaa. Katjan ensimmäinen tyttöystävä oli 

ollut lesbo, joten niinhän Katjankin täytyi olla! Pia puolestaan oli tullut ulos 

kaapista lesbona yhdessä homoystävänsä kanssa. Ystävän vahva tietoisuus omasta 

homoseksuaalisuudestaan suuntasi myös Pian itsemäärittelyä. Heillä oli ollut 

“yhteinen julistava kevät”, jolloin Pia ja hänen homoystävänsä hakivat näkyvyyttä 

homoseksuaalisuudelle yhteisessä opiskelupaikassaan. Haastateltavani olivat 

nähneet seksuaalisuuden tarkasti kahtiajakautuneena: vaihtoehtoina olivat olleet 

lesbous tai heterous. Välivaihtoehtoja, kuten biseksuaalisuutta, ei havaittu niin 

kuin Riitta kuvaa:  
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Tietysti niin nuorella ihmisellä on helpompaa tehdä semmonen lokerointi, et 

okei, mä tykkään naisista, piste. Ehkä nää nykynuoret pystyy jo kohtaamaan 

semmosenkin, mut ainakaan sillä informaatiomäärällä mikä mulla oli, ni 

mullei ois riittäny ees kapasiteetti määritellä itteeni biksi vielä siinä 

vaiheessa. (Riitta 1969:1999.) 

”Nykynuorille” biseksuaalisen identiteetin mahdollisuus on jo ehkä selkeämpi, 

mutta haastateltavieni elämänkokemuksissa biseksuaalisuus ei alkujaan ollut 

mahdollinen identiteetti. Biseksuaalisuudella ei heteronormatiivisessa, homo- ja 

heteroseksuaalisuuden vastakkaisiksi asettavassa järjestelmässä ollut paikkaa 

vakavasti otettavana identiteettimahdollisuutena haastateltavieni muodostaessa 

seksuaalista identiteettiään. Siten identiteetin etsijän päämääräksi asettui sen 

päättäminen, onko oma olemus homo- vai heteroseksuaalinen. Tästä seurasi se, 

että nekin ihmiset, joiden halut ja tunteet eivät asettuneet tähän kahtiajakoiseen 

malliin, yrittivät siihen asettua. (vrt. Rust 1997, 47; Klein 1993 [1978], 169.) 

Yksilöt kasvatetaan kulttuurissamme omaksumaan ensisijaisesti 

heteroseksuaalisuus, ja ei-heteroseksuaalisen identiteetin rakentaminen vaatii aina 

sen ristiriidan havaitsemista, joka syntyy omien tunteiden ja 

heteronormatiivisuuden välille. (Rust 1997, 47; Juvonen 1997, 12–15) 

Määritellessään itsensä lesboiksi haastateltavani olivat astuneet hetero-

olettamuksen ulkopuolelle, mutta heidän ajatteluaan sävytti edelleen 

kahtiajakoinen ajattelumalli, jonka he kuitenkin joutuivat uusien kokemusten 

myötä kyseenalaistamaan. 

9.2.2 Vakaan seksuaali-identiteetin kyseenalaistuminen 

Haastateltavat kertovat olettaneensa, että lesboidentiteetti olisi vakaa ja pysyvä 

sen jälkeen, kun he olivat määritelleet itsensä lesboiksi ja alkaneet elää avoimesti 

lesboina. Näin ei kuitenkaan ollut: lesboidentiteetti alkoi horjua, kun 

haastateltavat huomasivat suhtautuvansa miehiin uudella tavalla. Kyse ei ollut 

yksiselitteisesti seksuaalisesta halusta, vaan kiinnostuksesta, joka haastateltaville 

tarkoitti hyvin eri asioita. Aiemmin ”miehiin täysin tympääntynyt” Ritva kertoi 

vuoden 1999 haastattelussa, kuinka nuorten miesten raikkaat ajattelutavat 

herättivät hänessä älyllistä viehätystä:  

Se, että miks mä löysin biseksuaalisuuden itsessäni oli se, että tapasin niin 

kivoja miehiä. Ne oli aina nuoria, ku neljäkymppiset miehet on tosi tylsiä. Se 

ei johtunu ollenkaan niitten nuorten salskeudesta tai jostain ulkonäöstä vaan 
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ajattelutavasta. Ne puhuivat ja ajattelivat niin eri tavalla ja ne oli niin fiksuja 

ja kiinnostavia ne puheet, että mä näin, että mullois voinu olla paljon yhteistä 

jonku semmosen kans. (Ritva 1957:1999.) 

Vuoden 2010 haastattelussa Ritva kertoo kuitenkin toisenlaisen tarinan, jossa 

lesboyhteisöllä on suurempi rooli kuin mukavilla nuorilla miehillä. 

Biseksuaalisuus ei ollutkaan jotain, joka löytyi itsestä lesbokauden jälkeen, vaan 

jotakin, joka oli ollut aina olemassa, mutta lesboporukoiden ennakkoluulojen 

takia piilotettuna: 

Mä oon nauttinu niin paljon miehen kanssa seksistä, siis oikeesti siitä asti ku 

mä viistoistavuotiaana rupesin oleen jonku miehen kans. Ni se on mulla ollu 

itsestäänselvyys, että mä oon pitäny itteeni kyllä biseksuaalina aina. Mutta 

sitte ku meni tuohon homoseksuaalisuusmaailmaan, niin se 

biseksuaalisuuskäsite oli jotenkin niin negatiivinen ja siinoli semmosia 

värityksiä, että lesbot kokee, että mä en kuulu lesbojen joukkoon, ja heterot 

taas, et mä en oikein kuulu heteroiden joukkoon. Ni sitten alko painottaa niin 

paljon tota lesbohommaa. Mun mielestä mä oon aina pitäny itteeni 

biseksuaalina, et jos mä oon halunnu olla ittelleni rehellinen, niin mä oon 

biseksuaali, aina ollu, ja oon yleensä ollukin, että sit itekseni. (Ritva 

1957:2010.) 

Anna ja Riitta puolestaan huomasivat kiinnostuvansa miehistä seksuaalis-

romanttisesti. Anna kertoi alkaneensa seurustella miehen kanssa ensimmäisen 

naissuhteensa päätyttyä ja muuttaneensa tämän kanssa jopa yhteen. Silti hän piti 

itseään lesbona, joka on sattumalta rakastunut tähän yhteen tiettyyn mieheen. 

Vasta miessuhteen päätyttyä Anna alkoi miettiä, onko olemassa muitakin 

vaihtoehtoja kuin lesbo ja hetero. Riitta kuvasi rakastumistaan, joka sai hänet 

kyseenalaistamaan lesboutensa: 

Mä olin suurella vaivalla tullu kaapista ulos ja mut esiteltiin kahvilassa tälle 

pojalle, et tässä on Riitta, ja se on lesbo. Sitte me käytiin kuukausitolkulla 

toistemme kanssa kahvilla, oltiin hullun lailla rakastuneita toisiimme, mut 

mitään ei oikeen päässy tapahtumaan. Ennen ku sitte yhtenä vappuna me 

juotiin ittemme ihan umpitunneliin, ni me päästiin rakkaudentunnustusten 

makuun. Et se oli ihan uskomatonta, et mut vielä paradoksaalisesti esitellään, 

et tää on lesbo, tämä nainen [nauraa]. (Riitta 1969:1999.) 
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Haastateltavat sanoivat, että lesboidentiteetin murtuminen oli henkisesti 

raskaampaa kuin sen muodostaminen oli ollut. Miessuhteet ja niistä nauttiminen 

saattoivat tuntua epäonnistumiselta ja hallinnan menettämiseltä: haastateltavat 

kokivat itseymmärryksensä kadonneen. Lesbous oli ollut helppo lokero, jossa 

olla, mutta yhtäkkiä lokeroa ei enää ollut olemassa. Riitta sanoo, että oli ”ihan 

kauhee ajatus”, että pitäisi sopeutua ajatukseen, ettei olekaan ”ihan puhdas lesbo”, 

ja ”tehdä identiteetin jälleenrakennus”, koska ”on niin paljon helpompaa olla 

puhtaasti jotakin. Mutta ”Herrajumala sentään, tää mies on vieny mun sydämeni 

kokonaan, et apua!” 

Pia kertoi olleensa alun perin “hirveen vankka lesbo” ja pettyneensä itseensä 

“hirvittävästi” huomatessaan kiinnostuvansa myös miehistä. Hän piti jääräpäisesti 

kiinni lesbo-nimikkeestä siitä huolimatta, että hänellä oli useita suhteita miesten 

kanssa. Vasta kun hänen lähiympäristönsä ihmiset kyseenalaistivat lesbo-

nimikkeen mielekkyyden, Pia alkoi hyväksyä biseksuaalisuuden itsessään. Pia ei 

kuitenkaan luopunut lesbo-nimikkeestä: hän käyttää itsestään molempia termejä. 

Jos joku kysyy, sitä sanoo olevansa biseksuaali mutta sitte kuitenkin, jos joku 

tulee jossain ja kysyy, että hei et saanks mä kysyy suoraan, et oletsä lesbo, 

niin kyl mä sanon monesti joo siihenki. (Pia 1976:1999.) 

Edes pitkä avoliitto miehen kanssa ja kaksi lasta eivät ole saaneet Piaa 

hylkäämään lesbo-nimikettä. Vuonna 2005 tehdyssä haastattelussa kysyin, 

voisiko hän edelleen nimittää itseään lesboksi. Pia vastasi, että ”ihan helposti 

voisin”, kun kyse on tietyistä ihmisistä tai tilanteista. Hän sanoo, että täytyy olla 

”joku pilke silmäkulmassa”: 

Pia: Et ei sitä menis kelle tahansa sanomaan. Se että siinon yleensä ainakin 

jotain ystäviä lähellä. Emmä tiedä, siit on enemmänki tullu semmonen vitsi. 

Lähinnä toisten samanmielisten kanssa. 

JK: Sanoksä sitte ittees lesboks toisille lesboille? 

Pia: Mm... enpä oikeestaan taida. Ainoastaan muutamille, mut itseasiassa ne 

on ihan samanlaisessa tilanteessa ite. Et loppujen lopuks ne toteaa ittensä 

lesboiks, mut itteasiassa eivät ookkaan. 

JK: No, voisiksä kuvata itteäs heteroksi? 

Pia: Niin siis hassuahan siinä on se, et oikeesti sitä paljon mieluummin 

rinnastaa itsensä biseksuaaliksi tai lesboks kun nimenomaan heteroks. Et se 

hetero on mun maailmas vähän semmonen pilkkasana. Et joka kerta jos 
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[avomies] sanoo et ku ”hän on vaan tällanen tylsä heteromies”, ni sit mä oon 

aina sillai et höpö höpö! [naurua]  

JK: No, mitä eroa lesbolla ja biseksuaalilla on? 

Pia: Niin, sitäpä en tiedä [nauraa] Ei varmaan pohjimmiltaan yhtään mitään, 

siinä nyt on vaan sitten eri termi, sillä joustavuudella. 

(Pia 1976:2005.) 

Oman lesbouden epäileminen ja miessuhteet pakottivat haastateltavat pohtimaan 

seksuaalisuutensa ja seksuaalisen identiteettinsä merkitystä. Seksuaalinen 

identiteetti ei tarkoittanutkaan pelkkää seksuaalista halua ja kumppanin valintaa, 

vaan laajempaa ilmiötä, jolla on selkeät sosiaaliset ulottuvuudet. Haastateltavat 

olivat jo ehtineet määritellä itsensä lesboiksi niin omissa kuin muiden ihmistenkin 

silmissä, ja seksuaalisen halun mieheen pelättiin luovan vaikutelman 

päättämättömyydestä ja epävarmuudesta: “Pelkään, että kaikki ajattelevat minun 

olevan sitä tyyppiä, joka oli eilen natsi ja tänään hippi”, Katja sanoo. 

Muutama haastateltavistani kertoi vanhempiensa aluksi suhtautuneen 

negatiivisesti lesbouteen, mutta tottuneen hitaasti ajatukseen tyttärestään toisen 

naisen kanssa. Biseksuaalisuudesta puhuminen tarkoittaisi silloin naissuhteiden 

leimaamista kapinalliseksi kehitysvaiheeksi ja toivonkipinää siitä, että “tytär vielä 

joskus parantuisi kokonaan”. Riitta sanoo valistaneensa uskonnollisia 

vanhempiaan ja sukulaisiaan homoseksuaalisuudesta. Jos Riitta kertoisi heille 

kiinnostuksestaan miehiin, hänen tekemänsä valistustyön merkitys katoaisi. 

Haastateltavat kokivat myös, että jos he, julkisesti lesbot, sanoisivat 

“muuttuneensa” biseksuaaleiksi, he mitätöisivät samalla muiden lesbojen 

lesboutta ja antaisivat pontta ajatuksille siitä, että homoseksuaalisuudesta olisi 

mahdollista “parantua”. Ajatus siitä, että heitä voitaisiin pitää jonkinlaisina 

esimerkkeinä parantumisesta, on haastateltaville syvästi vastenmielinen. 

Biseksuaalisuudesta puhuminen tarkoittaa aina väärinymmärryksen vaaraa. 

Haastatteluissa toistuukin pohdinta siitä, kuinka vaikeaa on selittää omaa 

seksuaalisuutta muille, koska seksuaalikategorioiden rajat nähdään kiinteinä eikä 

niiden kyseenalaistamiselle ole käsitteellistä eikä arkista tilaa. 

Haastateltavien puheessa vaihtelevat perinteinen, olemuksellista ja pysyvää 

identiteettiä korostava identiteettikäsitys sekä tilannesidonnainen itsen 

nimeäminen. He mukautuvat välillä ajatukseen seksuaalisuuteen ja haluun 

pohjautuvasta identiteetistä, ja välillä irrottautuvat siitä painottaen nimeämisen 

sosiaalista liikkuvuutta. Haastateltavani elävätkin identiteettikäsitysten 
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leikkauskohdassa: toisaalta he kokevat ulostulon ja avoimuuden politiikan 

tärkeäksi ja toteuttavat sen kautta lesboidentiteettiään, mutta toisaalta he 

kyseenalaistavat ajatuksen vakaasta olemukseen perustuvasta seksuaalisesta 

identiteetistä. Ulostulon politiikka kuitenkin vääntyy tuntemattomaksi, kun 

henkilö on “ulkona kaapista” puhuessaan lesboudestaan ääneen, mutta “kaapissa” 

vaietessaan biseksuaalisuudesta, kuten Riitta kuvaa:  

Mä oon homopiireissä, ja aika paljon heteropiireissäkin ihan kaapissa. Mä 

julkisesti annan kuvan, että mä oon lesbo. Se biseksuaalisuus on täällä mun 

omassa kokemustaustassa ja omassa päässäni. Mun on helpompi määritellä 

itteni lesbona, jollon mä en joudu kummallekaan väestöryhmälle 

perustelemaan sitä, minkä takii mä valitsen olla naisten kanssa enemmän. 

(Riitta 1969:1999.) 

Haastateltavien lesboidentiteetin murruttua sen korvaajaksi ei muodostunut 

vahvaa ja monoliittista biseksuaalista identiteettiä, vaan virtaava ja muuttuva 

identiteetti, joka liikkuu lesbouden ja biseksuaalisuuden välillä. Myös heidän 

käsityksensä seksuaalisesta identiteetistä seksuaaliseen olemukseen perustuvana 

muuttui, ja he alkoivat nähdä seksuaali-identiteetit säröisinä ja monitulkintaisina.  

9.3 Yhteisön merkitys itsen nimeämiselle 

Lesboyhteisöt olivat haastateltaville yleensä hyvin tärkeitä sosiaalisen toiminnan 

paikkoja, ja niinpä lesboyhteisöjen jäsenyydellä oli olennainen rooli 

haastateltavien elämässä ja myös siinä, miten he nimesivät julkisesti oman 

seksuaalisuutensa. Aluksi kuvailen haastateltavien kokemuksia lesboyhteisöissä ja 

sitoutumista niihin, sitten siirryn käsittelemään ennakkoluuloja, joita 

haastateltavat olivat lesboyhteisöissä kohdanneet. Lopuksi kerron ulkoisista 

merkeistä, joiden avulla haastateltavat kiinnittyivät lesboyhteisöihin, ja miten he 

tekivät yhteisön jäsenyyttä näkyväksi. 

9.3.1 Sitoutuminen lesboyhteisöihin 

Yksi seksuaalisen identiteetin ulottuvuus on sen yhteisöllisyys. Yhteisö määrittää 

ne käsitteet, joilla sen jäsenillä on mahdollista nimetä itsensä julkisesti sekä 

käytettyjen käsitteiden rajat. Lesbous ei määritä vain yksilöä, vaan yhteisöjä ja 

yksilöitä osana yhteisöä. Lesboilla on omia yhteisöjä, jotka tarjoavat 
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mahdollisuuden sosiaaliseen kiinnittymiseen – varsinaista biyhteisöä sen sijaan ei 

Suomessa ole.  

Käytän sanaa lesboyhteisö tarkoittamaan kaikkia niitä paikkoja ja tiloja, 

joissa lesbous on normatiivista. Tällaisia tiloja voivat olla esimerkiksi Setan 

naistenryhmä, urheilujoukkue, kaveriporukka, naistenbileiden yleisö, homobaarin 

naisasiakkaat tai vaikkapa sähköpostilista. Erilaiset lesboyhteisöt ovat 

rinnakkaisia, päällekkäisiä ja niissä suhtaudutaan eri tavoin biseksuaalisuuteen. 

Vaikka näiden kaikkien erilaisten yhteisöjen niputtaminen termin ”lesboyhteisö” 

alle on yleistävää, lähtökohtanani on se, että haastateltavat itse puhuvat 

”lesboyhteisöstä” tai ”lesbopiireistä” yleistäen tarkentamatta, mihin ”piirit” tai 

”yhteisöt” sijoittuvat. Esimerkiksi kysyessäni Ritvalta Setan suhtautumisesta 

biseksuaalisuuteen Ritvan puhuttua pitkään lesbopiireistä, Ritva vastasi, että 

”mun mielestäni Seta oli yhtä ku lesbopiirit”. Lesboyhteisöjen kuvaukseni 

heijastaa haastateltavieni kokemuksia niihin kuulumisesta ja siitä, millaiseksi he 

kokevat oman paikkansa lesbopiireissä naisina, jotka eivät ole yksiselitteisesti 

lesboja.  

Aktiivisuus lesboyhteisössä tarkoittaa haastateltaville lesboidentiteetin 

tietoista omaksumista huolimatta biseksuaalisuuden läsnäolosta itsessä. 

Biseksuaalisuus kuvaakin haastateltavien seksuaalisen halun potentiaalia ja 

lesbous heidän toimintaansa lesboyhteisössä. Monet haastateltavista korostivat 

haluavansa julkisesti sitoutua elämään naisen kanssa, vaikka he voisivat valita 

kumppanikseen myös miehen. Anna ei pidä biseksuaalisuutta sinänsä 

“yhteiskunnallisesti ratkaisevana juttuna”, vaan sanoo binaisten kohtaavan 

syrjintää ensisijaisesti silloin, kun ovat suhteessa toisen naisen kanssa. Anna 

haluaakin “ajaa lesbojen asiaa”. Lesbous nimeää naisten väliset suhteet, joiden 

yhteiskunnallista asemaa Anna haluaa omalla toiminnallaan ja esimerkillään 

parantaa: 

Mä näen mun identiteetin yhteiskunnallisena juttuna. Jos ja kun me saamme 

niitä lapsia naisparina, niin meillähän on edessä aika kivikkoinen tie kuin 

myös valitettavasti niillä lapsilla. Niin kyllä mun sillon täytyy entistä 

kovemmin pitää kiinni siitä lesboidentiteetistä. Munhan on ihan arkisissa 

asioissaki pakko kaiken aikaa tehdä tiettäväksi, että lapsilla on kaksi äitiä, että 

kaksi naista perheessä... ja mahdollisesti joku kiva setä. (Anna 1976:2005.) 

Anna sanoo, että jos hän puhuisi biseksuaalisuudesta avoimesti, hänen valintansa 

elää naisen kanssa voitaisiin kyseenalaistaa. Annalla on jo kokemuksia tästä: hän 

oli kertonut joillekin lähimmille lesboystävilleen biseksuaalisuudestaan, ja eräs 
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heistä oli moittinut häntä kysymällä, että “etkö sä ajattele yhtään sun tyttöystäväsi 

tunteita?” Se, että Anna sanoi olevansa biseksuaali, tarkoitti ystävän mielestä 

sitoutumisen puutetta. Koska Anna ei halua joutua julkisesti puolustamaan 

valintaansa elää naisen kanssa, hän mieluiten nimeää itsensä lesboksi. 

Lesboidentiteetistä kiinnipitäminen ei liittynyt pelkästään suhtautumiseen 

biseksuaalisuutta kohtaan, vaan myös siihen, että Anna pitää itselleen poliittisesti 

tärkeämpänä tehdä näkyväksi naisten välisiä suhteita biseksuaalisuuden sijaan. 

Se, että naisten välisissä suhteissa olevat naiset tulkitaan lesboiksi, on Annalle 

vähemmän merkityksellistä kuin se, että biseksuaalisuutta korostamalla 

naissuhteiden merkittävyys voisi kyseenalaistua. Riitta puolestaan puhuu “Seta-

identiteetistä”, johon liittyy paitsi naiserityisyys ja naissuhteet, myös tietoinen 

seksuaalivähemmistöjen asiaa ajava poliittinen toiminta. Riitan mukaan lesbona 

on helpompi toimia seksuaalivähemmistöjen puolesta kuin biseksuaalina, sillä 

lesbous on terminä ymmärrettävämpi ja vaatii vähemmän selittämistä kuin 

biseksuaalisuus. Siksi Riitta on päättänyt julkisesti määritellä itsensä lesboksi. 

Haastateltavat ovat kuitenkin hyvin tietoisia niistä ehdoista, joita termille 

“lesbo” asetetaan. Seksuaalisuuden valtakulttuuristen olettamusten mukaan 

ihmiset, jotka tuntevat vetoa omaa sukupuoltaan olevia ihmisiä kohtaan, ovat 

homoseksuaaleja riippumatta heidän halustaan muita sukupuolia kohtaan (Klein 

1993, 3–12). Naissuhteessa elävä nainen siis määrittyy lesboksi, vaikka hän itse ei 

määrittäisikään itseään näin. Haastateltavat kokevat, ettei tämä olettamus 

kuitenkaan päde lesboyhteisöissä, joissa lesbojen oletetaan olevan vain naisista 

kiinnostuneita naisia, jotka eivät ole koskaan tunteneet halua mieheen ja joilla ei 

ole myönteisiä seksuaalisia kokemuksia miesten kanssa. Rajanvedolla 

biseksuaalit suljetaan yhteisön ulkopuolelle (Nathanson 2002, 153–154; Rust 

1997, 45). Anna kuvaa määrittelyä oikeutena, jonka lesboyhteisö antaa:  

Jos kysyy monilta lesboiks tunnustautuvilta naisilta, ni he on sitä mieltä, et 

mä en ikinä voi olla lesbo, jos mä oon ollu miehen kanssa tai joskus koen 

jotakin myös miehiä kohtaan. Et se tulee vähän mun mielestä ulkopuolelta se 

oikeus määritellä itsensä. (Anna 1976:2005.) 

Vaikka Anna kuvaa itseään julkisesti lesboksi, hän kokee myös rikkovansa 

lesbouden rajoja ja yhteisesti oletettuja sääntöjä vastaan sillä, että hän tuntee 

seksuaalista vetoa myös miehiin. Ritva puolestaan kertoi lesbojen suhtautumisesta 

miehistä kiinnostuneisiin naissuhteessa oleviin naisiin vuoden 1999 haastattelussa 

seuraavasti: 
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Lesbot on niin rankkoja tyyppejä usein, semmoset kovat lesbot, ei ne haluu 

ollenkaan aatella, et mä voisin olla miehist kiinnostunu, tai et ylipäätään 

kukaan nainen, joka on naissuhteessa, vois olla kiinnostunu miehistä. Niiden 

mielestä se on petturuutta ja luopiomaista ja ei pysytä ruodussa ja ylipäänsä 

omituista. (Ritva 1957:1999.) 

Vuoden 2010 haastattelussa Ritva kuvaa itseään ”voimakkaasti” ja ”totaalisesti” 

biseksuaaliksi, mutta kertoo nimittävänsä silti itseään lesbopiireissä lesboksi. 

Ritva sanoo, että vaikka hän läheisille lesbokavereilleen sanookin olevansa 

biseksuaali, hän ei kuitenkaan korosta sitä tai ylipäätään puhu biseksuaalisuudesta 

mielellään. Hän sanoo usein painottavansa lesboutta. 

Se on kato vähän semmonen juttu, et ku on naissuhteessa ja sit tapaa muita 

lesboja, ni sit sitä sanoo itteensäki lesboksi, et ei sitä [biseksuaalisuutta] 

hirveesti alleviivaa. Monet lesbot suivaantuu siitä, ja sitä sitte vaan haluu olla 

mukava, sanoo itteensä lesboksi vaikka mä oon biseksuaali [naurahtaa] (Ritva 

1957:2010) 

Amerikkalaisia homoja ja lesboja haastatelleen Vera Whismanin (1996, 17, 20–

21, 102–103, 105) mukaan homo- ja lesboyhteisön kollektiivinen käsitys 

identiteetistä korostaa samanlaisuutta kaikkien homojen ja lesbojen välillä. 

Käsityksen mukaan homot ja lesbot ovat yhtenäinen heteroista erillinen ryhmä, 

jolla on kulttuurin ja paikan rajat ylittäviä yhteisiä piirteitä. Käsitys perustuu 

oletukseen olemuksellisesta erosta homo- ja heteroseksuaalisuuden välillä, ja se 

myös edellyttää eron ylläpitoa. Tämä voi olla yksi niistä syistä, miksi 

biseksuaalisuuteen suhtaudutaan negatiivisesti monissa homo- ja lesboyhteisöissä: 

biseksuaalisuus uhkaa homo/hetero-jaon pyhyyttä. Käsitys homo- ja 

lesboidentiteetistä yhtenäisenä ei salli häilyvyyttä ja siirtymiä, eikä siinä ole tilaa 

myöskään biseksuaalisuudelle, puhumattakaan identiteeteistä, jotka liikkuvat 

useiden identiteettivaihtoehtojen välillä. (Bower et al. 2002, 26; Ochs 1996, 228–

232) Myös haastateltavani ovat kokeneet, että ne lesboyhteisöt, joihin he 

kuuluivat, pyrkivät selkeisiin identiteettirajoihin. 

On kuitenkin huomattava, että biseksuaalisuuteen ei kohdistu ennakkoluuloja 

vain lesboyhteisöissä, vaan miespuoliset haastateltavat ovat kokeneet vastaavaa 

biseksuaalisuuden väheksyntää homomiesten taholta. Homomiesten 

näkökulmasta biseksuaalisuus samastuu heterouteen, jos kumppanina on nainen – 

mutta jos kumppanina olisi mies, biseksuaalisuus hyväksyttäisiin: 
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Mikko: Mullon homoja ystäviä, kaikki miehiä, jotka jakautuu kahteen 

ryhmään. Toinen osa on sellasii hyvin kohteliaita ja ne ei pidä sitä 

[biseksuaalisuutta] minään, et ne on sallivia siinä. Toiset on just sillee että 

munalla se heterous paranee, jonka mä koen aika loukkaavaks. Tietysti sen 

kokee sillee, et okei sä kritisoit mun valintoja tai mua, ei niinkään mun 

valintoja, vaan mua itseä.  

JK: Mut liittyyks se siihen biseksuaalisuuteen, vai siihen että sä oot just 

naisen kanssa? 

Mikko: Se on niinku naisen kanssa, et jos mä heittäytyisin yhtäkkiä villiin 

suhteeseen jonkun uroksen kanssa, ni sen jälkeen se ois ihan ookoo. Et mä 

oon ainakin sen kokenu niin, että heille se ois ihan sama, oonksmä 

biseksuaali, kunhan mä oon miehen kanssa.  

(Mikko 1976:2009.) 

Myös homoyhteisöissä Mikkoa aktiivisemmin liikkuva Kepa kertoo siitä, kuinka 

hänen biseksuaalisuuttaan pidetään epäuskottavana ja hänen avioliittoaan naisen 

kanssa kulissina tai vitsinä. Toisin kuin myöskin naisen kanssa asuvaa Mikkoa, 

Kepaa pidetään kaapissa olevana homona, siinä missä Mikkoa homoystävät 

pitävät heterona, joka pitäisi parantaa munalla. Myös Leena kertoi, kuinka hänen 

vanha ystävänsä, homomies, ”alkoi heti työntää mua, et mä kuulun joukkoon 

lesbot”, kun hänellä oli ensimmäinen naissuhteensa siitä huolimatta, että hän oli 

tuntenut Leenan pitkän aikaa ja tiennyt hänen miessuhteistaan. 

Lesboyhteisöissä toimivat haastateltavani kokevat, että heidän on 

käytännössä mahdotonta puhua biseksuaalisuudesta avoimesti, sillä 

biseksuaalisuudesta puhuminen kyseenalaistaisi heidän paikkansa osana 

lesboyhteisöä. Katja kuvaa biseksuaalisuudesta puhumisen mahdottomuutta 

seuraavasti: 

Parhaiden kaverieni kuullen en mielelläni myöskään puhuisi sanaakaan 

biseksuaalisuudesta: se on ERITTÄIN lesbo kaveriporukka, esimerkiksi 

tyttöystäväni 'neiteilylle' nauretaan avoimesti ja ei aina niin hyväntahtoisesti. 

(Katja 1980:2005.) 

Katja kokee, että naureskelu tyttöystävän naisellisuudelle liittyy juuri tämän 

biseksuaalisuuteen, jonka vuoksi naisellinen olemus kääntyy merkitsemään 

epäaitoutta ja ulkopuolisuutta. Katja myös puhuu nimenomaan omista 

lesbokavereistaan – ei ystäväpiiristä, johon sekä hän että hänen julkisesti 
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biseksuaalinen tyttöystävänsä kuuluisivat tasaveroisina. Niihin lesbopiireihin, 

joissa Katja liikkuu, binaisia ei toivoteta tervetulleiksi. 

Biseksuaalisuudesta vaikeneminen ei tarkoita sitä, että haastateltavat 

teeskentelisivät olevansa lesboja, vaan sitä, että yhteisöllisessä kontekstissa 

seurustellessaan toisen naisen kanssa he ovat lesboja. Heidän on helpompaa antaa 

ihmisten olettaa lesbous kuin alituiseen selittää, mitä biseksuaalisuus 

yksiavioisessa naissuhteessa olevalle naiselle tarkoittaa. Toisaalta haastateltavat 

ovat myös valmiita samastumaan niihin lesboihin, joille kiinnostuminen miehistä 

olisi mahdottomuus. He kokevat, että naisia rakastavina naisina heidän 

kokemuksensa ovat lähempänä lesbojen kuin niiden binaisten kokemuksia, joilla 

on suhteita sekä miesten että naisten kanssa tai pelkästään miesten kanssa.  

Lesboyhteisö tarjoaa naisille turvapaikan, jossa naisten välinen seksuaalisuus 

on hyväksyttyä. Siten lesboyhteisöön kuuluminen voi olla tärkeämpää kuin itsen 

määrittely biseksuaaliksi. Lesboyhteisössä toimivat binaiset noudattavatkin 

itsesäätelyä voidakseen olla lesboyhteisön jäseninä. He eivät pelkästään noudata 

ulkoa-annettuja normeja, vaan sisäistävät ne. (Bower et al. 2002, 43–44; Queen 

2002, 195–201; Taub 2003, 20–22.) Myös Gustavsonin (2006, 215–221) 

ruotsalaishaastateltavat sanoivat identifioituvansa lesbisiin käytäntöihin ja 

lesbopolitiikkaan, vaikka kohtasivatkin lesboyhteisöissä torjuntaa ja vaikka heillä 

oli biseksuaalisuutensa takia konflikteja.  

Lesbouden ja biseksuaalisuuden rajalla liikkuvina naisina haastateltavani 

kokevat olevansa lesboyhteisön marginaalissa verrattuna niihin naisiin, jotka 

heille näyttäytyvät selvästi lesboina. Tämän vuoksi haastateltavat ovat 

tietoisempia lesboyhteisön asettamista normeista ja saattavat myös tulkita normit 

tiukempina kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Haastateltaville lesboyhteisöön 

kuulumisen vakuuttaminen on tärkeämpää kuin niille lesboille, jotka eivät 

määrittele itseään myös biseksuaaleiksi. 

Toisaalta lesboyhteisön normeja vastaan tunnettiin myös kapinahenkeä, mikä 

näkyy Ritvan kuvauksessa tunteistaan lesboyhteisöä kohtaan: 

Sitten meidät vihdoin ja viimein hyväksyttiin lesboparina [mukaan piireihin] 

Tuli se ilmeinen hyväksyntä, mä olin niin onnessani, että mä sillon täysin 

kielsin sen biseksuaalisuuden mahollisuuden. Mutta nyt mä ehkä uskallan 

sitten katsoa jo silmiin tätä totuutta, et ei oo enää niin tärkeetä se, että mitä ne 

harmaaparrat ajattelee, suoraan sanoen. (Ritva 1957:1999.) 
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9.3.2 Biseksuaalisuuteen kohdistuvista ennakkoluuloista 
lesboyhteisöissä 

Annan mukaan biseksuaalisuudesta puhuttaessa joutuu aina puhumaan myös 

biseksuaalisuuteen liitetyistä ennakkoluuloista, jotka hän kokee “hirveen 

epämiellyttäviksi”. Anna välttää ennakkoluulot sanomalla olevansa lesbo, mutta 

haluaisi mieluummin muuttaa kategorioiden sisältöä:  

Jos joku kuvittelee että se, että mä sanon että mä olen lesbo, tarkottaa 

pelkästään mun seksuaalista suuntautumista, siis homoseksuaalisia 

mieltymyksiä, niin siinähän mä tavallaan juksaan häntä kun mä en kerro 

hänelle koko kuvioo. Jos olis joku yhteiskunnallinen kategoria ku lesbo tai 

biseksuaali, ilman minkäänlaisia seksuaaliseen preferenssiin liittyviä leimoja, 

et jos muut ihmiset olis niistä vapaita, niin sit mä sanoisin olevani bisse. 

(Anna 1976:2005.) 

Biseksuaalisuuteen liitetyt ennakkoluulot toimivat osana heteronormatiivisuutta, 

mutta ne saavat eri yhteisöissä erilaisen merkityksen (Bower et al. 2002, 31; 

Whitney 2002, 112). Valtakulttuurissa käsitys biseksuaaleista trendikkäinä tai 

seksuaalisesti aktiivisina tulkitaan usein myönteiseksi, kuten pornolehtiä ja 

valtavirtaisia lehtiartikkeleita käsittelevissä luvuissa 6. ja 7. osoitan, mutta homo- 

ja lesboyhteisössä käsitys kääntyy kielteisiksi ennakkoluuloiksi. Lesboyhteisön 

näkökulmasta biseksuaalit ovat heteronaisia, jotka tekevät trendikkäitä 

seksikokeiluja oman sukupuolensa kanssa, mutta eivät pyri toimimaan muuten 

mukana lesboyhteisössä. Haastateltavieni mukaan lesbot ajattelevat, että 

biseksuaalit ovat uskottomia. Binaisiin ei kannata sotkeentua, ellei halua 

murtunutta sydäntä, sillä binaisten ajatellaan aina lopulta hylkäävän naisystävänsä 

ja palaavan miehiin, kuten Taru kuvaa: 

Tostahan ne lesbopiireissä nousee ne jutut, että kun sattumalta on lähtenyt 

biseksuaali tyttöystävä juuri miehen perään. Et en mä oikeesti usko, et sitä 

paljon tapahtuu, mutta kun piirit ovat pienet ja kaikki tietää siitä, ja voidaan 

arvata, että millä puolella ketä on sitte sen jälkeen. [...] Et jos sulla on ykski, 

pariki naista, joiden biseksuaali tyttöystävä on lähteny miesystävän perään, 

niin koko lesboporukka on sillai että RÄÄH! [karjaisee] (Taru 1978:1999.) 

Haastateltavien tulkinnan mukaan biseksuaali nainen on lesboyhteisön 

näkökulmasta pervoturisti, joka huvittelee seksuaalisessa alakulttuurissa, mutta ei 

vaivaa päätään seksuaalisten vähemmistöjen yhteiskunnallisella asemalla – tai 
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edes eroottisten turistikohteidensa tunteilla. Biseksuaalisuus nähdään leikkinä, ei 

identiteettimahdollisuutena. Katja kuvaa yleistä mielikuvaa biseksuaaleista 

seuraavasti:  

Ainakin Tampereella on alkanut taas muoti-ilmiö: kaikki tytöt/nuoret naiset 

on biseksuaaleja. Se on tosi cool ja pojat pitää siitä... Tämän vuoksi oon ite 

alkanu mieltään itseäni mieluummin lesboksi kuin biseksuaaliksi, niille 

naureskellaan esimerkiksi Mixeillä (Treen homobaari) aika paljon. Tähän 

tietty vaikuttaa myös se, että mun kaverit mieltää mut lesboksi ja oon 

käsittääkseni aika lailla lesbon näköinen, tällainen poikamainen. Meidän 

kaveriporukassa mielletään biseksuaalit usein kokeilijoiksi, tää taas liittyy 

siihen, että moni on saanut niiltä takkiinsa. (Katja 1980:2005.) 

Vaikka Katja kuvaakin itseään termillä biseksuaali, hän tekee hyvin selkeän eron 

itsensä ja “niiden” eli ennakkoluulot toteuttavien biseksuaaleiksi itseään 

nimittävien nuorten naisten, välille. Siinä missä Taru arvelee, että ennakkoluulot 

perustuvat yksittäistapauksiin, joiden merkitystä liioitellaan, Katjan näkökulmasta 

biseksuaalin sydäntensärkijän rooli on yleisesti tunnettu ja yhteisesti koettu. 

Haastateltavat kokevat, että biseksuaalisuus määritellään sekä valtakulttuurissa 

että lesboyhteisössä aina ennakkoluulojen kautta. Itsen nimeäminen julkisesti 

biseksuaaliksi tarkoittaisi myös itsen määrittelyä promiskuiteettiseksi, 

yliseksuaaliseksi ja epäluotettavaksi. Vaikka haastateltavat määrittelisivät 

biseksuaalisuuden toisin, sosiaalisissa tilanteissa biseksuaalisuuteen liitetyt 

ennakkoluulot ohittavat heidän omat määrittelynsä. Sen takia on helpompi sanoa 

itseään lesboksi, sillä lesbo-sanalla ei ole samanlaisia konnotaatioita kuin 

biseksuaalisuus-sanalla. Lesboksi itsensä nimeäminen liittyy siis enemmän siihen, 

millainen mielikuva lesboyhteisöllä on biseksuaaleista, kuin siihen, miten 

haastateltavat oman seksuaalisuutensa kokevat. Ritva pohtii syitä lesboyhteisön 

kielteisiin käsityksiin biseksuaalisuudesta ja liittää ne lesboidentiteetin 

rakentamiseen liittyviin tekijöihin: 

Varmaan se liittyy niillä vanhoilla lesboilla, mun ikäsillä ja vanhemmilla, ja 

vähän nuoremmillakin, nelikymppisillä, siihen että oli niin iso juttu, kun on 

tullu sieltä kaapista ulos joskus aikoinaan. Ja on niinku työstetty sitä helvetti 

vuostolkulla ja salaillaan vieläki joltain sukulaisilta ja tämmöst. Sen takia se 

biseksuaalisuus on vähän petturuutta tai jotain sellasta. Kyl mä arvaan, et 

monikin niistä mun lesbokavereista on biseksuaaleja, mut ne ei haluu ees 

ajatella sitä asiaa. Ja mullakin on ollu se vaikeaa. Että se... se voi liittyä 
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semmoseen se nihkeys, että ne kieltää sen itseltään, että ne haluais itseasiassa 

kyrpää joskus. Et ihan sekin, et joskus [naurahduksia] helvetisti tekee kyrpää 

mieli, näin on! [naurua] Et se tulee sit tämmösissä luottamuksellisissa 

kahdenkesken tunnustuksellisissa avautumisissa. [naurua] Sit ollaan niinku, 

ollaan hiljaa siinä sitte. (Ritva 1957:2010.) 

Jotkut haastateltavat huomauttavat toiveikkaasti, että homo- ja lesboyhteisön 

asenteet ovat muuttumassa. Pia kertoo, että kun hän nuorena julkilesbona mietti 

biseksuaalisuutta ja harrasti seksiä miesten kanssa, homot ja lesbot suhtautuivat 

tähän “nihkeästi”. Hän sanoo, että biseksuaaleja pidettiin pettureina. Pian mukaan 

viime aikoina asenteet ovat kuitenkin muuttuneet ja lesbo- ja homopiirit “avaavat 

ovet kaikille”. Anna kuitenkin on pessimisti. Hänen arvionsa mukaan 

lesboyhteisön suhtautuminen ei ole esimerkiksi haastattelujen välillä kuluneen 

kuuden vuoden aikana muuttunut lainkaan. Anna luonnehtii biseksuaalisuutta 

aiheeksi, jota lesboyhteisössä ei oteta vakavasti. Hän sanoo, että siihen 

suhtaudutaan alentuvasti tai jopa avoimen paheksuvasti. Anna matkii yleistä 

asennetta: ”Tsktsk, aijaijai, oivoi, voivoi kuule koittasit sinäki nyt päättää”. 

Ritva kuitenkin kertoo huomanneensa lesbopiireissä muutoksen 

haastattelujen välillä kuluneena kymmenenä vuotena, ja huomauttaa lesbouden 

pitäminen ”pyhänä” liittyy enemmän tiettyyn sukupolveen kuin lesbouteen 

sinänsä. Hän sanoo, että ”alle kolmevitosten” keskuudessa suhtautuminen 

biseksuaalisuuteen on muuttunut niin lesbopiireissä kuin heteroillakin. Ritvan 

toiminta lesboyhteisöissä on kuitenkin vähentynyt vuosien myötä, ja hän puhuu 

myös siitä, kuinka lesboyhteisöt voivat näyttäytyä ahdistavina: 

Mä vihaan sellasta ghettoutumista, että hengaillaan vaan lesbojen kanssa. Se 

on jotenki ihan kummallista. [naurahtaa] Mun mielestä se ei oo olennaista 

ystävyydessä ja kaveruudessa, että ollaan niin lesboja. Ei-ei-ei oo mun juttu. 

(Ritva 1957:2010.) 

9.3.3 Ulkonäkö lesboyhteisön jäsenyyden vakuuttajana 

Yksi tapa kiinnittyä lesboyhteisöön on mukauttaa oma olemus lesboyhteisön 

ulkonäkönormeihin, olla “lesbon näköinen, tällainen poikamainen”, kuten Katja 

kuvaa. Ulkonäön mukauttamisella haastateltavat myös erottavat itsensä 

homobaareissa bailaavan trendikkään binaisen stereotyypistä. Ritva kertoo 

korostaneensa maskuliinisuuttaan voimakkaasti vaatteilla, lyhyillä hiuksilla ja 

madaltamalla ääntään sen jälkeen kun liittyi lesboyhteisöön. “Mä oikeen yritin 
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kauheena kantaa sitä rekkasysteemiä”, Ritva sanoo viitaten “rekkalesbo”- eli 

butch-tyyliin, joka hakee vaikutteita esimerkiksi työläismiesten vaatetus- ja 

käyttäytymistyylistä.102  

Lesboyhteisön jäsenyys ruumiillistuu ulkonäön mukauttamisella. Ulkonäön 

mukauttaminen ei tarkoita vain vaatevaraston ja kampauksen valintaa, vaan myös 

tapaa ottaa tila haltuun. Haastateltavat eivät halua sipsutella lyhyin askelin, puhua 

heleällä äänellä ja istua jalat sievästi ristissä. Lesboyhteisön jäsenyyttä merkitään 

siis myös ruumiin asennoilla, liikkumisella ja puhetavalla. Ulkonäöllä ei 

pelkästään koodauduta lesboyhteisön jäseneksi, vaan vaikutetaan myös 

lesboyhteisöön kuulumattomien ihmisten suhtautumiseen. Pia kertoo, että 

maskuliininen pukeutuminen karkottaa “perseestä puristelijat”, mutta ei niitä 

ihmisiä, jotka aidosti pitävät häntä kiinnostavana. Maskuliinisen olemuksen 

aiheuttamiin kommentteihin ja sormella osoitteluun Pia on tottunut. 

Psykologi Jennifer Taub (2003) haastatteli amerikkalaisissa lesboyhteisöissä 

toimivia biseksuaalisia naisia ja havaitsi, että yli 90 

% heistä koki lesboyhteisön ulkonäkönormien poikkeavan 

heteronormatiivisen valtakulttuurin normeista. Suurin osa Taubin haastateltavista 

myös totesi näiden normien vaikuttaneen heidän omaan ulkonäköönsä. 

Lesboyhteisön ulkonäkönormit koettiin usein vapauttavina: lesboyhteisössä on 

mahdollisuus pukeutua rennosti ja olla oma itsensä. Omista haastateltavistani Ella 

luonnehti itseään kravattifetisistiksi, mutta sanoi sallineensa kravattien käytön 

itselleen vasta alettuaan seurustella Tarun kanssa. Hän sanoi, ettei kokisi 

luontevaksi kravattien käyttöä miehen kanssa seurustellessaan. Taubin 

haastateltaville valtakulttuurin ulkonäkönormien vastustaminen oli myös 

ideologisesti tärkeää. Toisaalta normit voitiin kokea ahdistaviksi: lesboyhteisön 

hyväksyntää oli vaikea saada, jos ulkonäkönormeja ei täytetty. Haastateltavillani 

on samanlaisia kokemuksia. Liiallinen naisellisuus, Katjan sanoin “neiteily”, 

voidaan nähdä merkiksi siitä, että lesbous ja sitoutuminen lesboyhteisöön on 

epäaitoa.  

Riippuu aika paljon ihmisen ulkonäöstä, että miten ihmiset suhtautuu hänen 

biseksuaalisuuteensa. Onhan se väärin ja surullista, mutta itsekin sorrun usein 

ajattelemaan, että joo joo, oot bi aina lauantai-iltaisin Mixeillä, muuten täys 

hetero. Niitä on ollut aika paljon ja tietty se vaikuttaa. Toisaalta: itse oon 

                                                        
102 Butch tyylin viehätyksestä ja lesbomaskuliinisuudesta ks. esim. Inness & Lloyd 1996; Hekanaho 
2006; Halberstam 2004 [1998].  
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poikamainen ja ei varmaan kovin moni kavereista tiedä, että oon bi. Tai jotain 

sinne päin. (Katja 1980:2005.) 

Poikamainen ulkonäkö on siis tapa korostaa täysivaltaista jäsenyyttä 

lesboyhteisössä. Tällöin lesboyhteisön hyväksynnälle olennaisempaa on se, että 

nainen näyttää lesbolta ulospäin, ei niinkään se, millaisia seksuaalisia haluja 

hänellä on. Maskuliininen pukeutuminen takaa homo- ja lesboyhteisön 

hyväksynnän niin kauan kuin biseksuaalisuudesta ja miessuhteista ei puhuta 

ääneen.  

Toisaalta lesbon ulkonäkö voi olla myös syy biseksuaalisuuden 

kyseenalaistamiselle. Ulkoisesti uskottavasti lesbolta näyttävä biseksuaali, jolla 

on lähinnä naissuhteita, voi joutua toistuvasti todistelemaan omaa 

biseksuaalisuuttaan, kuten biaktivismia itselleen tärkeänä pitävä Venla kuvaa: 

Ystäväpiirissä mä oon sinänsä tosi tarkka siitä, et mä aina muistutan, et ei, mä 

en o lesbo. Et mä tavallaan tuon sitä tilanteissa, missä sitä luontevasti tulee, 

pidän sitä esillä. Et ei, se että olen parisuhteessa naisen kanssa, ja et olen 

stereotyyppisesti aika lesbon näkönen, ni se ei tee musta lesboa. (Venla 

1977:2009.) 

Venla, joka on toiminut aktiivisesti eri järjestöissä biseksuaalisuuden näkyvyyden 

edistämiseksi, kokee erityisen ärsyttävänä sen, että ulkonäkö määrittää hänet 

lesboksi ja tekee biseksuaalisuudesta näkymättömän. Myös urheilullinen, 

lihaksikas, siilitukkainen ja usein armeijatyylisiin vaatteisiin pukeutuva Pirkko 

tulee arkipäivässään todennäköisemmin määritellyksi lesboksi kuin heteroksi. 

Tämä on niin yleistä, että hän erikseen kertoo tapauksesta, jossa eräs hänen 

tuttavansa ei vaikuttanut yhtään yllättyneeltä hänen kertoessaan avioliitostaan 

Kepan kanssa. Toisin kuin Venlaa, Pirkkoa lesboksi luuleminen ei häiritse. Hän 

sanoo, että häntä luullaan lesboksi vähän väliä ja että häntä häiritsee enemmän se, 

että hänet lokeroidaan heteroksi, mitä tapahtuu harvoin. 

Haastateltavat korostavat kokevansa itsensä epätyypillisiksi naisiksi, jotka 

eivät voi ajatellakaan omaksuvansa perinteistä feminiinistä naiseutta, joka 

tarkoittaa haastateltaville toisaalta heteromiesten miellyttämiseksi koettua 

pukeutumista, kuten meikkejä, korkokenkiä ja lyhyitä hameita, ja toisaalta 

avuttomuuden ja heikkouden lavastamista miesten huomion saamiseksi. 

Perinteinen feminiinisyys nähdään heteronaisille ominaiseksi ja siten itselle 

soveltumattomaksi – tai soveltuvaksi ainoastaan karnevalisoivassa hengessä: 
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Must on joskus kiva, mä tykkään laittaa korkokengät ja minihameen ja 

korsetin ja näin, mut se on mulle vähän semmonen transvestinen juttu, et mä 

pukeudun naiseksi. Se on kivaa ja se on hauskaa, mut se on yhdensortin 

leikki. (Venla 1977:2009.) 

Ulkonäöllä vahvistetaan siten paitsi lesboyhteisön jäsenyyttä, myös käsitystä 

itsestä ei-heteroseksuaalisena valtakulttuuriset naiseuden normit 

kyseenalaistavana naisena. Toisaalta poikamainen ulkonäkö ja pukeutuminen 

eivät ole pelkästään lesboyhteisöön kuulumisen vakuuttajia, vaan myös 

luontaisiksi koettuja tapoja olla ja toteuttaa omaa maskuliinisuutta ja haastaa 

naiseuden normit. Täten maskuliininen ulkonäkö liittyy enemmän haastateltavien 

kokemukseen omasta sukupuolestaan kuin heidän kokemukseensa omasta 

seksuaalisuudestaan, kuten Pia asian ilmaisi:  

En mä oo tehny sitä mitenkään tarkotuksenmukasesti, että haluis provosoida, 

se vaan tuntuu jotenki kotosalta. Ehkä seki selittää, minkä takia on niin paljo 

sellasia butch-lesboja, jolla tosissaan on ne armeijakuteet, koska ehkä se vaan 

tulee jotenki automaattisesti [...] Kauheen selkeestihän mulla on se 

miesmäisyys ja se mitä se ilmentää, mut musta tuntuu, et seki on mulla ollu 

oikeestaan aina. (Pia 1976:1999.) 

Jotkut haastateltavat puolestaan kokevat olevansa sukupuolisen olemuksensa 

kannalta luokittumattomia. He sanovat, etteivät osaa sopeutua kunnolla sen 

enempää lesboyhteisön maskuliinisuutta korostavaan normiin kuin valtaväestön 

feminiinisyyden normeihinkaan. He liittävät androgyynisen olemuksensa 

nimenomaan biseksuaalisuuteensa ja selittävät sukupuolista 

luokittumattomuuttaan biseksuaalisuudella. Anna sanoo, ettei hänellä ole halua tai 

tarvetta ulkoisesti näyttää lesbolta, mutta toteaa, ettei hänen ulkonäöstään voi 

tarkoin päätellä, onko hän “lintu vai kala”. Myös Riitta puhuu omasta 

kategorisoimattomuudestaan: 

Mä oon tämmönen väliinputoaja, että moni sanoo, et ei susta ikinä kyl uskois 

et sä oot lesbo. Sit toiset sanoo, että et sä kyl ihan hetskukaan oo, et ehkä mä 

just oon sit tämmönen tyypillinen bi-tapaus, et must löytyy niin paljon niit 

molempii puolii. Ihmiset yrittää aina kauheesti kategorisoida, ni mua ei saa 

kategorisoituu mihinkään. (Riitta 1969:1999.) 
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9.4 Lesboudesta kieltäytyminen 

Aika moni sanois, että mieltäis mut lesboksi. Et se on vaan mun oma, 

tämmönen historiallinen asia mistä mä pidän kiinni, että näin ei ole, koska mä 

en halua identifioitua siihen porukkaan, koska mun mielestä ne on aika 

surkeita. (Ella 1975:2009.) 

Aiemmin tässä luvussa kirjoitin ensisijaisesti niiden haastateltavieni 

kokemuksista, jotka määrittelivät itsensä sekä lesboiksi että biseksuaaleiksi. 

Heille itsensä määritteleminen biseksuaaliksi liittyi joko miehiä kohtaan 

tunnettuun seksuaalisen haluun tai oman henkilökohtaisen historian 

kunnoittamiseen naisena, jolla on ollut merkittäviä seksuaalisia ja romanttisia 

suhteita myös miesten kanssa. Lesbous puolestaan oli valinta, joka liittyi sekä 

elämäntapaan ja parisuhteeseen että aktiivisuuteen lesboyhteisössä. Heille termit 

”lesbo” ja ”biseksuaali” eivät sulkeneet toisiaan pois, vaan kuvasivat eri puolia 

heidän kokemuksissaan ja elämässään.  

Haastateltavissani oli kuitenkin myös naisia, jotka kieltäytyivät tietoisesti 

määrittelemästä itseään lesboiksi, vaikka se heidän elämäntilanteensa, 

kokemustensa ja seksuaalisen halunsa kannalta olisi ollut mahdollista tai jopa 

ymmärrettävämpää kuin biseksuaalisuus. Myös heille lesboyhteisöt olivat 

merkityksellisiä sen kannalta, minkä termin he valitsivat nimetessään omaa 

seksuaalisuuttaan. Kuvaan, miten lesboyhteisö voi näyttäytyä vihamielisenä tai 

saavuttamattomana, jolloin lesbo-termistä kieltäytyminen kuvaa myös 

kieltäytymistä lesboyhteisöstä. 

Nämä kokemukset eroavat niiden haastateltavien kokemuksista, joille itsen 

määrittely juuri biseksuaaliksi on tietoinen poliittinen valinta eikä lesboyhteisöön 

kiinnittymistä tai siitä irtautumista kuvaava teko. Esimerkiksi Venla on 

lesbyhteisöissä aktiivinen, mutta hänelle itsen biseksuaaliksi määrittäminen on 

seksuaalipoliittisesti tärkeää. Venlan ja muiden seksuaalipoliittisesti aktiivisten 

haastateltavieni kokemuksia olen kuvannut aiemmassa luvussa. 

Ensimmäisellä haastattelukerralla haastattelin Ellaa ja Tarua yhdessä. He 

kuvasivat itseään lesbopariksi, joka koostuu kahdesta biseksuaalista naisesta. 

Heidän käytössää termi ”lesbo” viittasi heidän monogaamiseen suhteeseensa 

toisen naisen kanssa. Ella myös sanoi, että heillä on lesboelämäntyyli, johon liittyi 

aktiivisuus lesboyhteisössä ja se, että heidän lähimmät ystävänsä olivat lesboja. 

Ellan mukaan biseksuaalinen elämäntyyli voisi olla mahdollista vain sinkuille tai 

ihmisille, joilla on useampia suhteita yhtä aikaa. He totesivat naissuhteiden olevan 
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heille tärkeämpiä kuin miessuhteiden. Taru sanoi, että hän ei voisi olla vain 

miehen kanssa, vaikka rakastaisikin tätä ilman, että haluaisi olla myös naisen 

kanssa, mutta että hän voi hyvin olla naisen kanssa ilman, ”että mun tarvii miestä 

nähdäkään”. Taru pohti biseksuaalisen identiteettinsä merkitystä ja vahvuutta 

tilanteessa, jossa hän on kuitenkin pääosin oli kiinnostunut naisista: 

Kyllä mä koen, et mullon hyvin vahva identiteetti. Tosin se on välillä 

järkkyny sillai, et jos sä rakastat naista hirveästi, ni sä alat miettiä, et onks tää 

nyt niin vahva tää biseksuaalinen identiteetti, vai mikä identiteetti on. Et ku 

emmä haluu miesten kaa. Miesten kanssa on kiva seurustella tai niin pois 

päin, mutta jostain syystä naiset silti kiinnostaa enemmän. (Taru 1978:1999.) 

Ella ja Taru kertoivat ”tulleensa kaapista” eli tehneensä suhteen näkyväksi Ellan 

opiskelupaikan vuosijuhlissa laulamalla yhteen ääneen naiselle tarkoitetun 

serenadin, joka oli alkujaan tarkoitettu mieskavaljeerin daamilleen laulettavaksi. 

Taru sanoi, että serenadi ei niinkään ollut biseksuaalinen ulostulo, ja toteaa, että  

”Jos me oltas haluttu tulla ulos biseksuaaleina, niin me oltas kävelty vuosijuhlaan 

kyltti kädessä, että hei, olen biseksuaali”. Ella täydentää nauraen, että 

biseksuaalisen ulostulon olisi voinut tehdä ”riekkumalla kaikkien kanssa 

bileissä”, mutta kahden naisen serenadista toisilleen muut vieraat todennäköisesti 

tulkitsivat heidän olevan lesboja. Ella kertoi tehneensä selväksi lähimmille 

kavereilleen, että hän on nimenomaan biseksuaali, ei lesbo – mutta julkisesti 

suhde Tarun kanssa tekee hänestä lesbon. Ensimmäisen haastattelun aikaan Ella ja 

Taru painottivat vahvasti sitä, että he halusivat julkisesti tulla määritellyiksi 

biseksuaaleiksi. Taru kuvasi biseksuaalisen itsemäärittelyn tärkeyttä ja sitä, 

kuinka ”väärä” kategorisointi on sinällään ahdistavaa: 

Mä ensimmäisenä aina sanon sen kaikille, että mä olen biseksuaali. Mä en tiä 

mikä siinä mua niin ärsyttää, et jos joku luulee mua lesboks, mulla vaan 

nousee karvat pystyyn. Mä korjaan sen aina, ja näin ei ole ja huudan että 

[huutaa] EI, EI, EI! Mä en osaa sanoo, mistä se johtuu, mutta jos mä kerron 

itestäni jollekin, ni mä kyllä korostan sitä, että mä olen biseksuaali, mutta mä 

seurustelen naisen kanssa, mä asun naisen kanssa ja rakastan naista. (Taru 

1978:1999.) 

Ensimmäisen haastattelun aikaan biseksuaalinen identiteetti ja itsen nimeäminen 

julkisesti biseksuaaliksi olivat Tarulle ja Ellalle hyvin tärkeitä. Lesboystäville ja -

tuttaville Ellan ja Tarun biseksuaalisuus kuulosti epäuskottavalta, ja nämä 

saattoivat kyseenalaistaa heidän itsemäärittelynsä. Heidän yhteisesti nimetty ja 
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ylläpidetty biseksuaalinen identiteettinsä unohtui lesboyhteisössä. Taru sanoi, että 

lesboystävät kyllä tietävät heidän olevan biseksuaaleja, mutta koska he ovat 

seurustelleet puolitoista vuotta ja heillä on vakava suunnitelma pysyä yhdessä, 

heitä kuitenkin pidetään lesboina riippumatta siitä, miten paljon he 

biseksuaalisuudestaan puhuvat. Aikaa myöden biseksuaalisuuden korostamisen 

tarve kuitenkin haaltui ja peittyi yhteisöön kuulumisen tarpeen alle. 

Joulukuussa 2009 uusintahaastattelukutsuuni vastasi vain Ella. Kymmenessä 

vuodessa Taru ja hän olivat ehtineet rekisteröidä parisuhteensa, saada lapsia ja 

erota. Ellan kokemukset heijastelevat suomalaisen lainsäädännön muutoksia. Laki 

samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinnistä tuli voimaan vuonna 

2001, hedelmöityshoitolaki salli hedelmällisyyshoidot myös naispareille vuonna 

2007 ja perheensisäinen adoptio samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä 

mahdollistui vuonna 2009.  

Ella sanoo, että hänen kokemuksensa muodostaa ”tavallisen tarinan” hänen 

”viiteryhmässään”, joksi Ella määrittää lesbot, joilla on lapsia. 

Ainoo viiteryhmä mul on tää perheporukka. Se on ollu sellasta, että ensin 

kaikki menee hulluna kiireellä naimisiin, ku sai kerran mennä ja sitte hulluna 

hankkimaan lapsia, ku niitä pysty saamaan ja nyt sitte niin, siitähän seuraa 

mitä muuta ku erojen aalto. Että mä en montaa paria tiedä, jotka sillon 

samoihin aikoihin hankki lapsia ku me, jotka ois enää pystyssä. (Ella 

1975:2009.) 

Ella ja Taru rekisteröivät parisuhteensa heti kun siitä tuli mahdollista, ja pian 

avioitumisen jälkeen Taru synnytti kaksi lasta. Ella ja Taru olivat aktiivisia jäseniä 

sateenkaariperheyhteisössä. Ella viittaa ”sateenkaariperheillä” sekä 

Sateenkaariperheet ry:hyn ja sen toimintaan että ylipäätään lapsiperheisiin, joissa 

lapsilla on samaa sukupuolta olevat vanhemmat. He osallistuivat lukuisiin 

sateenkaariperhetapahtumiin, kuten leireihin, leikki-iltoihin ja kokoontumisiin. 

Naisparit, joilla on lapsia, on aktiivisin ryhmä, joka osallistuu 

Sateenkaariperheiden toimintaan, verrattuna vaikkapa perheisiin, joissa 

vanhemmat ovat transsukupuolisia, joissa molemmat vanhemmat ovat miehiä tai 

joissa lapsilla on enemmän kuin kaksi vanhempaa (Kuosmanen & Jämsä 2007). 

Ellalle ja Tarulle Sateenkaariperheet tarjosi tärkeän yhteisön, jossa heillä oli 

mahdollista tavata muita vanhempia ja jossa lapsilla oli mahdollista kohdata 

muita lapsia, joiden molemmat vanhemmat ovat naisia. 

Ella kertoo, että ollessaan rekisteröidyssä parisuhteessa Tarun kanssa ja 

osallistuessaan lesboyhteisöjen toimintaan hän antoi lesboystäviensä ja -
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tuttaviensa olettaa, että myös hän oli lesbo. Jos kukaan ei kysynyt, hän ei 

selittänyt olevansa biseksuaali. Ella ei nykyisinkään sano olevansa biseksuaali 

tilanteissa, joissa hänen oletetaan olevan lesbo. Lesbotapahtumissa ja -yhteisössä 

hän useimmiten käy lesbosta ja puhuu biseksuaalisuudestaan vasta jos asiasta 

tulee syvällisemmin puhetta. Ella kommentoi sekä biseksuaalisuudesta puhumisen 

vaikeutta että omia kielteisiä tunteitaan lesboyhteisöjä kohtaan: 

Jos mä oon muitten lepakoitten kanssa tuolla jossain, tai ollaan oltu jossain 

sateenkaariperheitten leireillä tai jotain tällasta, niin mä niinkun go with the 

flow, menen vaan siinä mukana. Emmä koe mitään määrittelyn tarvetta siellä. 

Et jos mennään syvällisemmäksi, ni sillon mä sanon että en koe itseäni teihin 

kuuluvaksi enkä haluakaan, koska te olette surkeita ja ärsyttäviä [nauraa] 

(Ella 1975:2009.) 

Seksuaalisuus ei myöskään ollut Ellalle kovin keskeinen asia elämässä tuolloin, 

vaan keskeisintä oli vanhemmuus. Hänelle, ja myös Tarulle, oli tärkeämpää olla 

mukana yhteisössä, joka koostui naispareista, joilla on lapsia, kuin määritellä 

itsensä avoimesti biseksuaaliksi. Vaikka yhteiskuntatieteilijä Paula Kuosmasen 

(2007b, 43) tutkimuksen mukaan 17 % naisista, joilla on yhteisiä lapsia 

naispuolisen kumppanin kanssa, määrittelee itsensä biseksuaaliksi, Ellan ja Tarun 

kokemuksen mukaan biseksuaaliset naiset ovat täysin näkymättömiä 

lapsiperheellisten naisparien yhteisössä.  

Toisen lapsen syntymän jälkeen Taru masentui vakavasti ja alkoi 

väärinkäyttää lääkkeitä. Ella pitkitti parisuhdetta lasten takia. Ella sanoo, että 

parisuhteen loppuaika oli ”aivan helvettiä” ja ”hirveetä paskaa pari vuotta” ja että 

hänen olisi oikeastaan pitänyt ottaa ero jo paljon aikaisemmin. Hän ei kuitenkaan 

voinut lopettaa suhdetta, koska jos hän olisi niin tehnyt, Taru olisi estänyt häntä 

näkemästä lapsia. Lopulta Taru itse jätti Ellan toisen naisen vuoksi ja vei lapset 

mukanaan. He erosivat, ja Ella alkoi taistella oikeudesta olla juridinen vanhempi 

lapsilleen. Tällä hetkellä hänellä on käynnissä lastensa adoptioprosessi, sillä 

perheensisäistä adoptiota koskeva laki tuli voimaan vasta eron jälkeen. Laki 

kuitenkin mahdollistaa adoption myös eronneille pariskunnille. 

Suomalaisen lainsäädännön muutoksilla oli tärkeä vaikutus Ellan ja Tarun 

elämään. Taru tuli raskaaksi kahdesti lyhyen ajan sisällä keinohedelmöityksen 

avulla osittain siksi, että Ella ja Taru pelkäsivät uuden hedelmöityshoitolain 

eväävän naispareilta oikeuden keinohedelmöitykseen. He kokivat, että jos he 

haluavat lapsia, heidän on aloitettava hoidot mahdollisimman pian. He erosivat 

ennen perheensisäistä adoptiota koskevan lain voimaantuloa, mikä tarjosi Tarulle 



430 

mahdollisuuden kiristää Ellaa eroprosessin aikana: Tarulla oli laillinen oikeus 

estää Ellaa tapaamasta lapsia. Sittemmin heidän välinsä paranivat, mikä 

mahdollisti adoptioprosessin alkuunpanemisen. 

Vaikuttaa siltä, että lainsäädännölliset muutokset ovat yleisemminkin luoneet 

lesboyhteisössä painetta rekisteröidä parisuhde ja hankkia lapsia – ja tehdä näin 

hyväksyttävimmällä tavalla kuin mahdollista. Kun valtio takasi tietyt oikeudet, 

implisiittiseksi velvollisuudeksi tuli käyttää noita oikeuksia ”oikealla” tavalla 

(Kuosmanen 2007a; Jyränki et al. 2007, 65–66). Sosiaalipsykologi Paula 

Kuosmanen (2007b) väittää, että 1990-luvun lopulla suomalaisessa homo- ja 

lesboliikkeessä tapahtui ”sateenkaarifamilistinen käänne”. Käänteen konkreettisen 

seurauksen voi nähdä muutoksena homo- ja lesboyhteisöissä, joissa lapsiperheet 

yleistyivät. Tämä sateenkaarifamilistinen käänne on kuitenkin tehnyt vaikeaksi 

käsitellä avoimesti kielteisiä lapsiperheellisyyteen liittyviä asioita, kuten 

synnytyksen jälkeistä masennusta, avioeroja ja huoltajuusriitoja. (vrt. Moring 

2013.) 

Eron jälkeen Ellalla oli useita lyhyitä suhteita naisten kanssa. Hänellä oli 

myös pari yksittäistä seksikontaktia miesten kanssa. Ella kertoo, että hänellä on 

satunnaisia seksifantasioita miehistä, mutta että hän ei varsinaisesti halua seksiä 

miesten kanssa. 

Nää kokemukset oli sellasia, että joo, ihan kiva, tai hohhoijaa, eipä ois 

kannattanu, mutta ei mitään sellasta, minkä takia mun pitäs pyrkiä siihen 

suuntaan. Et kyllä mä pystyn nauttimaan, et se ei oo vastenmielistä. Mut 

kyllähän nyt vähän outoa oli, että jos kaheksaan vuoteen ei oo ollu miehen 

kanssa ja sitte on, että mikä tää tämmönen leukakarva, ja miten joka paikka 

on niin karkeeta ja iho tuntuu niin erilaiselta ja mitä nää karvat täällä reisissä 

on ja niinku, iik, tuohon en kyllä koske! [naurua] Ohan se nyt vähän sellasta 

outoo. (Ella 1975:2010.) 

Toisen haastattelun aikaan Ella oli ollut pari vuotta vakituisessa parisuhteessa 

naisen kanssa. Nainen on lesbo, ja hän nimittää Ellaakin lesboksi. Ellaa se 

ärsyttää jossain määrin, mutta se ei ole hänelle ”mikään ahistuskysymys”. Ella 

sanoo, että naisystävälle on tärkeää määritellä hänet lesboksi oman epävarmuuden 

takia. Jos naisystävä ajattelisi Ellaa biseksuaalina, hänen pitäisi pelätä, että Ella 

”heti juoksee häntä pettämässä jossain”. Ella sanoo, että naisystävä ei ymmärrä, 

että biseksuaalinen identiteetti ei tarkoita sitä, että ”mä menisin tonne 

poukkoileen jonnekin vihreämmän ruohon perässä”. Anekdotaalista tietoa siitä, 

että binaisten vakituiset lesbokumppanit määrittelevät kumppaninsa mieluummin 
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lesboksi kuin hyväksyvät kumppaninsa biseksuaalisen itsemäärittelyn, tulee 

vastaan yllättävän usein. Paitsi että useat haastateltavistani kertoivat tästä 

asenteesta, asenne ilmenee myös kirjallisuudessa (ks. esim Zipkin 1992, 65; 

Anderson 1992, 171). Eräs Gustavsonin (2006, 218) ruotsalaisista haastateltavista 

sanoi jopa, että hänelle oli ainutlaatuinen kokemus, kun hänen 

lesbotyttöystävänsä ei kyseenalaistanut hänen biseksuaalisuuttaan. 

Ella kuitenkin määrittelee itsensä tietoisesti biseksuaaliksi eikä lesboksi 

siitäkin huolimatta, että hän nimeää tärkeimmäksi viiteryhmäkseen lesbot, joilla 

on lapsia; että hänen kaikki aikuisiän pitkäaikaisimmat parisuhteensa ovat olleet 

naisten kanssa; ja että hänen miehiin kohdistuva seksuaalinen halunsa on vähäistä 

ja satunnaista. Syy itsen nimeämiselle biseksuaaliksi on kuitenkin eri kuin 

edellisen luvun naisille, joille itsen nimeäminen biseksuaaliksi liittyi oman 

henkilöhistorian tunnustamiseen naisena, jolla on ollut merkityksellisiä 

miessuhteita, tai miehiä kohtaan tunnettuun seksuaaliseen haluun. Ellalle itsen 

nimeäminen biseksuaaliksi ja lesbo-termistä kieltäytyminen liittyy ennen kaikkea 

lesboyhteisöihin, joista Ella haluaa erottautua ja joihin hän on pettynyt. 

Ella kuvailee lesboyhteisöjen luonnetta ja koostumusta ”subjektiivisesti, 

niinku että linjat suoraksi”. Hänen mukaansa lesboporukoita on kolmenlaisia, eli 

nuoria baarissakävijöitä ”jotka naivat kaikkien kanssa”, ”vanhoja ja kärttyisiä, 

jotka on jotain yliopistotutkijoita” ja sitten on ”perheporukka”. Ella sanoo, ettei 

ole koskaan kuulunut ”naidaan kaikkia, kun ollaan nuoria” -porukkan sen 

enempää kuin vanhoihinkaan, jotka muistavat ajan, jolloin lesbous oli ”kiellettyä, 

salaista ja kauheeta”, joten ainoa viiteryhmä hänelle on ollut ”perheporukka”.  

Ella sanoo eron jälkeen käyneensä baareissa ja pyörineensä tiiviisti 

”lepakkoystäviensä” kanssa, mutta toteaa, että ”niillä seurapiireillä ei oo mulle 

mitään annettavaa, eikä mulla varmasti niille”. Hän sanoo etsineensä kumppania 

baareista ja piireistä, mutta löytäneensä nykyisen kumppaninsa netistä, ja on sitä 

mieltä, että jos suhde purkautuisi, hän todennäköisesti etsisi kumppania 

mieluummin internetin avulla kuin lesboyhteisöstä. Ella sanoo, että piirien 

toiminta on ”älyllisesti ala-arvoista”, mutta ei täsmennä, mitä sillä tarkoittaa. 

Ennen kaikkea ilmaisu kuvastaa Ellan lesboyhteisöissä kokemaa vierauden 

tunnetta. Ensimmäisessä haastattelussa Ella viittaa siihen, kuinka lesbo-sanasta 

kieltäytyminen koetaan lesboyhteisössä merkkinä siitä, että kieltäytymiseen liittyy 

olettamus lesbouden torjuttavuudesta: 
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[Korottaa ääntään] Ei me olla lesboja, kyl me yleensä sanotaan se. Mutta siitä 

tulee vähän sellanen lesborasistinen käsitys, että mitäs vikaa lesboissa on 

sitten, jos te ette halua olla niitä. [naurahtaa] (Ella 1975:1999.) 

Toisessa haastattelussa lesbous rakentuu nimenomaan torjuttavaksi, ja sanasta 

kieltäytyminen on Ellalle tietoista lesbon nimikkeen hylkäämistä. Ellalle se, että 

hän kieltäytyy nimittämästä itse itseään lesboksi, on tapa ottaa etäisyyttä 

lesboyhteisöön, viiteryhmään, joka on ollut hänelle kuitenkin tärkeä. Ella sanoo, 

että hän voisi identifioitua lesboksi, jos porukka olisi erilainen. Ella kuvailee 

”lesboporukkaa” kouluttamattomaksi, sivistymättömäksi ja alempaan 

sosiaaliluokkaan kuuluvaksi ja jatkaa luonnehtimalla heitä ”moukiksi”, 

”tyhmiksi”, ”rumiksi” ja ”aggressiivisiksi”. Porukka ”ei harrasta mitään järkevää, 

jotka ei tee ikinä mitään, jotka vaan pyörii vaan siellä omassa panoporukassa tai 

perheen ympärillä”. Ella sanoo, että joukossa on kyllä korkeasti koulutettujakin, 

mutta näiden Ella sanoo olevan ”visusti hiljaa”. 

Mä olen joutunu perustelemaan mun oikeuttani olla minä siellä 

sateenkaariperheissäkin. Että kun minä olen [korkeasti koulutettu 

ammattilainen], ni mulla on parempi auto kun muilla, mulla on isommat tulot 

ku muilla, mulla on parempi koulutus ku muilla, ja että mä pärjään elämässä 

ja mulla menee hyvin. Ni sitähän ei saa sanoa. […] Mielletään, että koska mä 

olen [hyvin palkatussa työssä], niin mähän olen kusipää ja ahne, ja kaikkia 

kyynärpäällä vaan silmään, jotka yrittää mun tielle tulla. Eihän se pidä 

ollenkaan paikkaansa. […] Mut että jos toiset on kaupan kassoja, 

työttömyyskorvauksella, ja perhetuilla hoitovapailla, ja sitte sinne tulee joku 

jollon varaa ostaa Stockmannilta puku, ni ei ne hyväksy sitä. Ni mitenpä nyt 

sitte yrität tulla sellasen porukan kans toimeen. Jos ne hylkii mua, niin 

siitähän seuraa vaan vastareaktiona se, että en mäkään tunne oloani kotoisaksi 

niitten kanssa. (Ella 1975:2009.) 

Luokalla on selvästi tärkeä merkitys sille, että Ella ei koe kuuluvansa 

lesboyhteisöihin. Ellan mukaan lesboyhteisöt, joissa hän toimi, mieltävät 

korkeakoulutuksen ja korkeat tulot elitistisiksi. Ella kokee, että häntä kadehdittin, 

koska hänellä oli yliopistotutkinto ja vakituinen työpaikka. Ellan mukaan ne 

olivat yhteisössä merkkejä epäautenttisuudesta, kun taas alempi koulutus ja 

työläistausta olivat merkkejä rehellisyydestä ja terveestä maalaisjärjestä. Ella 

sanoo, että hänen elämänsä on ”turvallista ja tavallista ja pikkuporvarillista”, kun 

taas Ellan luonnehtiman lesboporukan elämä ei ole, vaan ”siellä on masennusta”, 



433 

”hirvittäviä taisteluita”, ”narsismia”, väkivaltaa ja ”ihan siis kauheeta”. Ellan 

kuvailema tavallisuus on tietyssä mielessä heteronormatiivisen kunniallista, ja 

Ella sanookin samastuvansa enemmän työpaikkansa heteroperheenisiiin kuin 

lesboihin sekä maskuliinisuutensa että ”pikkuporvarillisuutensa” takia. 

Huolimatta kovista sanoista sekä lesbo että biseksuaali ovat molemmat 

Ellalle merkityksellisiä termejä, joilla hän kuvaa kokemuksiaan ja 

elämäntapaansa. Termi biseksuaali on kuitenkin väline, jolla Ella erottaa itsensä 

löysästä ryhmästä, jonka hän nimeää ”lesboporukoiksi” ja ”lesbopiireiksi”. Se on 

enemmän väline erottautua lesboyhteisöistä ja siitä yhteiskuntaluokasta, johon 

hän mieltää lesbojen kuuluvan, kuin sana, jolla hän kuvaa seksuaalista 

identiteettiään tai seksuaalista haluaan. 

Myös Jonnan kokemuksissa sana biseksuaali on väline, jolla Jonna erottaa 

itsensä lesboudesta – tai siitä mielikuvasta, joka Jonnalla lesboudesta on. 

Ensimmäisen haastattelun aikaan pikkukaupungissa asuva Jonna oli sinkku, ja 

toisen haastattelun aikaan hän oli sinkku edelleen. Hän kuvaa itseään 

”vanhaksipiiaksi” ja ”poikamiestytöksi”: hänellä ei kertomansa mukaan ole ollut 

kymmenen vuoden aikana lainkaan suhteita. Kun kysyn, miten hänen 

seksuaalisuutensa on muuttunut kymmenessä vuodessa, hän vastaa:  

Vielä enemmän tykkään naisista, että miehet on sillee jääny totaalisesti, että 

ei tosiaan vois aatella seurustelevansa tai muuta, et se nyt on ainoa. (Jonna 

1975:2010.) 

Kysyn myös, millaisia tunteita, kokemuksia ja haluja hän nimeää juuri 

biseksuaalisiksi, ja Jonna vastaa, että tällaisia ovat tunteet, ”jotka kohdistuu 

niinku periaatteessa naiseen”. Pyytäessäni tarkentamaan, että miksi hän nimeää 

biseksuaalisiksi nimenomaan naisiin kohdistuvat tunteet, mutta ei miehiin 

kohdistuvia tunteita, hän nauraa hiukan hämmentyneenä, ja vastaa:  

Niin no tottakai sillai, no, okei jos on bi se on tietenki myös miehiin 

[naurahtaa] mutta niinku hankalaa, että, emmää tiiä sillai niinkö… miten sen 

niinkö määrittäis niinkö… (Jonna 1975:2010.) 

Hämmennys kuvaa hänen miehiä kohtaan tuntemansa kiinnostuksen vähäisyyttä, 

mikä ilmenee koko haastattelussa. Puhuessaan biseksuaalisuudesta Jonna puhuu 

pelkästään kiinnostuksestaan naisiin ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta 

halustaan. Miehet ovat haastattelussa vain homofobian kantajia. 

Kun haastattelin Jonnaa kymmenen vuotta aiemmin, hän puhui paljon 

homofobian pelostaan ja siitä, kuinka hän toivoi yhteiskunnan muuttuvan 
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suvaitsevaisemmaksi. Siinä missä Ellan tarina heijastaa konkreettisesti 

suomalaisen lainsäädännön muutoksia samansukupuolisten pariskuntien 

oikeuksien paranemisessa, oletettu suomalaisen yhteiskunnan 

suvaitsevaistuminen ei ole vaikuttanut Jonnan elämään juurikaan. Suomessa on 

ollut esimerkiksi kansallinen seksuaaliseen tasavertaisuuteen työpaikoilla 

keskittyvä projekti (Lehtonen & Mustola 2004), joka loi ohjeistuksen, jonka 

avulla työympäristöistä voidaan tehdä tasa-arvoisempia seksuaalisille ja 

sukupuolisille vähemmistöille. Projektin päämäärät – tai tulokset – eivät ole 

kuitenkaan saavuttaneet Jonnan työympäristöä. Hän työskentelee rakennusalalla 

työpaikalla, jossa suurin osa muista työntekijöistä on miehiä. Hän sanoo olevansa 

työpaikallaan ”täysin kaapissa” homofobian takia. Jonna kertoo, että homofobiset 

vitsit ovat työpaikalla arkipäivää ja että työpaikalla vallitsee kollektiivinen 

homoja ja lesboja vähättelevä ilmapiiri, joka ilmenee homoiksi tai lesboiksi 

epäiltyjen työtovereiden vieroksumisena ja selän takana puhumisena. Myös 

harrastuksissaan – Jonna harrastaa useita urheilulajeja – hän kertoo olevansa 

kaapissa. Jonna kuitenkin sanoo, että jos hänellä olisi naisystävä, hän tuskin olisi 

”kaapissa missään suhteessa”, ja sanoo olevansa kaapissa vain sen takia, ettei 

hänellä ole ”tarvetta mainostaa tätä asiaa”. 

Luokka määrittää myös Jonnan kokemuksia. Rakennusala näyttäytyy 

miehisenä ja työväenluokkaisena työympäristönä, jossa ei-normatiivinen 

seksuaalisuus torjutaan. Siinä missä Ellalle juuri lesboyhteisöt näyttäytyivät 

työväenluokkaisina ja siten torjuttavina, Jonnalle lesbous oli luokka-aseman 

vuoksi saavuttamatonta, tai ainakin jotain, josta ei työpaikalla voi puhua ääneen.  

Jonna sanoo, että hän ei tunne muita lesboja tai binaisia omassa 

kotikaupungissaan. Hän on jäsenenä joissain internetin keskusteluryhmissä ja 

foorumeilla, jotka on suunnattu lesboille, mutta sanoo, ettei ole kiinnostunut 

biseksuaaleille suunnatuista ryhmistä tai foorumeista. Kaupungissa on aktiivinen 

Setan paikallisjärjestö ja pari homobaaria, mutta Jonna ei käy homobaareissa eikä 

osallistu Setan toimintaan, koska mieltää Setan ”sisäänlämpiäväksi”. Hän sanoo, 

että ”mun maailma on aika hetero”. 

Jonnalle termi lesbo ei viittaa pelkästään seksuaaliseen haluun tai 

suhdetoiveisiin, jotka hänellä ”totaalisesti” suuntautuvat naisiin, vaan sana lesbo 

viittaa tiettyyn elämäntyyliin, yhteisöön ja myös ulkonäköön. Biseksuaali on 

sumeampi termi, joka ei leimaa olemusta yhtä vahvasti, vaan voi viitata 

seksuaaliseen haluun, fantasioihin tai suhdetoiveisiin. Jonnalle sanan käyttö kuvaa 

myös hänen etäisyyttään lesboyhteisöstä. Merkityksellistä on myös se, että 

Jonnan asuinpaikkakunnalla Setan toiminnassa opiskelijat muodostavat 
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merkittävän osan, jolloin lesboyhteisöjen jäsenet ovat sekä Jonnaa nuorempia että 

koulutetumpia, siis eri yhteiskuntaluokkaan kuuluvia kuin Jonna. 

Jonna sanoo, että jos hänen pitäisi kuvailla itseään, hän voisi sanoa olevansa 

”hetero, joka tykkää naisista”. Heterous tarkoittaa hänen ystäväpiiriään, 

työpaikkaansa ja arkipäiväistä ympäristöään, ei hänen seksuaalista haluaan. 

Lesbo-termin käyttö ja lesboidentiteetti tarkoittaisivat Jonnalle liittymistä 

lesboyhteisöön ja siirtymistä lesboelämäntapaan, mikä näyttäytyy Jonnalle 

saavuttamattomana. Itsensä määritteleminen biseksuaaliksi on Jonnalle keino 

selvitä heterossa ympäristössä. Heteroyhteisöt ja hänen toisiin naisiin kohdistuva 

halunsa ja suhdetoiveensa ovat jatkuvassa ristiriidassa tilanteessa, jossa hänellä ei 

ole sen enempää pääsyä lesboyhteisöön kuin mahdollisuutta toteuttaa 

seksuaalisuuttaan heterossa ympäristössä. Biseksuaalinen itsemäärittely on 

jonkinlainen ratkaisu tälle ristiriidalle, vaikka se ei ratkaisekaan Jonnan 

naisenkaipuuta tai homofobian pelkoa ja ulkopuolisuuden tunnetta 

heteroyhteisöissä. 

Ero aiemmin kuvaamieni haastateltavien kokemusten ja Ellan ja Jonnan 

kokemusten välillä on merkittävä. Aiempien alalukujen naiset korostivat eri 

sukupuoliin kohdistuvan seksuaalisen halun ja kokemusten merkitystä sille, että 

he nimesivät itsensä biseksuaaleiksi lesboyhteisön jäsenyydestään huolimatta. 

Ella ja Jonna puolestaan eivät puhu seksuaalisesta halusta ja kokemuksista 

selittäessään tapaansa käyttää termiä biseksuaali. Heille sana ”biseksuaali” on 

sanan ”lesbo” vaihtoehto, joka on joko lesbo-sanaa houkuttelevampi tai 

helpommin käytettävissä.  

Aiemmissa alaluvuissa kuvailemillani naisilla termit lesbo ja biseksuaali 

viittasivat heidän erilaisiin identiteetteihinsä. Termi biseksuaali kuvasi heidän 

seksuaalisia halujaan, kokemuksiaan ja fantasioitaan ja termi lesbo puolestaan 

heidän elämänkumppanin valintaansa, jäsenyyttään lesboyhteisössä ja 

heteronormatiivisessa yhteiskunnassa sekä seksuaalipoliittista toimintaansa 

seksuaalivähemmistöjen puolesta. Ellan ja Jonnan kokemukset ovat toisenlaisia, 

mutta silti termit lesbo ja biseksuaali kuvaavat haastateltavien suhdetta 

lesboyhteisöön. Heille sana ”lesbo” tarkoittaa ensisijaisesti jäsenyyttä 

lesboyhteisössä, johon Ella haluaa ottaa etäisyyttä, ja johon Jonna ei tunne 

kuuluvansa. Ellalle ja Jonnalle sana ”biseksuaali” ei varsinaisesti kuvaa heidän 

seksuaalista haluaan, vaan heidän etäisyyttään lesboyhteisöstä. Ellalle etäisyys oli 

tietoisesti otettua ja ylläpidettyä, Jonnalle etäisyys perustui hänen 

kotikaupunkinsa sisäänpäinlämpiäviin lesboympyröihin ja siihen, millaiseksi hän 
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mielsi jäsenyyden niissä. Tällaiset kokemukset voivat tehdä termistä 

”biseksuaali” termiä ”lesbo” saavutettavamman itsemäärittelyn välineen. 

On kuitenkin merkittävää, että kaikille tässä luvussa tarinoitaan kertoneille 

naisille termit ”biseksuaali” ja ”lesbo” olivat käsitteitä, joilla he artikuloivat 

suhdettaan lesboyhteisöihin. Biseksuaalisuus kuvasi heidän seksuaalista haluaan, 

mutta käsitettä käytettiin myös lesboyhteisön rajojen kanssa neuvoteltaessa. 

9.5 Pysyvä välitila 

Joku sano, mä en tuntenu sitä naista, mut se oli samassa ravintolapöydässä 

viime vappuna, ja se oli vähän hauska kun se sano, että hänestä biseksuaali 

on huono nimitys, et hän tykkää nimityksestä joustolesbo. (Pia 1976:2005.)  

Pia luonnehtii seksuaalisuutta hissin kaltaiseksi: yksilö voi elämänsä aikana ajella 

ylös ja alas seksuaalisuuden kerrosten välillä tarvitsematta pysähtyä ikuisiksi 

ajoiksi tiettyyn kerrokseen. Hissillä ajelu ja joustolesbous kuvaavat Pian ja 

muidenkin haastateltavien kokemusta biseksuaalisuudesta ilmiönä, joka liikkuu 

kerrosten välillä ja joustaa tarpeen mukaan. 

Yhdysvaltalainen psykologi Lisa Diamond (2008a; 2008b) on haastatellut 

kymmenen vuoden pitkittäistutkimuksessaan naisia, jotka ovat seksuaalis-

romanttisesti kiinnostuneita toisista naisista. Tutkimus muotoutui kymmenen 

vuoden aikana käsittelemään naisen seksuaalisuuden joustavuutta, kun Diamond 

havaitsi haastattelemiensa naisten seksuaalisten käytäntöjen, yhteisöllisen 

toiminnan ja seksuaalisen itsemäärittelyn muuntuvan tutkimusaikana. Oli 

kuitenkin yleisempää, että naiset muuttivat itsemäärittelyään joko biseksuaaliksi 

tai nimeämättömäksi (unlabeled), kuin että he olisivat luopuneet näistä 

joustavammiksi mielletyistä itsemäärittelyistä ja omaksuneet rajaavamman 

itsemäärittelyn kuten lesbon tai heteroseksuaalin nimikkeen. Diamond ei 

myöskään löytänyt yhteyttä samansukupuolisen halun muutosten ja 

itsemäärittelyn muutosten välillä, mutta ihmissuhteilla ja seksuaalisilla 

kohtaamisilla oli merkitys itsemäärittelylle. Diamond totesi, että seksuaalisen 

itsemäärittelyn muutokset olivat yleisempiä kuin itsemäärittelyn pysyvyys.  

Diamondin tutkimus linkittyy aiempien vuosikymmenien biseksuaalisuuden 

syitä etsivään tutkimukseen, ja se analysoi biseksuaalisuuden olemukselle 

esitettyjä kysymyksiä, kuten onko kyse seksuaalisen identiteetin kokeilu- tai 

siirtymävaiheesta; ilmiöstä, jota luonnehtii vakiintunut halu eri sukupuoliin; vai 

kaikkia ihmisiä yhdistävästä seksuaalisuuden joustavuudesta. Nämä ovat 
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kysymyksiä, joiden toistuvuutta ja pakottavuutta biseksuaalisuuden käsitteeseen 

liitettyinä ovat analysoineet sekä Clare Hemmings että Steven Angelides, mutta 

heistä poiketen Diamond lähestyy kysymyksiä haastateltaviensa 

kokemuksellisuuden näkökulmasta. Diamond totesi, että identiteettitermien 

sisällöllä ja yhteisöllisillä syillä oli vahva merkitys sille, millä nimikkeellä 

haastateltavat kuvasivat seksuaalisuuttaan, ja että nimikkeet eivät välttämättä 

kuvanneet suoraan seksuaalisia suhteita ja käytäntöjä. Oman tutkimukseni 

haastateltavat kertovat hyvin samanlaisia tarinoita identiteettinsä muutoksista 

kuin Diamondin tutkimus. 

Seksuaalisuus määrittyy kulttuurissamme ensisijaisesti ruumiilliseksi, ja 

seksuaalisen halun potentiaali nähdään pohjana seksuaalisille identiteeteille, jotka 

laajenevat yhteisöllisiksi identiteeteiksi. Kulttuurinen ja sosiaalinen ympäristö 

määrittelevät ruumiillista kokemusta, eikä halu ole pelkkä seksuaalinen tunne, 

vaan kulttuurisiin kategorioihin sijoitettu ilmiökokonaisuus. Naisen naista 

kohtaan tuntema halu luokittuu lesboudeksi tai biseksuaalisuudeksi, joihin 

puolestaan liittyy halun lisäksi muitakin asioita: poliittiset näkemykset, 

elämäntapa, alakulttuuri, sosiaalinen piiri, yhteiskunnallinen asema ja oikeudet. 

Yksilön oman ruumiillisen kokemuksen ja kulttuurissa saatavilla olevien 

määrittelyjen välille voikin syntyä ristiriita. Halu irtoaa ruumiista ja sijoittuu 

käsitemaailmaan. Silloin, kun halu ei jäsenny itsestään selvästi saatavilla olevien 

käsitteiden mukaisesti, kuten on biseksuaalisuuden ja lesbouden välillä liikkuvien 

naisten kohdalla, myöskään yksilö ei voi sijoittaa itseään itsestään selvästi 

mihinkään kategoriaan. Yksilö käyttää kategorioita tilanteiden ja sosiaalisten 

ympäristöjen mukaan.  

Haastateltavien kertomuksissa toistuvat kuvaukset välitilassa olemisesta. 

Välitilamaisuus ilmenee myös heidän tavassaan puhua seksuaalisuudestaan, 

lesboudesta ja biseksuaalisuudesta. Välillä haastateltavat käyttävät sanoja 

synonyyminomaisesti tai puhuvat pelkästään toista ihmistä kohtaan tunnetusta 

halusta ilman halua määritteleviä termejä. Merkillepantavaa on, että haastateltavat 

eivät olleet varsinaisesti muuttaneet identiteettiään lesbosta biksi, vaan 

pikemminkin luopuneet lesboidentiteettiin liitetyistä ehdottomista rajoista ja 

sisällyttäneet erilaisia haluja ja tunteita identiteettiinsä. Biseksuaalisuuskaan ei 

haastateltaville ole rajattavissa ja määriteltävissä oleva identiteetti, vaan 

enemmänkin sana, joka paremman sanan puutteessa liitetään itseen.  
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Must tuntuu et ikäänku mun ulkopuolella oleva maailma olis jaettu kahtia, 

mut mä kuljen kahen maailman välillä. Että mä kuulun millon mihinkin 

maailmaan, riippuen aina määrittelijästä ja must itsestäni. (Leena 1958:1999.) 

Monet itseään biseksuaaleiksi nimittävät ihmiset kokevat olemassa olevat termit 

riittämättömiksi. Siitä huolimatta, että he kuvaavat itseään termillä biseksuaali, he 

kritisoivat itse termiä joko-tai-ajattelussa kiinni olevaksi. Kuten Ella sanoo, sekä 

lesbo- että heteroyhteisöissä ajatellaan, että ”siltä väliltä oleminen ei ole arvokasta 

olemista”, vaan ”pitäisi valita puoli” ja päästä ”häilyväisestä välivaiheesta 

normaaliin”. Termin riittämättömyys saa aikaan sen, että eri termejä voidaan 

käyttää rinnakkaisina ja päällekkäisinä, kuten haastateltavani tekevät, tai keksiä 

uusia termejä. (Kangasvuo 2006; Rust 2001 60–62; Bower et al. 2002, 35; 

Berenson 2002, 14–16.) Haastateltavat saattavat vaihtaa itseen ja seksuaalisuuteen 

liitettyä termiä sen mukaan kenen kanssa puhutaan, mitä teemaa käsitellään tai 

miltä sillä hetkellä tuntuu.  

Haastateltavieni elämässä lesboidentiteetti liittyi pääasiassa heidän 

sosiaaliseen elämäänsä ja aktiivisuuteensa lesbo- ja homoyhteisöissä sekä heidän 

poliittisiin käsityksiinsä yhteiskunnasta ja sukupuolijärjestelmästä. Heidän 

elämässään ja itsemäärittelyssään termit ”lesbo” ja ”biseksuaali” kävivät jatkuvaa 

vuoropuhelua. Naiset, jotka käyttävät termejä lesbo ja biseksuaali pohtiessaan 

omaa identiteettiään, kyseenalaistavat perinteiset identiteetin muodostumisen 

mallit ja vahvistavat seksuaalisen identiteetin muuntuvuuden ja 

jatkumoluonteisuuden. He kokevat arjessaan queer-teorian perusajatuksen 

seksuaalisesta identiteetistä diskursiivisena ja sosiaalisissa ympäristöissä 

muodostuvana rakenteena.  

Itsen sijoittaminen joko-tai-kategorioiden ulkopuolelle on vallitsevan 

ajattelutavan vastustamista. Haastateltavani eivät halua sopeutua homo- ja 

heteroseksuaalisuuden rinnalla olevaan biseksuaalisuuden kategoriaan kaikkine 

ennakkoluuloineen, vaan määrittävät seksuaalisuuden jatkumoluonteisena, jossa 

homo- ja heteroseksuaalisuus eivät ole selkeästi erotettavissa biseksuaalisuuden 

ulkopuolelle. Katja leikittelee erilaisilla kategorianimityksillä ja toteaa lopuksi, 

ettei oikeastaan haluaisi vakiinnuttaa mitään termiä kuvaamaan itseään. 

Vältän aika pitkälti kategorioita, mutta uskon, että kukaan ei voi olla 

TÄYSIN lesbo tai TÄYSIN hetero – tämän vuoksi taidan nimittää itseäni 

usein biseksuaaliksi, mutta lesbo taitaa kuitenkin olla lähempänä 'totuutta'. 

Toisaalta taas voisin helposti käyttää paitaa missä lukee “En ole lesbo eikä 

tyttöystävänikään ole” :) Jossain kohtaa tykkäsin sanoa olevani ei-
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heteroseksuaali [...] Jos vain mahdollista, niin en käytä mitään nimikettä 

itsestäni. Mä oon vaan Katja. (Katja 1980:2005.) 

Homo- ja lesboyhteisöissä käsitteiden “lesbo”, “homo”, “hetero” ja “biseksuaali” 

oletetaan kuvaavan ensisijaisesti seksuaalista halua ja identiteettiä. Käsitteiden 

poliittiset ja sosiaaliset merkitykset nähdään toissijaisina ja seksuaalisuudesta 

lähtöisin olevina. Käsitteitä ei kuitenkaan ole helppoa verrata keskenään, eivätkä 

käsitteillä nimetyt identiteetitkään ole samanlaisia. Lesbous ei tarkoita pelkästään 

naisen seksuaalista halua naiseen, vaan tiettyä elämisen ja olemisen tapaa sekä 

yhteisöllisyyttä. Biseksuaalisuuskaan ei ole vain halua eri sukupuolia kohtaan, 

vaan erilaisilla ennakkoluuloilla ladattu termi, johon uskottomuus ja 

yliseksuaalisuus liittyvät saumattomasti. Se, mitkä termit voidaan hyväksyä 

itsemäärittelyn välineiksi, riippuu paitsi saatavilla olevista termeistä ja yksilön 

itsemäärittelyn tarpeesta, myös niistä yhteisöistä, joihin yksilö samastuu.  

Naiset, jotka määrittelevät itsensä sekä lesboiksi että biseksuaaleiksi, elävät 

todeksi seksuaalisuutta kuvaavien termien monitulkintaisuutta ja sopivuutta yhtä 

aikaa sekä seksuaalisten halujen että sosiaalisten identiteettien määrittäjiksi. 

Haastateltavieni neuvottelut sanojen biseksuaali ja lesbo käytön kanssa kuvaavat 

sitä, kuinka lesboyhteisöjen rajoja luodaan ja ylläpidetään, tai ainakin sitä, kuinka 

haastateltavat kokevat näitä rajoja luotavan ja ylläpidettävän. On mahdollista, että 

haastateltavat kahtalaisen itsensä nimeämisen kautta tulivat miettineeksi 

enemmän lesboyhteisöihin kuulumisen ehtoja ja yhteisöjen normeja ja rajoja kuin 

ne naiset, jotka yksiselitteisemmin nimeävät itsensä lesboiksi ja joille kokemus 

lesboyhteisöjen jäsenyydestä on itsestäänselvempää.  
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10 Biseksuaalisuus muutoksessa 

Miltä biseksuaalisuus tuntuu? Miltä se tuoksuu? Millainen pinta sillä on? Nämä 

ovat kysymyksiä, joihin ei tutkimuksen avulla ole mahdollista tai mielekästäkään 

vastata. Jotkut tutkimusaiheen aspektit jäävät aina tavoittamatta, piileksimään 

aineiston liepeisiin, ne pakenevat tutkijan helmoista. Tutkimuksessani olen voinut 

vastata siihen, miltä biseksuaalisuus näyttää ja millaisia tarinoita siitä kerrotaan. 

Silti on hyväksyttävä, että aineistojen väliin voi jäädä suuriakin parsimattomia 

repeämiä, joiden olemassaolo vääristää kokonaiskuvaa tutkimuksen kohteesta. 

Olen kuitenkin voinut vastata siihen, millaisia biseksuaalisuudesta kerrotut 

tarinat ovat ja miten ne ovat ajan kuluessa muotoutuneet. Aineistokirjo tarjosi 

suomalaiseen biseksuaalisuuteen useita erilaisia näkökulmia, joiden pohjalta 

vastata pääkysymykseeni, joka koski biseksuaalisuuden paikkaa suomalaisessa 

seksuaalikulttuurissa. Tutkimukseni kattaa noin neljänkymmenen vuoden periodin 

eli samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamisen jälkeisen ajan. Tänä 

aikana suomalainen yhteiskunta on käynyt läpi monia muutoksia, jotka 

heijastuvat myös biseksuaalisuuden asemassa. Biseksuaalisuuden paikka 

suomalaisessa seksuaalikulttuurissa on siirtyillyt ja monistunut: ei ole vain yhtä 

paikkaa, joka biseksuaaliuudella voi olla, vaan useita paikkoja, joissa kaikissa 

biseksuaalisuus näyttää hieman erilaiselta.  

Tutkimukseni aineistona ovat 40 suomalaisen biseksuaalin haastattelut 

vuosilta 1999, 2005 ja 2009–2010, jotka muodostavat suomalaisia biseksuaaleja 

käsittelevän pitkittäistutkimuksen. Yhteensä haastatteluja on tehty 52, eli 12 

haastateltavaa on haastateltu uudestaan. Lisäksi olen kerännyt aineistokseni 

seksuaalivähemmistöpoliittisten järjestöjen julkaisuja vuosilta 1969–1994; 

pornolehtiaineistoa vuosilta 1972–2006; valtavirtalehdistöstä olen kerännyt 

yksittäisten artikkeleiden lähiluvun mahdollistavaa aineistoa vuosilta 1993–2012. 

Aineiston monipuolisuus ja sen tarjoama pitkä ajallinen otos antavat 

mahdollisuuden tehdä laajojakin yleistyksiä biseksuaalisuuden käsitteen asemasta 

ja roolista suomalaisessa seksuaalikulttuurissa. Kartoitankin tässä päätäntöluvussa 

aineistosta nousevaa tiettyjen teemojen ja muotojen toistuvuutta ja asetan ne 

laajempaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. 

Vastaan johdannossa esittämiini tutkimuskysymyksiin biseksuaalisuuden 

erilaisista paikoista käsin. Aluksi käsittelen biseksuaalisuuteen yleisesti liitettyjä 

mielikuvia. Sitten luonnehdin biseksuaalisuuden käsittelyssä käytettyjä 

diskursseja. Seuraavaksi siirryn pohtimaan biseksuaalisen identiteetin 

mahdollistumista ja niitä kokemuksia, jotka toistuvat haastateltavien 
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kertomuksissa. Lopuksi analysoin, miten biseksuaalisuuden kategoria toimii 

suomalaisessa seksuaalikulttuurissa. Käsittelen kaikissa alaluvuissa sitä, miten 

biseksuaalisuutta käsittelevät mielikuvat ja diskurssit vertautuvat suomalaisten 

biseksuaalien kertomiin kokemuksiin. 

10.1 Biseksuaalisuuteen liitetyt mielikuvat  

Yksi tutkimuskysymyksistäni koski biseksuaalisuuteen liitettyjä mielikuvia. 

Havaitsin, että kaikissa aineistoissani biseksuaalisuuteen kiinnittyi 

samantyyppisiä asioita. Osassa aineistoa jotkut mielikuvista torjuttiin ja kiellettiin 

kielteisinä ennakkoluuloina, osassa taas näitä mielikuvia toistettiin 

kritiikittömästi. Haastateltaville yksi keskeinen tapa kuvata biseksuaalisuutta oli 

rajanteko, eli niiden asioiden listaus, jotka eivät heidän mielestään kuuluneet 

heidän biseksuaaliseen kokemukseensa tai biseksuaalisuuteen ylipäänsä siitä 

huolimatta, että ne toistuvasti liitetään biseksuaalisuuteen kulttuurisessa 

kuvastossa, kuten arkikielessä, seksuaalivähemmistöpuheessa, pornogenressä ja 

muussa viihteessä. Käsittelen tässä alaluvussa biseksuaalisuuteen liitettyjä 

yliseksuaalisuuden ja trendiluonteisuuden mielikuvia, ajatusta biseksuaalisuudesta 

yleisinhimillisenä sekä biseksuaalisuuden normalisointia sellaisen selittämisen 

kautta, jossa silti kaikuu mielikuva biseksuaalisuudesta monimuotoisena ja 

käsittämättömänä. 

En ole tutkimuksessani pyrkinyt jäljittämään biseksuaalisuuteen liitettyjen 

mielikuvien alkuperää, joskin joidenkin kohdalla voidaan kuitenkin tehdä 

valistuneita arvauksia niiden alkuperästä tai havaita mielikuvassa tai sen 

yleisyydessä muutoksia.  

Yksi kestävimpiä ja toistuvimpia mielikuvia oli biseksuaalien 

yliseksuaalisuus. Biseksuaalisuus näyttäytyi varsinkin pornolehtiaineistossa 

ilmiönä, johon liittyy voimakas, jopa ylitsepursuava seksuaalinen halu, jonka 

kohde voi olla mikä tahansa: mies, nainen, transsukupuolinen tai transvestiitti, 

eläin tai esine. Tämä mielikuva ei kuitenkaan rajautunut vain pornolehtiin, vaikka 

erityisesti naispuoliset haastateltavat pyrkivät torjumaan yliseksuaalisuuden 

mielikuvan väittämällä, että käsitys seksuaalisesti kyltymättömästä 

biseksuaalisesta (naisesta) olisi peräisin nimenomaan pornosta. Mielikuva 

yliseksuaalisesta biseksuaalista ei kuitenkaan ole yksioikoisesti pornon luoma. 

Biseksuaalisuuteen liitetty yliseksuaalisuuden mielikuva ei myöskään ole merkki 

biseksuaalisuuden pornoistumisesta. Pikemminkin yliseksuaalisuus on 

kulttuurisesti mielletty erottamattomasti biseksuaalisuutta luonnehtivaksi asiaksi, 
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jonka takia biseksuaalisuus ilmiönä voi kiehtoa ja kiihottaa sekä pornon yleisöjä 

että valtavirran julkaisujen lukijoita. Biseksuaalisuuteen liittyvä 

yliseksuaalisuuden mielikuva tekee biseksuaalisuudesta otollisen kohteen 

pornoistumiselle. Yliseksuaalisuuden mielikuva liitetään yleisesti myös muihin 

seksuaalivähemmistöihin, erityisesti homomiehiin (vrt. Koski 1992). Vaikuttaa 

kuitenkin siltä, että kun homot ja lesbot ovat vähitellen siirtyneet kunniallisuuden 

ja tavallisuuden piiriin niin lainsäädännöllisten ja seksuaalivähemmistöpoliittisten 

muutosten kuin mediankin asenteiden muuttumisen jälkeen, biseksuaalisuus on 

jäänyt näiden ulkopuolelle, kulttuurisesti sallitun pornoistamisen kohteeksi. 

Haastateltaville yliseksuaalisuuden mielikuva näyttäytyi ristiriitaisena. Suurin 

osa haastateltavista pyrki toistuvasti todistamaan biseksuaalien olevan 

seksuaaliselta halukkuudeltaan samaa luokkaa kuin ei-biseksuaalienkin ja korosti 

käsityksen biseksuaalien yliseksuaalisuudesta olevan vain stereotypia tai 

ennakkoluulo. Toisaalta jotkut haastateltavat sanoivat yliseksuaalisuuden 

ennakkoluulon kenties kumpuavan siitä, että heidän mukaansa biseksuaaliksi 

itsensä nimeävä ihminen on enemmän sinut oman seksuaalisuutensa kanssa kuin 

heteroksi, lesboksi tai homoksi itsensä nimeävä, joka kieltää itseltään halun joko 

samaan tai eri sukupuoleen. Biseksuaalisuuteen liitetty yliseksuaalisuuden 

mielikuva saatettiin myös tulkita siten, että ennakkoluulo ei niinkään liity 

biseksuaalisuuteen, vaan kulttuurin yleiseen seksuaalikielteisyyteen tai 

seksuaalisuuteen kohdistuvaan ahdistukseen. Tällöin biseksuaalisuus itsessään 

tulkittiin seksuaalimyönteisyyden merkiksi. Seksuaalikielteiseksi kuvattu 

”kulttuuri” jäi hämäräksi, joskin tulkitsen sillä tarkoitettavan heteronormatiivista 

valtakulttuuria jonkinlaisena yleistettynä mielikuvana, joka ei ota huomioon 

valtakulttuuriinkin sisältyvää moninaisuutta. Haastateltavien tapa puhua 

seksuaalimyönteisyydestä ja -kielteisyydestä ei niinkään kerro kulttuurin 

suhtautumisesta seksuaalisuuteen kuin siitä, että haastateltavat sijoittavat 

biseksuaalisuuden ja samalla itsensä seksuaalimyönteisyyden alueelle. Samalla 

biseksuaalisuus tulee luonnehdituksi myös liberaaliksi, nykyaikaiseksi ja 

suvaitsevaiseksi, jotka ovat mielikuvia, jotka luonnehtivat myös 

seksuaalimyönteisyyttä. 

Yliseksuaalisuuden mielikuvaa kommentoitiin myös valtavirtalehdistössä, 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa ja pornolehdissä silloin kun 

biseksuaalisuutta pyrittiin selittämään neutraaliin ja puolueettomaan sävyyn. 

Tällöin yliseksuaalisuuden mielikuva kyseenalaistettiin ja torjuttiin. Vaikka 

pornolehdissä mielikuvaa hyödynnettiin toistuvasti pornotarinoissa, kuvasarjoissa 

ja ylipäänsä lukijan kiihottamiseen tarkoitetussa aineistossa, mielikuvaan 
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suhtauduttiin kriittisesti asia-artikkeleissa ja lukijan valistamiseen ja neuvomiseen 

tarkoitetussa aineistossa. Pornolehdet siis sekä uusinsivat että kyseenalaistivat 

biseksuaalisuuteen liitettyä yliseksuaalisuuden mielikuvaa. Täten niiden tapa 

käsitellä biseksuaalisuutta ylipäänsä oli monipuolisempi kuin esimerkiksi 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehtien, joissa biseksuaalisuuteen liitetyt 

mielikuvat pyrittiin yksioikoisesti osoittamaan ennakkoluuloiksi, siis vääriksi. 

Samalla kielletään nautinto, jota biseksuaalisuuteen liittyvä yliseksuaalisuuden 

mielikuva voisi potentiaalisesti tuottaa, kuten subversiiviinen nautinto, jota itsen 

yliseksuaaliseksi määritteleminen voi tarjota sekä ajatuksen että seksuaalisten 

käytäntöjen tasolla. 

Seksuaali-identiteettipoliittisissa konteksteissa – oli kyse sitten 

haastatteluista, seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdistä, pornolehdistä tai 

valtavirran lehtiteksteistä – yliseksuaalisuuden mielikuva mitätöitiin ja 

biseksuaalisuus ilmiönä pyrittiin normalisoimaan, asettamaan se homo- ja 

heteroseksuaalisuuden rinnalle yhtä tavallisena ja sellaisena yhtä hyväksyttävänä 

seksuaalisen halun muotona. Näissä konteksteissa biseksuaalisuus myös usein 

riisuttiin seksuaalisesta halusta ja korostettiin biseksuaalisuutta ilmiönä, joka 

liittyy rakastumiseen ja kumppanin valintaan enemmän kuin seksuaalisuuteen. 

Vaikuttaa siltä, että seksuaalisuudesta puhumisen on arveltu vähentävän 

biseksuaalisuuden mahdollisuutta näyttäytyä kunniallisena ja hyväksyttävänä. 

Tämä kertoo siitä, että seksuaalisuus on kulttuurisessa mielessä kunniallista ja 

hyväksyttävää vain yksiavioisessa vakiintuneessa parisuhteessa. 

Yliseksuaalisuuden mielikuva on hyvin vahva, ja se toistuu oman aineistoni 

lisäksi myös kansainvälisissä yhteyksissä. Esimerkiksi eräs yhdysvaltalainen 

biaktivistien julkaisema lehti oli nimeltään Anything That Moves, mikä viittaa 

ironisesti käsitykseen siitä, että biseksuaali on valmis harrastamaan seksiä minkä 

tahansa liikkuvan kanssa, lajirajat ylittäen ja esineisiinkin vetoa tuntien. ”I'll fuck 

anything living and some things dead”, kuten Mikkokin vitsaili. Naisen 

biseksuaalisuuden kohdalla mielikuva linkittyy pornossa toistuvaan 

kyltymättömän naisen hahmoon, joka voidaan biseksuaalin ohella nimetä myös 

vaikkapa lesboksi, huoraksi tai nymfoksi – tai jättää nimeämättä.  

Kautta koko aineiston biseksuaalisuutta luonnehdittiin myös muoti-ilmiöksi 

tai trendiksi. Biseksuaalisuus muotina tai trendinä mainitaan aineistossani 

ensimmäistä kertaa seksuaalivähemmistöjärjestön julkaisussa ilmestyneessä 

pornotarinassa 1970-luvulla. Sen jälkeen trendiluonteisuuden mielikuvaa 

toistettiin niin pornolehdissä, valtavirtalehdistössä, 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa kuin haastatteluissakin. Näistä vain 
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haastattelut olivat aineisto, joissa mielikuva yksiselitteisesti torjuttiin. 

Haastateltavat kommentoivat biseksuaalisuuden trendiluonteisuuden mielikuvaa 

kriittisesti ja korostivat oman biseksuaalisuutensa olevan trendeistä riippumatonta 

siitä huolimatta, että on selvää, että vasta 1990-luvulta lähtien biseksuaalisuus on 

tullut suomalaisessa keskustelussa tarpeeksi näkyväksi 

identiteettimahdollisuudeksi, jotta eri- ja samansukupuolista seksuaalista halua 

tunteva henkilö voi termiin tarttua ja luonnehtia sillä itseään. Biseksuaalisuuden 

julkinen käsittely ilmiönä on mahdollistanut sen, että biseksuaalisuuden termi 

voidaan havaita ja tunnistaa itseä koskevaksi.  

Valtavirtalehdistön julkaisuissa trendiluonteisuutta kommentoitiin sekä 

vahvistaen että kieltäen. Biseksuaalisuutta käsittelevien tekstien määrän 

lisääntyminen 1990-luvulta 2010-luvulle sekä pornolehdissä että 

valtavirtalehdistössä osoittaa eräänlaista ”trendiluonteisuutta” siinä mielessä, että 

biseksuaalisuudelle ilmiönä on annettu enemmän tilaa kuin aiempina 

vuosikymmeninä. Biseksuaalisuuden trendiluonteisuudella onkin kaksi puolta: 

toisaalta se on biseksuaalisuuteen erottamattomasti liittyvä mielikuva, joka on 

löydettävissä oman aineistoni lisäksi myös kansainvälisistä yhteyksistä, toisaalta 

taas biseksuaalisuuden käsittelyn yleistyminen suomalaisessa mediassa ja 

biseksuaalisiksi itsensä nimeävien hahmojen lisääntyminen mediassa kertovat 

tietynlaisesta trendiluonteisuudesta, eli biseksuaalisuutta kohtaan osoitetusta 

lisääntyneestä mielenkiinnosta ja mediahuomiosta. Vaikka biseksuaalisuutta 

sinänsä ei voidakaan määritellä muoti-ilmiöksi tai trendiksi, biseksuaalisuuden 

käsittelyn tapoja mediassa voidaan kuvata trendinomaisiksi. Voidaankin sanoa, 

että biseksuaalisuuteen mediassa kohdistettu kiinnostus on ollut trendiluonteista, 

ja kiinnostuksen trendiluonteisuus on antanut eväitä myös biseksuaaliselle 

identifikaatiolle – vaikka olisi harhaanjohtavaa luonnehtia biseksuaalisen 

identifikaation yleistymistä trendiksi. Kategoriana biseksuaalisuus on saanut 

laajuutta ja tullut tunnustetummaksi niin kulttuurisesti kuin sosiaalisestikin. 

Biseksuaalisuus yleisinhimillisenä, kaikkia ihmisiä yhdistävänä ja ihmisen 

seksuaalisuutta yleisesti luonnehtivana ilmiönä oli myös yksi tärkeä mielikuva, 

joka biseksuaalisuuteen liitettiin. 1970-luvulla mielikuva oli käytössä sekä 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa että pornolehdissä. Molemmissa 

biseksuaalisuuden yleisinhimillisyyden mielikuvaa käytettiin tekemään 

samansukupuolista halua, tarkemmin homoseksuaalisuutta ja lesboutta, 

hyväksyttävämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

julkaisuissa biseksuaalisuuden yleisinhimillisyyden mielikuvan avulla valistettiin 

”seksuaalienemmistöä” homoseksuaalisuuden hyväksymisen tärkeydestä; 
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pornolehdissä puolestaan yleisinhimillisyyden mielikuva toimi yksilöllisellä 

tasolla, keinona vakuuttaa yksittäiset samansukupuolisesta halustaan huolestuneet 

miehet siitä, että he eivät ole homoja. Seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

julkaisuissa biseksuaalisuuden yleisinhimillisyyden mielikuva harveni 1990-

luvulle tultaessa, mutta pornolehtien neuvontapalstoilla mielikuva kukki 2000-

luvullakin. Myös valtavirtalehdistössä muistutettiin kaikissa ihmisissä piilevästä 

biseksuaalisuuden potentiaalista vielä 2010-luvulla. Haastatteluissani sen sijaan 

mielikuvaa ei juurikaan käsitelty informanttieni suulla. Tämä selittyy sillä, että 

biseksuaalisen identiteetin merkitys voisi kyseenalaistua, jos kyseessä onkin 

kaikkia ihmisiä luonnehtiva piirre. Mielikuva biseksuaalisuuden 

yleisinhimillisyydestä juontanee juurensa toisaalta Freudin teorioiden 

maallikkotulkintoihin ja toisaalta Kinseyn raportista tehtyihin yksinkertaistuksiin. 

Kaikissa aineistotyypeissäni viitataan näihin auktoriteetteihin. 

Yleisinhimillisyyden mielikuva oli 1970-luvulla yleinen niin 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa kuin pornolehdissäkin. Yleisyys 

johtuu siitä, että mielikuva oli seksuaalipoliittisesti hyödyllinen, koska sen avulla 

homoseksuaalisuus voitiin tehdä ymmärrettävämmäksi ja hyväksyttävämmäksi 

niin yhteiskunnallisella kuin yksilölliselläkin tasolla. 

1990-luvulta alkaen biseksuaalisuutta alettiin valtavirtalehdistössä ja 

pornolehdissä käsitellä myös selittäen ja neutraaliutta tavoitellen. Suunnilleen 

samoihin aikoihin biseksuaalisuutta alettiin seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

julkaisuissa käsitellä biseksuaalisiksi itsensä nimeävien ja identiteettipoliittisesti 

toimivien kirjoittajien näkökulmasta. Biseksuaalisuuteen liittyviä 

yliseksuaalisuuden ja trendiluonteisuuden mielikuvia torjuttiin näissä teksteissä, 

ja pyrittiin kuvaamaan biseksuaalisuus ilmiönä, joka tarkoittaa pysyvää kykyä 

tuntea eroottis-romanttista kiintymystä sekä miehiin että naisiin tai ihmisiin 

sukupuolesta riippumatta.  

Samalla kun biseksuaalisuutta selitettiin ja pyrittiin kuvaamaan se ”aivan 

tavallisena” seksuaalisuuden muotona, näyttäytyi se jatkuvan selittämisen takia 

alati selittämistä vaativana ja monimuotoisena ilmiönä, joka on sisäisesti 

ristiriitainen. Yhtäaikainen halu sekä miehiin että naisiin esitettiin sekä ilmiönä, 

joka täytyy hyväksyä ja jota täytyy suvaita, että ilmiönä, jota on vaikea ymmärtää 

hetero- tai homoseksuaalisesta halusta, yhteisöstä tai politiikasta käsin. 1990-

luvun alusta vielä 2000-luvun puoliväliin biseksuaalisuus esitettiin sekä 

valtavirtalehdistössä että pornolehdissä uutena ilmiönä joka on seurausta 

seksuaalisen vapautumisen etenemisestä. Tällaisena biseksuaalisuus oli sekä 
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myönteinen ja parempaa tulevaisuutta ennustava ilmiö, että ilmiö, joka ei aivan 

täysin voi olla lukijan ymmärrettävissä. 

Biseksuaalisuuden jatkuvaa selittämisen tarvetta kommentoivat myös 

haastateltavat. Naiset, joilla oli pääasiassa naissuhteita ja jotka toimivat aktiivisesi 

lesboyhteisöissä, kieltäytyivät usein biseksuaalisuuden selittämisestä 

määrittelemällä itsensä julkisesti lesboiksi, minkä nämä naiset kokivat 

yksiselitteisemmin ymmärrettäväksi itsemäärittelyksi kuin biseksuaalisuuden. 

Varsinkin monogaamisissa suhteissa olevat haastateltavat kokivat, että heidän on 

jatkuvasti selitettävä omaa biseksuaalisuuttaan ja itsemäärittelynsä oikeutusta 

riippumatta siitä, olivatko he parisuhteessa samaa vai eri sukupuolta olevan 

kanssa. Biseksuaalisuuden jatkuva selittäminen oli velvollisuus, jonka osa 

identiteettipoliittisesti aktiivisista haastateltavista oli hyväksynyt. Osa taas 

ehdottomasti kieltäytyi biseksuaalisuuden (ja oman biseksuaalisuutensa) 

selittämisestä. Biseksuaalisuuden selittämisestä kieltäytymisenkin haastateltavat 

saattoivat kokea ongelmallisena sen vuoksi, että yhteisöllisesti hyväksyttävän 

seksuaalivähemmistöpoliittisen identiteetin olennaisena osana on avoimuus, 

kaapista ulkona oleminen, joka ei biseksuaalilla toteudu ilman jatkuvaa 

biseksuaalisen selittämisen prosessia. 

Biseksuaalisuuteen yleisimmin kaikissa aineistoissa liitetyt mielikuvat olivat 

siis biseksuaalisuus eräänlaisena seksuaalisuuden kyltymättömyyden muotona eli 

yliseksuaalisuutena; biseksuaalisuus muoti-ilmiönä tai trendinä, joka mielikuva 

on liitetty biseksuaalisuuteen ainakin neljäkymmentä vuotta; biseksuaalisuus 

yleisinhimillisenä ominaisuutena; sekä biseksuaalisuus monimuotoisena ilmiönä, 

jota on jatkuvasti selitettävä. 

10.2 Biseksuaalisuuden diskurssit 

Kuvailemani yleisimmät biseksuaalisuuteen liitetyt mielikuvat ovat keskeisessä 

roolissa siinä, miten biseksuaalisuus esitetään mediassa. Ne muodostavat osia 

diskursseista, joita mediassa käytetään biseksuaalisuutta käsiteltäessä. Kuvaamani 

mielikuvat eroavat diskursseista siten, että diskurssit muodostavat selkeät 

puhetavat ja näkökulmat, joita käyttäen biseksuaalisuudesta kirjoitetaan. 

Mielikuvat ovat pistemäisempiä, biseksuaalisuuden käsitettä luonnehtivia asioita, 

ja ne toimivat diskurssien osina eivätkä varsinaisesti muodosta itsenäisiä 

diskursseja. 

Olen halunnut selvittää, millaisissa diskursseissa biseksuaalisuutta tuotetaan. 

Valtavirran lehtitekstien pohjalta jäljitin viisi erilaista diskurssia, joiden kautta 
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biseksuaalisuutta käsiteltiin eli selittävän, vähättelevän, puolustavan, tirkistelevän 

ja paljastavan diskurssin. Nämä diskurssit olivat käytössä myös 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa ja pornolehdissä.  

Yleisin diskursseista oli selittävä diskurssi: biseksuaalisuus näyttäytyi outona 

ilmiönä, joka vaatii selittämistä. Diskurssi ilmenee 1990-luvulta alkaen 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa, joissa biseksuaalisuudesta pyrittiin 

tekemään legitiimi seksuaalipoliittinen identiteetti homo- ja lesboidentiteettien 

rinnalle, ja voidaan sanoa, että siinä myös onnistuttiin. Myös pornolehdissä samaa 

diskurssia käytettiin, kun biseksuaalisuutta käsiteltiin erillisenä ilmiönään ja kun 

lukijan kiihottaminen ei ollut tekstin näkyvä tavoite. Valtavirran lehtiteksteissä 

selittävä diskurssi oli kaikkein useimmin käytetty diskurssi, ja diskurssin käyttö 

kuvasikin sitä, että suomalaisessa seksuaalikulttuurissa biseksuaalisuus on 

kaikissa aineistoissani ilmiö, joka ei ole itsestäänselvästi ymmärrettävissä, vaan 

vaatii joko tieteellistä, henkilökohtaista tai tasa-arvopoliittista selittämistä. 

Vähättelevä ja puolustava diskurssi muodostavat eräänlaiset vastinparit, joista 

vähättelevällä diskurssilla mitätöidään biseksuaalisuutta ilmiönä ja identiteettinä 

esimerkiksi luokittelemalla se väliaikaiseksi kehitysvaiheeksi, kokeiluksi, 

erikoisuudentavoitteluksi tai trendiksi. Kärjistyneimmillään vähättelevää 

diskurssia käytettäessä väitetään, että biseksuaalisuutta ei ilmiönä ole lainkaan 

olemassa. Puolustavaa diskurssia käytettäessä puolestaan vahvistetaan 

biseksuaalisuuden erityislaatuisuutta verrattuna homo- ja heteroseksuaalisuuteen, 

legitimoidaan biseksuaalisuutta identiteettinä sekä puretaan biseksuaalisuuteen 

liittyviä tostuvia mielikuvia, jotka yleensä määritellään ennakkoluuloiksi. Näitä 

ovat vähättelevään diskurssiin liittyvä mielikuva biseksuaalisuudesta trendinä ja 

tirkistelevään diskurssiin liittyvä mielikuva biseksuaalisuudesta 

yliseksuaalisuutena. 

Tirkistelevä diskurssi oli useimmin käytössä pornolehtiaineistossa, mutta se 

yleistyi ja vahvistui myös valtavirran lehtiteksteissä 2000-luvun kuluessa sitä 

mukaa kun biseksuaalisuutta alettiin käsitellä mediassa enenevässä määrin. 

Tirkistelevää diskurssia luonnehtii se, että tekstissä biseksuaalit esitetään 

kiehtovana ja kiihottavana ihmisryhmänä, jolla on pääsy sellaisiin seksuaalisiin 

nautintoihin, joihin oletetulla lukijalla ei pääsyä ole muuten kuin tirkistelyn 

kautta, siis lukemalla teksti, jossa biseksuaalisuuden nautinnolliset salat 

selvitetään, ja katselemalla tekstin yhteyteen liitettyjä kuvia.  

2000-luvulla valtavirran lehtiteksteihin ilmestyi uusi biseksuaalisuuden 

diskurssi eli paljastava diskurssi. Diskurssia luonnehtii se, että biseksuaalisuuden 

saloja ei niinkään paljasta lehden toimittaja, vaan biseksuaali itse, joka toimii 
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nautinnon asiantuntijana. Pornolehdissä paljastava diskurssi oli myös käytössä 

silloin, kun esiteltiin biseksuaalisiksi itsensä nimeäviä naispuolisia pornotähtiä tai 

muita pornoalan toimijoita. Pornoalan biseksuaaliset naiset esiteltiin sekä pornon 

että biseksuaalisten nautintojen asiantuntijoina – ja pornon asiantuntijoina juuri 

biseksuaalisuutensa takia. Paljastava diskurssi esiintyi pornolehdissä myös 1970- 

ja 1980-luvuilla, mutta tällöin tekstissä seksuaalivähemmistöjen asiantuntijat 

paljastivat samansukupuolisen seksuaalisuuden tai transvestismin tarjoamia 

nautintoja. Biseksuaalisuus sen sijaan ei ollut ilmiö, jota biseksuaalisiksi itsensä 

nimeävät kirjoittajat tai haastateltavat olisivat lukijalle vielä tuolloin paljastaneet. 

Biseksuaaliseksi itsensä nimeävän kirjoittajan tai haastateltavan näkökulmasta 

kirjoitettuja tekstejä alkoi ilmestyä vasta 1990-luvulla, ja vasta 2000-luvulla 

biseksuaalinen näkökulma oli kyllin vahva, jotta siitä käsin kirjoitetut tekstit 

vaikuttivat uskottavilta. 

Kysyin johdannossa myös, mihin biseksuaalisuutta teksteissä käytetään. 

1970-luvun seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa biseksuaalisuus oli 

samansukupuolisen seksuaalisuuden legitimoinnin väline, ja saman roolin 

biseksuaalisuus sai myös pornolehdissä 1970-luvulta 2000-luvulle. Sitä käytettiin 

myös homoseksuaalisuuden uhkan sammuttamiseen silloin, kun pelottava 

samansukupuolinen seksuaalinen halu tuli liian lähelle lukijaa, kuten 

neuvontapalstoilla. Biseksuaalisuutta käytettiin lukijan kiinnostuksen 

herättämiseen ja lukijan kutkuttamiseen ja kiihottamiseen. Kiihottamisen tavoite 

oli selvin pornolehdissä kautta koko tutkimuksen kattaman ajanjakson, mutta se 

oli näkyvillä myös valtavirran lehtiteksteissä, joissa varsinkin naisen 

biseksuaalisuutta käsiteltiin tirkistellen ja tarjottiin kuvituksessa naisten välistä 

eroottista läheisyyttä hyväksi käyttävä fantasia lukijan kulutettavaksi.  

Valtavirran lehtiteksteissä biseksuaalisuuden käsittely rinnastui pornolehtien 

ja seksuaalivähemmistöjärjestöjulkaisujen käsittelytapaan, ja joiltakin osin 

käsittelytavat olivat lähes samanlaiset. Pornolehdissä kuitenkin korostui 

biseksuaalisuuden rooli erotisoituna, lukijaa kiihottavana ilmiönä, kun taas 

seksuaalivähemmistöjärjestöjulkaisuissa biseksuaalisuuden käsite oli väline tehdä 

seksuaali- ja identiteettipolitiikkaa. Se, että pornolehdissä ja 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä biseksuaalisuutta käsiteltiin määrällisesti 

enemmän kuin valtavirran lehdistössä, aiheutti sen, että myös käsittelytavat olivat 

moninaisemmat. Vaikka myös pornolehdissä ja seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

lehdissä biseksuaalisuudesta kirjoittamisen näkökulmat olivat toisteiset, niissä oli 

kuitenkin enemmän säröjä. Siinä missä valtavirtalehdistössä yksittäisen 

biseksuaalisuutta käsittelevän jutun roolina oli antaa lukijalle tyhjentävä selvitys 
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tästä tuntemattomasta ja uudesta ilmiöstä, pornolehdissä ja 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä biseksuaalisuus oli ilmiö, jota käsiteltiin 

useammin, eikä yksittäiselle lehtiartikkelille sälytetty koko ilmiön selittämisen 

taakkaa.  

Kuvaamani keskeisimmät diskurssit, joiden kautta biseksuaalisuudesta 

valtalehdistössä kirjoitettiin – selittävä, puolustava, vähättelevä, tirkistelevä ja 

paljastava –, ovat käytössä myös pornolehdissä ja seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

lehdissä. Näistä selittävä ja puolustava korostuivat 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa ja selittävä ja tirkistelevä 

pornolehdissä. Selittävä näkökulma oli kaikissa lehtiaineistoissani kaikkein 

vahvin. Biseksuaalisuus määrittyi kautta linjan vieraaksi ja vaikeasti 

käsitettäväksi ilmiöksi, jota on lukijalle ja yleisöille selitettävä kerta toisensa 

jälkeen, 1970-luvun seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuista 1990-luvun 

pornolehtien kautta 2010-luvun naistenlehtiin.  

Tutkimusprosessini on kestänyt lähes viisitoista vuotta, ja jo tuona aikana 

biseksuaalisuuden mediakuvassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuoden 

1999 haastattelujen aikaan haastateltavat pystyivät nimeämään tarkasti yksittäisiä 

mediatapahtumia, joissa biseksuaalisuus oli tullut näkyväksi. Näitä olivat 

esimerkiksi lähilukemani Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen artikkeli vuodelta 

1997, 1980-luvun lopussa televisiossa esitetty soft core -pornoisa Emmanuelle-

elokuva sekä tietyt yleensä brittiläiset muusikot, kuten David Bowie ja Suede-

yhtyeen Brett Anderson. Biseksuaalisten hahmojen ja biseksuaalisuuden käsittely 

mediassa oli kyllin harvinaista, jotta yksittäisistäkin maininnoista tuli 

haastaeltavien näkökulmasta erityisiä mediatapahtumia. 

2010-luvulle tultaessa biseksuaalisten hahmojen ja biseksuaalisuuden 

näkyvyys mediassa on lisääntynyt merkittävästi, eikä kaikkia biseksuaalisuutta 

kierrättäviä tai sen mainitsevia mediatuotteita, julkisuuden hahmoja, 

lehtiartikkeleita tai konteksteja ylipäätään ole mahdollista luetella. Pelkästään tätä 

päätäntöä kirjoittaessani, yhden viikon aikana lokakuussa 2013, biseksuaalisuutta 

käsiteltiin eri medioissa useita kertoja. Kävi esimerkiksi ilmi, että eräs 

yhdysvaltalaisen ABC-televisioyhtiön ja Disneyn yhteisesti tuottaman tv-sarjan 

Once Upon a Time103 hahmoista, Disneyn piirroselokuvastakin tuttu prinsessa 

Mulan, on biseksuaali. Androgyyni soturiprinsessa esitettiin rakastuneena 

prinsessa Auroraan samalla kun hahmolla on romanttista historiaa prinssi Philipin 

kanssa. Marvel-supersankarisarjakuvista elokuvia tekevä yhtiö puolestaan kertoi, 

                                                        
103 Sarjaa esitetään Suomessa nimellä Olipa kerran. 
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että seuraavassa elokuvassa yksi yleisön suosikkihahmo, antisankari Loki, 

esitetään biseksuaalina.104 Samaan aikaan brittiläinen musiikki-ikoni Morrissey 

kertoi elämäkerrassaan, että hänellä oli ollut biseksuaalinen suhde miehen kanssa. 

Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtaja Sebastian Tynkkynen puolestaan 

kertoi Keski-Pohjanmaa-lehdessä, että hänen biseksuaalisuutensa on 

ongelmallista niin homopiireissä kuin uskovaistenkin keskuudessa. Viikon 

kuluessa biseksuaalisuutta käsiteltiin mediassa useammin kuin 1990-luvulla 

vuoden tai kahdenkaan aikana – 1970-luvusta puhumattakaan.  

10.3 Biseksuaalisen identiteetin mahdollistuminen 

Biseksuaalisuuden käsittelyn yleistyminen mediassa on kulkenut samaa matkaa 

biseksuaalisen identiteetin mahdollistumisen kanssa, mutta ei ole varsinaisesti 

edeltänyt sitä. Biseksuaalisuutta alettiin käsitellä seksuaalivähemmistöjärjestöjen 

lehdissä enemmän 1990-luvulta alkaen, ja vasta 1990-luvun puolivälistä 

eteenpäin biseksuaalisuudesta tuli valtavirtalehdistössä käsitelty teema. Myös 

biseksuaalinen identiteetti seksuaalivähemmistöpoliittisena identiteettinä 

mahdollistui 1990-luvulta alkaen, jolloin varsinkin Setan piirissä alkoi olla 

biseksuaalisiksi itsensä nimeäviä toimijoita, jotka puhuivat ja/tai kirjoittivat 

biseksuaalisuudestaan julkisesti. Näiden yksittäisten tutkimuksessani 

tarkoituksella nimeämättömiksi jäävien toimijoiden ansiosta biseksuaalisuus alkoi 

muodostua identiteettinimikkeeksi, jonka avulla määritellä omaa seksuaalista 

identiteettiä ja jonka avulla saattoi myös kiinnittyä biryhmien kaltaisiin 

yhteisöihin. Tarkastelen biseksuaalisen identiteetin mahdollistumista kahdesta 

näkökulmasta, eli ensin biseksuaalisen identiteetin kulttuuristen edellytysten 

näkökulmasta ja sitten henkilökohtaisesta näkökulmasta.  

Biseksuaalisen identiteetin olemassaolon ehtona on sellainen kulttuurinen 

tilanne, jossa seksuaalisen halun ylipäätään katsotaan määrittävän ihmisen 

olemusta ja olevan ihmisen itseymmärryksen kannalta oleellista. 

Homoseksuaalinen identiteetti on mahdollistunut Suomessa toisen 

maailmansodan jälkeen. Samansukupuolisen haureuden rikoslaista poistamista 

edelsi yhteiskunnallinen debatti, suomalaisissa lehdissä käyty keskustelu sekä 

ensimmäisen suomalaisen homoseksuaalien asemaa parantamaan pyrkineen 

ryhmän, Marraskuun liikkeen, sisällä toimineen Toisen säteen ryhmän toiminta 
                                                        
104 Hahmo perustuu aasataruston hermafrodiittiseen trickster-jumalaan Lokiin, mikä tekee hahmon 
biseksuaalisuudesta perusteltua. Marvel-supersankariuniversumissa biseksuaalinen hahmo on 
kuitenkin poikkeuksellinen. 
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sekä Keskusteluseura Psyken perustaminen. Kaikki nämä tarjosivat 

mahdollisuuksia nimenomaan homoseksuaaliselle identiteettipolitiikalle, joka 

tuolloin tarkoitti samansukupuolisen seksuaalisen halun näkyväksi ja 

hyväksyttäväksi tekemistä. Varhaisessa seksuaalivähemmistöpolitiikassa 

biseksuaalisuuden käsitteen tärkein rooli oli homoseksuaalisuuden 

legitimoinnissa: jos kaikissa ihmisissä on homoseksuaalisia piirteitä, eli toisin 

sanoen jos ihminen on perusluonteeltaan biseksuaalinen, homoseksuaalisuuden 

tuomitseminen tarkoittaa samalla ihmisyyden tuomitsemista sinällään.  

Seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisujen analyysin pohjalta väitän, että 

1970-luvulla homoseksuaalinen identiteetti muotoutui poliittiseksi välineeksi, 

jonka avulla yhteiskuntaa kokonaisuudessaan pyrittiin muuttamaan 

seksuaalimyönteiseen ja tasa-arvoiseen suuntaan. Homoseksuaaliseksi itsensä 

nimeävän ihmisen tärkein poliittinen ase oli avoimuus omasta itsestä, ja 

poliittisen toiminnan tavoitteena oli parempi maailma kaikille ihmisille. 

Homoseksuaaliksi itsensä nimeävä esitettiin julkaisujen sivuilla muita 

tietoisempana kaikkia ihmisiä yhdistävästä biseksuaalisesta perusluonteestaan. 

Homoseksuaali esitettiin ihmisenä, joka valitsi sen, että hän on rehellinen samaan 

sukupuoleen kohdistuvasta seksuaalisesta halustaan, ja joka kieltäytyi 

normatiivisista ratkaisuista, kuten avioliitosta eri sukupuolta olevan ihmisen 

kanssa, vaikka tämä olisikin ollut mahdollista. Homoseksuaalisuus ei tarkoittanut 

poissulkevaa samansukupuolista seksuaalista halua, vaan samansukupuolista 

seksuaalista halua ylipäätään.  

Biseksuaalisiksi seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisujen sivuilla nimettiin 

henkilöt, jotka eivät olleet valmiita nimeämään itseään homoseksuaalisiksi 

samansukupuolisesta halustaan huolimatta. Biseksuaalisuus tarkoitti pelokasta 

vetäytymistä normatiivisiin elämänvalintoihin ja homoseksuaalisesta identiteetistä 

kieltäytymistä. Myös pornolehdissä biseksuaalisuus näyttäytyi terminä, joka oli 

mahdollista liittää itseen silloin, kun itseä ei haluttu tai uskallettu nimetä 

homoseksuaaliksi. Pornolehdissä biseksuaalisuus näyttäytyi homoseksuaalisuutta 

turvallisempana ja mahdollisempana itsen nimeämisen vaihtoehtona 1970-luvulta 

2000-luvulle, mutta seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdistä biseksuaalisuus 

homoseksuaalisuuden mietona versiona katosi 1990-luvun alkuun mennessä. 

Biseksuaaliselle identiteetille ei vielä 1970-luvulla ollut käsitteellistä tilaa tai 

mahdollisuutta, vaan biseksuaalisuus näyttäytyi pääasiassa homoseksuaalisuuden 

alamuotona, johon sisältyy joko tietämättömyys homoseksuaalisen identiteetin 

mahdollisuudesta tai sen aktiivinen torjuminen. Biseksuaalisuus oli joko osa 

kaikkia ihmisiä yhdistävää seksuaalisuuden pohjavirtaa tai tunnistamaton 
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seksuaalisuuden potentaali, joka saattoi aktivoitua hetkellisesti ja aiheuttaa 

ahdistusta. 

Ennen 1990-lukua biseksuaalisuus oli ei-identiteetti, termi, jolla saatettiin 

kuvata seksuaalisia käytäntöjä tai yleistä inhimillistä seksuaalisuutta, mutta jolla 

ei nähty olevan poliittista ulottuvuutta identiteettinä. Termi sai poliittisen 

merkityksen vain kiinnittyessään homoseksuaalisuutta ja homoseksuaalista 

identiteettiä koskevaan keskusteluun.  

Identiteettinä biseksuaalisuuden voi sanoa mahdollistuneen 1990-luvulta 

alkaen. Identiteetin mahdollistuminen ilmenee sekä 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehtien biseksuaalisesta näkökulmasta 

kirjoitetuissa teksteissä että valtavirran lehtiteksteissä, joissa biseksuaalisuutta 

käsiteltiin ”uutena ilmiönä”. 1990-luvulla biseksuaalinen identiteetti 

seksuaalivähemmistöpoliittisena identiteettinä tuli näkyväksi. 

Seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisut osoittavat, että biseksuaalisen 

identiteettipuheen avulla pyrittiin sekä hälventämään biseksuaalisuuteen liitettyjä 

ennakkoluuloja ja tekemään biseksuaaleista näkyviä homo- ja lesboyhteisöissä 

että monipuolistamaan käsityksiä seksuaalisuudesta ylipäänsä. Biseksuaalisuuden 

avulla pyrittiin osoittamaan seksuaalisuuden joustavuus ja monimuotoisuus 

laajemmalla tasolla kuin pelkästään yksilöllisen seksuaalisen identiteetin 

näkökulmasta. Toisaalta samoihin aikoihin alettiin myös keskustella queerista, ja 

Seta-lehdenkin sivuilla kommentoitiin queerin käsitettä ja syntyvää queer-

tutkimuksen tieteenalaa. Queerin käsitettä ja biseksuaalista identiteettiä koskevat 

keskustelut ovat Seta-lehdessä samanaikaisia, joskin biseksuaalisuudesta 

keskusteltiin selvästi enemmän. On mahdollista, että queeria koskevat keskustelut 

ovat tehneet myös biseksuaalisuudesta seksuaalipoliittisesti ymmärrettävämmän 

identiteetin. Joillekin seksuaalipoliittisesti aktiivisille informanteilleni queerin 

käsite oli tuttu jo vuoden 1999 haastattelujen aikaan, mutta queerista ei tuolloin 

juurikaan keskusteltu. Talven 2009–2010 haastatteluissa queerin käsite oli 

haastateltaville jo itsestäänselvästi tuttu.  

Biseksuaalisen identiteetin mahdollistuminen kiteytyy Helsingin Sanomien 

kuukausiliitteessä vuonna 1997 julkaistussa artikkelissa, jossa haastatellaan 

biseksuaalisiksi itsensä määrittäviä ihmisiä omilla nimillään ja kasvoillaan. 1990-

luvun puoliväliin mennessä biseksuaalisuudesta oli tullut termi, jolla voi nimetä 

itsensä julkisesti. Mahdollistumisesta kertovat myös haastateltavien kokemukset: 

ennen 1970-lukua syntyneet haastateltavat puhuivat oman biseksuaalisuuden 

löytymisestä ja itsen biseksuaaliksi määrittämisestä varsin tuoreena ilmiönä. 

Suurimmalle osalle haastateltavista oman biseksuaalisuuden pohdinta ajoittui 
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juuri 1990-luvulle. 1970-luvulla ja sen jälkeen syntyneiden haastateltavien 

identiteetin pohdinnan ajoittuminen tälle vuosikymmenelle johtunee osin heidän 

iästään, mutta vanhemmille haastateltaville identiteettipohdintojen ajoittuminen 

1990-luvulle kertoo myös siitä, että vasta tuolloin biseksuaalisuus käsitteenä tuli 

kyllin yleisesti tunnetuksi, että sen kautta saattoi määritellä omaa seksuaalista 

identiteettiä.  

Biseksuaalisen identiteetin saavutettavuudessa onkin tapahtunut muutoksia 

viisitoista vuotta kestäneen tutkimukseni aikana. Identiteetin saavutettavuus ei 

myöskään ole ollut kaikkialla samanlaista, vaan se on voinut vaihdella 

asuinpaikan, koulutustason ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden mukaan. Kuvaavaa 

on myös se, että joukossa oli naispuolisia haastateltavia, jotka olivat ensin 

määrittäneet itsensä lesboiksi samansukupuolisen seksuaalisen halun, ihastuksen 

tai suhteen perusteella ja vasta myöhemmin biseksuaaleiksi. Tämä kertoo siitä, 

että heillä ei itsen lesboksi määrittämisen aikana ollut mahdollisuutta valita 

biseksuaalisuuden termiä omaa identiteettiä kuvaavaksi. He kokivat, että 

biseksuaalisuuden käsite ja kategoria ei ollut heille saavutettavissa joko sen 

vuoksi, että he eivät yksinkertaisesti tunteneet biseksuaalisuutta ilmiönä, tai sen 

vuoksi, että he mielsivät biseksuaalisuuden käsitteeksi, joka merkitsi seksuaalisen 

halun ylitsepursuavuutta siinä määrin, että halu voi kohdistua lähes keneen 

tahansa. Termi oli ehkä tuttu vain pornosta, eikä sitä haluttu liittää itseen. ”Lesbo” 

oli mahdollinen kategoria, sillä itsen lesboksi määrittely tarjosi mahdollisuuden 

liittyä lesboyhteisöihin ja käydä läpi selkeä identiteetinmuodostusprosessi 

kaapistaulostuloineen, seksuaalipoliittisine kannanottoineen ja lesbouden julkisine 

manifestoimisineen. Vasta 1990-luvun loppupuolella biseksuaalisuuden käsite oli 

tarpeeksi monimuotoinen ja julkinen, jotta nämä naiset kokivat voivansa liittää 

käsitteen itseensä. 

2010-luvulla biseksuaalisuuden kategoria on tullut aiempia vuosikymmeniä 

näkyvämmäksi paitsi mediassa, myös seksuaalivähemmistöpolitiikassa, ja onkin 

todennäköistä, että nykyisillä tyttöön ihastuvilla tytöillä on laajempi valikoima 

identiteettitermejä, joiden avulla omaa seksuaalisuuttaan nimetä ja määritellä – tai 

jättää kokonaan määrittelemättä. Biseksuaalisuuden termi on saavutettavampi ja 

biseksuaalisella identiteetillä on myös selkeämpi sosiaalinen tila kuin 1990-luvun 

puolivälissä, jolloin haastattelemani naiset muodostivat lesboidentiteettiään.  

Biseksuaalisen identiteetin mahdollistuminen on kuitenkin tarkoittanut myös 

homo- ja lesboidentiteettien kapeutumista. Siinä missä 1970-luvulla ja vielä 1980-

luvullakin homoseksuaalisuus viittasi samansukupuolisen seksuaalisen halun 

läsnäoloon yksilön halurepertuaarissa sinänsä, 1990-luvulle tultaessa 
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homoseksuaalisuuden käsite alkoi tarkoittaa erisukupuolisen seksuaalisen halun 

poissulkemista yksilöstä, joka kokee samansukupuolista halua. 1970-luvulla sekä 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen julkaisuissa että pornolehdissä vastakkaisiksi 

eivät niinkään asettuneet samansukupuolinen ja erisukupuolinen seksuaalinen 

halu – siis homo- ja heteroseksuaalisuus –, vaan normatiiviset elämänvalinnat, eli 

avioliitto ja samansukupuoliset seksuaaliset käytännöt. Näiden yhdistäminen 

esitettiin vaihtoehtona, joka näyttäytyi ongelmallisena ja vaikeana, joskus jopa 

traagisena, mutta silti oikeiden olosuhteiden vallitessa mahdollisena. ”Homo ja 

hänen vaimonsa” saattoivat hyvin elää onnellista elämää, jos ”homon” tarve 

samansukupuoliseen seksiin ei ollut kovin voimakas tai jos vaimo salli 

samansukupuoliset seksikäytännöt. Nykyisessä seksuaalikulttuurissa 

homoseksuaalisuus kuitenkin näyttäytyy monoliittisena, eikä 

seksuaalivähemmistöpoliittisessa homo- tai lesboidentiteetissä ole tilaa eri 

sukupuoleen kohdistuvalle halulle, ilman että tämä halu näyttäytyisi 

sopimattomana. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö erisukupuolisia seksuaalisia 

käytäntöjä olisi, vaan sitä, että nämä käytännöt eivät ole julkisia ja hyväksyttäviä. 

Samalla, kun biseksuaalisuudesta on rakentunut termi, jolla kuvataan 

seksuaalista identiteettiä ja tietynlaista eri sukupuoliin tai sukupuolesta 

riippumatta suuntautuvaa halua, myös homoseksuaalisuuden termi on tarkentunut. 

Siinä missä homoseksuaalisuus aiemmin viittasi samaan sukupuoleen 

kohdistuvaan seksuaaliseen haluun ylipäänsä, se nykyään viittaa identiteettiin ja 

seksuaaliseen haluun, jossa halu eri sukupuoleen ei ole mahdollinen. Siten 

biseksuaalisuuden käsite on ollut jatkuvasti mukana homoseksuaalisuuden 

käsitteen muotoutuessa. Suomalainen aineistoni rinnastuu siis Angelidesin (2001) 

tulkintaan, jonka mukaan biseksuaalisuuden käsitteen esiin nostamisten ja pois 

sulkemisten avulla homoseksuaalisuuden käsite on täsmentynyt ja siitä on 

rakentunut ensisijaisesti tunnistettavissa oleva seksuaalinen identiteettitermi, 

jonka rinnalla heteroseksuaalinen identiteetti on nimeämätön itsestäänselvyys ja 

biseksuaalinen identiteetti häivähdyksenomainen, valtavirtaiseksi mielletyn 

yleisön viihdyttämiseen valjastettu ja väliaikainen. 

10.4 Biseksuaaleille yhteisiä kokemuksia 

Se on ihan suositeltavaa, [naurua] hirveen suositeltavaa. Kyllä, kaikille 

maailman ihmisille. Jos mut valittais missiksi, niin mä toivottasin maailmalle, 

että biseksuaalisuutta! [naurua] (Ritva 1957:2010.) 
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Haastateltavani puhuivat biseksuaalisuudesta pääsääntöisesti myönteisin sävyin. 

Mutta mikä on mahdollistanut sen, että biseksuaalisuudesta on tullut termi, josta 

negatiiviset sävyt voi riisua ja kiinnittää positiiviset itseen, omaa seksuaalista 

identiteettiä kuvaamaan? 

Biseksuaalisen itsemäärittelyn ja identifikaation lisäksi haastateltavillani oli 

myös yhteisiä biseksuaalisuuteen liittyviä kokemuksia. Kokemus 

biseksuaalisuudesta tiivistyi eri sukupuolia kohtaan tunnettuun haluun ja 

elämänhistoriaan, jossa eroottiset ja romanttiset suhteet ja kiintymykset eri 

sukupuolia kohtaan ovat olennaisia. Kysyin johdannossa, miten biseksuaalisuus 

tunnistetaan omaa kokemusta kuvaavaksi. Haastateltavat kokivat 

biseksuaalisuuden luonnehtivan itseään sen vuoksi, että eri sukupuolia kohtaan 

tunnettu halu oli voimakas ja merkityksellinen osa itseä – niin voimakas ja 

merkityksellinen, että itsen määrittely heteroksi, homoksi tai lesboksi ei ollut 

mielekästä sellaisessa kulttuurisessa tilanteessa, jossa nämä termit tarkoittavat 

muut halut poissulkevaa halua yksinomaan tiettyyn sukupuoleen ja jossa 

biseksuaalisuuden termi kuitenkin on saatavilla.  

Haastateltavia yhdisti myös kokemus siitä, että heidän biseksuaalisuutensa 

joutui toistuvasti kyseenalaistetuksi tai väärinymmärretyksi. Lesboyhteisöissä 

toimivat binaiset kertoivat, että lesboyhteisöissä binaisiin suhtaudutaan 

epäluuloisesti ja väitetään, että seksuaalisesti kyltymätön binainen väistämättä 

aina hylkää lesbon ja päätyy yhteen miehen kanssa. Jotkut heteromiesten kanssa 

seurustelevat binaiset kertoivat siitä, kuinka heidän biseksuaalisuutensa näyttäytyi 

heteromiehelle vain mahdollisuutena toteuttaa omia seksifantasioita. 

Seurustellessaan ei-biseksuaalin kanssa biseksuaalit joutuivat perustelemaan 

biseksuaalisuuttaan niin kumppanille kuin yhteisölleenkin, jos heidän 

biseksuaalisuutensa oli julkista. Haastateltavat saattoivat valita myös 

biseksuaalisuudestaan vaikenemisen. Biseksuaalisuuteen liitetyt mielikuvat 

olivatkin arkisesti läsnä haastateltavien elämässä. Haastateltavat sekä toistivat 

niitä itse että joutuivat niiden toistamisen kohteeksi. 

Haastateltavat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti kokeneet kuuluvansa 

mihinkään biyhteisöön, jonka voisi arvella siirtävän biseksuaalisuuteen liittyviä 

mielikuvia eteenpäin tai välittävän yleistä käsitystä siitä, mitkä kokemukset, 

tilanteet ja halut voidaan nimetä biseksuaalisiksi. Tyypillisesti kokemukset 

olivatkin yksittäisiä, henkilökohtaisia ja toisistaan erillisiä. Jotkut haastateltavista 

olivat aktiivisia biseksuaalien keskusteluryhmissä, mutta nämä eivät varsinaisesti 

muodostaneet biyhteisöä samassa mielessä kuin ne lesboyhteisöt tai -piirit, joihin 

useat naispuoliset haastateltavat kokivat kuuluvansa – usein useampaankin kuin 
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yhteen. Niinpä biseksuaaleja yhdistävät kokemukset kertovat biseksuaalisuuden 

paikasta suomalaisessa seksuaalikulttuurissa eivätkä niinkään siitä, millaisia 

käsityksiä biseksuaalisuudesta biseksuaalit välittävät toisilleen. 

Haastateltavat raivasivatkin biseksuaalisuudelleen omaa tilaa mielikuvien, 

ennakkoluulojen ja vallitsevien diskurssien väliin. Tämä tila oli myös 

biseksuaalien yhdessä jakama siinä mielessä, että haastateltavat luonnehtivat 

omaa kokemustaan biseksuaalisuudesta hyvin samoin sanoin. Identiteettiä luotiin 

sekä suhteessa mediajulkisuuteen että suhteessa seksuaalivähemmistöpolitiikkaan 

ja homo- ja lesboyhteisöihin. Haastateltavat sanoivat biseksuaalisuuden 

tarkoittavan valinnanvapautta suhteessa seksuaaliseen haluun asetettuihin 

normeihin: ei ollut pakko mahduttautua sen enempää homon, lesbon kuin 

heteronkaan lokeroihin, eikä itseä tarvinnut rajoittaa. Biseksuaalisuus tarjosi myös 

kokemuksen siitä, että sukupuoleen liittyvät normit voi omalla kohdalla ohittaa. 

Biseksuaalisuuden kokemukselle mahdollisuus kieltäytyä lokeroista kokonaan on 

olennainen siitä huolimatta, että biseksuaalisuus rakentuu mielikuvien kautta 

lokeroksi. Vapaus luonnehtii biseksuaalista kokemusta itsessään. Vapauden 

mielikuvasta huolimatta biseksuaalisuutta määritti rajanteko suhteessa sekä 

lesbouteen ja homouteen että heteronormatiivisuuteen. Biseksuaalisuuden suomaa 

vapautta ei haastateltavien näkökulmasta ollutkaan tarkoitettu normatiivisten 

elämänvalintojen tekemiseen, vaan niiden kyseenalaistamiseen. 

Vapauden kokemus, joka haastateltaville oli osa sekä heidän identiteettiään 

että seksuaalista haluaan siinä mielessä, että itseltä ei tarvinnut kieltää sen 

enempää samansukupuolista kuin erisukupuolistakaan seksuaalista halua, oli osa 

biseksuaalisuuden diskursseja myös aineistoissani. Biseksuaalisuuden 

kokemukseen liittyvä vapaus oli yksi tekijä, joka teki biseksuaalisuudesta 

diskursiivisesti houkuttelevan. Biseksuaalisuus tarjoaa sekä itsensä biseksuaaliksi 

nimeävälle että biseksuaalisuutta ulkoapäin tirkistelevälle yleisölle maistiaisen 

seksuaalisesta vapaudesta, jossa potentiaalisesti kuka tahansa ihminen on sopiva 

seksuaalisen halun kohde. 

10.5 Biseksuaalisuuden kameleonttimainen kategoria 

Yksi merkittävä muutos biseksuaalisuuden käsitteessä on se, että tutkitun 

ajanjakson alkuvaiheessa biseksuaalisuus oli termi, jolla luonnehdittiin yleensä 

ensijaisesti miehiä, ja tarkemmin miehiä, jotka ovat julkisesti naissuhteissa, jopa 

avioliitossa, mutta yksityisesti harrastavat samansukupuolisia suhteita. 

Biseksuaalisuus ei niinkään ollut termi, jota nämä miehet olisivat itse aineistoni 
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mukaan itsestään käyttäneet, vaan termi, jolla miehiä luonnehdittiin ulkoa päin. 

Joko termi tarjottiin heille käyttöön pornolehtien neuvontapalstoilla, tai 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä biseksuaalisuuden termiä käytettiin 

sellaisesta miehestä, joka ei ole samansukupuolisen halunsa suhteen avoin ja jolle 

halu saattaa olla tiedostamatonta ja tiedostettuna ahdistusta tuottavaa. 

2000-luvulle tultaessa biseksuaalisuus on kuitenkin siirtynyt termiksi, joka 

liitetään useammin nuoren naisen seksuaalisuuteen kuin avioituneen miehen 

seksuaalisuuteen. Tällaisena termi näyttäytyy myös väliaikaisena, nuoren naisen 

seksuaalisuuteen liittyvänä ja ohimenevänä. Siinä missä avioituneen miehen 

biseksuaalisuus näyttäytyi 1970-luvun pornolehdissä ja 

seksuaalivähemmistöjärjestöjen lehdissä ongelmallisena, koska se on ilmaus 

mahdollisesti avioliittoa ja normatiivista elämäntapaa uhkaavasta 

samansukupuolisesta halusta, joka ei parane tai mene ohi naisen kosketuksen 

avulla, nuoren naisen biseksuaalisuus on suomalaisessa 2000-luvun 

mediamaisemassa kiihottavaa, hetkellistä ja trendiluonteista. Tämä on tarkoittanut 

sitä, että nykyisessä suomalaisessa seksuaalikulttuurissa nuoren naisen on 

helpompi tunnistaa ja nimetä eri sukupuoliin kohdistuva seksuaalinen halunsa 

biseksuaaliseksi kuin muiden ikäluokkien naisten, tai miesten ylipäänsä. Nuoren 

naisen biseksuaalisuudelle suomalaisessa seksuaalikulttuurissa on olemassa tila, 

mutta tila on kapea, ja se kapeutuu iän myötä: iäkkäämpiä binaisia ei 

julkisuudessa näy, ainakaan vielä. 

Mutta miten biseksuaalisuuden kategoria liittyy muihin seksuaalisuuden 

kategorioihin? Biseksuaalisuus on toiminut 1970-luvulta lähtien 

samansukupuolisen halun selityksenä ja oikeuttajana. Se on legitimoinut 

homoseksuaalisuutta ja homoseksuaalista identiteettiä sellaisessa 

yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa samansukupuolinen halu on näyttäytynyt 

pääasiassa torjuttavana ja uhkaavana. Biseksuaalisuuden kautta 

homoseksuaalisuus on tehty ymmärrettäväksi: jos biseksuaalisuus yhdistää 

kaikkia ihmisiä, se osoittaa homo- ja heteroseksuaalisuuden samanlakisuuden 

suhteessa seksuaaliseen haluun. Ennen eriytymistään omaksi 

identiteettikategoriakseen biseksuaalisuus toimi siltana homo- ja 

heteroseksuaalisiksi kuvattujen erillisten väestönosien – seksuaalisten 

vähemmistöjen ja seksuaalisen enemmistön – välillä. Jos jokaisessa seksuaalisen 

enemmistön jäsenessä on pisara biseksuaalisuutta, kellään ei ole oikeutta tuomita 

samansukupuolista halua. 

Vielä sen jälkeen, kun 1990-luvulta alkaen biseksuaalisuudesta on tullut 

erillinen seksuaalikategoriansa ja seksuaalinen identiteettinsä, biseksuaalisuus 
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näyttäytyy vähemmän olemuksellisena ja enemmän nautintoa kohti 

suuntautuvampana kuin homo- ja lesboidentiteetit, normatiivisesta 

heteroseksuaalisesta identiteetistä puhumattakaan. Sellaisena biseksuaalisuus on 

myös yksityisempi ja näkymättömämpi identiteetti, joka tulee näkyväksi vain 

nautinnon eli vaihtuvien eri- ja samansukupuolisten seksuaalisuhteiden kautta. 

Niinpä biseksuaalisuus linkittyykin sellaisiin seksuaalisuuden kategorioihin, jotka 

ovat ensisijaisesi nautinnon kategorioita eivätkä aina sitoudu seksuaalipoliittiseen 

(ja identiteettipoliittiseen) toimintaan, kuten kinky-, fetissi- ja BDSM-

seksuaalisuudet. Varsinkin parinvaihtoa harrastavien haastateltavieni kohdalla 

biseksuaalisuus ei ollutkaan identiteettipoliittisesti tiedostettu seksuaalinen 

identiteetti, vaan seksuaalista nautintoa ja seksuaalisia käytäntöjä kuvaava termi.  

Toisaalta viimeisen viiden vuoden aikana suomalaiseenkin 

mediakeskusteluun ilmaantunut polyamoria on ilmiö, joka linkittyy 

biseksuaalisuutta koskevaan mediakeskusteluun, mutta toisin kuin mainitsemani 

nautintoa korostavat seksuaalisuuden kategoriat, polyamoriapuheessa korostuu 

polyamorisuuden olemuksellisuus. Erilaisissa mediateksteissä polyamorisiksi 

itsensä määrittävät haastateltavat luonnehtivat polyamoriaa identiteettipoliittisella 

tavalla korostaen sitä, että polyamoria ei ole niinkään valinta kuin luonnollinen 

jatke joidenkin ihmisten sisäsyntyiselle tarpeelle rakastaa useampia ihmisiä yhtä 

aikaa. Samoin kuin biseksuaalisessa ja homoseksuaalisessa identiteettipuheessa, 

myös polyamorisessa identiteettipuheessa korostetaan rakkauden, neuvottelun ja 

sitoutumisen merkitystä seksuaalisuuden sijaan. Polyamorinen 

identiteettipolitiikka ja polyamoriaa koskeva mediakeskustelu seurailevatkin 

biseksuaalista identiteettipolitiikkaa ja biseksuaalisuutta käsittelevää 

mediakeskustelua. Polyamoriadiskursseissa toistuvat biseksuaalisuuden 

diskursseista tutut selittämisen, ennakkoluulojen murtamisen ja yhteiskunnallisen 

hyväksynnän vaatimisen teemat. Molempia ilmiöitä luonnehtii myös se, että niitä 

koskevissa diskursseissa korostetaan parempaa etiikkaa suhteessa 

heteronormatiivisuuteen. 

Tässä tutkimuksessa olen luonut vain ohuen katsauksen biseksuaalisuuden 

rooliin ja asemaan alakulttuureissa, joissa seksuaalisuudella on tärkeä rooli, kuten 

kinky- ja burleskipiireissä, polyamoriayhteisöissä sekä goottikulttuurissa. On 

selvää, että biseksuaalisuus näyttäytyy näissä yhteisöissä erilaisena kuin 

seksuaalivähemmistöjärjestöissä ja homo- ja lesboyhteisöissä. Biseksuaalisuuden 

merkitys näissä yhteisöissä kaipaisikin lisätutkimusta. 

Olen tutkimuksessani jäljittänyt biseksuaalisuuden paikkaa suomalaisessa 

seksuaalikulttuurissa. Biseksuaalisuus on tullut kulttuurisesti ja sosiaalisesti 
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saavutettavammaksi ja tunnistetummaksi kategoriaksi ja seksuaalipositioksi 

tutkimukseni käsittämän ajanjakson aikana. Biseksuaalisuus lupaa kantajalleen ja 

käyttäjälleen erilaisia asioita. Kantajalleen, siis biseksuaaliksi itsensä nimeävälle 

ihmiselle, biseksuaalisuus tarjoaa termin, jolla kuvata omaa samaan ja eri 

sukupuoleen kohdistuvaa seksuaalista haluaan ja määritellä itsensä 

biseksuaalisuuteen liitettyjen ihanteiden, kuten vapauden, avulla. 

Biseksuaalisuuden termillä voidaan kiinnittyä seksuaalivähemmisöpoliittiseen 

toimintaan ja diskursseihin, joiden avulla yhteiskuntaa voidaan pyrkiä 

muuttamaan paitsi biseksuaalisuutta, myös seksuaalista joustavuutta 

hyväksyvämpään suuntaan. Biseksuaalisuuden termin käyttäjälle termi tarjoaa 

mahdollisuuden kutkuttaa ja valistaa yleisöä. Biseksuaalisuuden termi kuvaa 

pääsyä kahden eri kategorian nautintoihin – homo- ja heteroseksuaalisen. Tätä 

pääsyä kuvaa ilmaisu, jonka mukaan biseksuaalilla on kaksinkertaiset 

mahdollisuudet löytää seksikumppaneita. Biseksuaalisuuteen liitetyt seksuaalisen 

vapauden diskursiiviset ja kokemukselliset mahdollisuudet eivät lakkaa 

kiehtomasta sen enempää minua, muita itsensä biseksuaalisiksi määrittäviä 

ihmisiä kuin suomalaisia yleisöjäkään. 



461 

Lähteet 

Tutkimusaineisto 

Informantit 

Niko, 1981. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Johanna, 1980. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Jouni, 1980. Sähköpostihaastattelu vuonna 1999. 
Katja, 1980. Sähköpostihaastattelu, jonka tukena kirjoitelma vuonna 1999 ja 

sähköpostihaastattelu vuonna 2005. 
Elisa, 1979. Henkilöhaastattelu, jonka tukena kirjoitelma vuonna 1999. 
Heli, 1979. Sähköposti- ja kirjehaastattelu vuonna 1999. 
Taru, 1978. Yhteishaastattelu Ellan (s. 1975) kanssa 1999. 
Meri, 1977. Yhteishaastattelu Janin (s. 1970) kanssa vuonna 1999. 
Venla, 1977. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2009. 
Anna, 1976. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2005. 
Mikko, 1976. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2009. 
Mira, 1976. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Pia, 1976. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2005. 
Satu, 1976. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Aino, 1975. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2009. 
Ella, 1975. Yhteishaastattelu Tarun (s. 1978) kanssa vuonna 1999 ja henkilöhaastattelu 

vuonna 2009. 
Hanna, 1975. Kirjehaastattelu, jonka tukena kirjoitelma vuonna 1999. 
Jonna, 1975. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2010. 
Minna, 1975. Yhteishaastattelu Sarin (s. 1972) kanssa vuonna 1999. 
Veli, 1975. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Kepa, 1974. Yhteishaastattelut Pirkon (s. 1970) kanssa vuosina 1999 ja 2010. 
Niina, 1974. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2010. 
Kaisa, 1973. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Sari, 1972. Yhteishaastattelu Minnan (s. 1975) kanssa vuonna 1999. 
Saija, 1971. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Ilkka, 1970. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Jani, 1970. Yhteishaastattelu Merin (s. 1977) kanssa vuonna 1999. 
Pirkko, 1970. Kirjoitelmat vuosina 1999 ja 2010 sekä yhteishaastattelut Kepan (s. 1974) 

kanssa vuosina 1999 ja 2010. 
Tarja, 1970. Sähköpostihaastattelu, jonka tukena kirjoitelma vuonna 1999. 
Tuire, 1970. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Riitta, 1969. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Tanja, 1969. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Sirpa, 1967. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 



462 

Anu, 1966. Sähköpostihaastattelu vuonna 1999. 
Derek, 1965. Kirjehaastattelu, jonka tukena kirjoitelma vuonna 1999. 
Maria, 1963. Sähköpostihaastattelu vuonna 1999. 
Leena, 1958. Henkilöhaastattelu, jonka tukena kirjoitelma vuonna 1999. 
Raimo, 1957. Henkilöhaastattelu vuonna 1999. 
Ritva, 1957. Henkilöhaastattelut vuosina 1999 ja 2010. 
Marita, 1955. Henkilöhaastattelu, jonka tukena kirjoitelma vuonna 1999. 

Media-aineisto 

Lehtien vuosikerrat 

Osa aineiston vuosikerroista on epätäydellisiä. Tarkempi luettelo käytössä olleista 

numeroista saatavissa tekijältä. 

 
96. Vuosikerrat 1969–1977, hajanumeroita vuosilta 1978–1986. Psyke ry., Helsinki. 
Bondi. Vuosikerrat 1985–1988. Vagabondi ry, Tampere. 
Erotiikan maailma. Vuosikerrat 1988–1990, hajanumeroita vuodelta 1987. TV-kustannus, 

Tampere.  
Exit. Vuosikerrat 1996–2005. Exit Publishing, Helsinki. 
Haloo! Vuosikerrat 1995–2005. Monimediatalo oy National Tele, Helsinki. 
Homo et societas - Ihminen ja yhteiskunta. 1968 vol. 1–2. Facsimile 1991, toim. Veli-

Pekka Hämäläinen. Kustannusliike Kustannusvastuu, Helsinki. 
Hustler. Vuosikerrat 2000–2005. HF Publications, Järvenpää. 
Jallu. Vuosikerrat 1974, 1976, 1978, 1980–1985, hajanumeroita vuosilta 1973, 1972 ja 

1979. Lehtimiehet/Suomen miestenlehdet, Tampere. 
Kalle. Vuosikerrat 1974, 1981–1982, 1984–1985, 1987–1988, 2000–2005, hajanumeroita 

vuosilta 1973, 1976–1979 ja 1983. Pop-lehdet, Tampere. 
Ratto. Vuosikerrat 1974, 1978 ja 1980. Hajanumeroita vuosilta 1977, 1979 ja 1981. Pop-

lehdet, Tampere.  
Seksi – asiatietoa aikuisille. Hajanumeroita vuosilta 1972–1982. Nykylehdet, Helsinki. 
Seta-lehti. Vuosikerrat 1975–1994. Seta ry, Helsinki. 
 Tabu. Vuosikerrat 1995–2005, hajanumeroita vuosilta 1988 ja 1994. TV-Kustannus, 

Helsinki.  
Torajyvä. 1984–1988. Lesboryhmä Akanat, Helsinki.  
Urkki. Vuosikerrat 1977–1978, hajanumeroita vuosilta 1976 ja 1980–1981. Lukemisto 

Urkki, Helsinki. 

Lehtiartikkelit 

Anna 2011: Ammattikehtaaja. Anna 31/2011. Kirj. Puhto, Sanna. Otavamedia, Helsinki. s. 
12–15. 



463 

City 2005: Tyttöjen välisestä ystävyydestä. Muotilesbot. City Tampere, 3/2005. Kirj. 
Pippuri, Outi. Janton, Helsinki. s. 14–15.  

City Oulu 2005: Lukijoilta-palsta. City Oulu, 3/2005. Janton, Helsinki. s. 10. 
City 2010: Biseksuaalit – kummanki kaa. Aikuiset biseksuaalit kertovat rakkaudestaan 

sukupuoleen. City Helsinki, 24/2010. s. 10–11. Kirj. Pikkanen, Antti. Janton, 
Helsinki.  Saatavilla myös City Onlinestä: http://www.city.fi/artikkeli/Biseksuaalit+-
+kummanki+kaa/3686/ [Tarkistettu 23.7.2014] 

Diva April/2012: Why do you have to be a heartbreaker? Can lesbians and bi women ever 
find true love together? Kirj. Carolin, Louise. Millivres Prowler, Ltd. s. 62–64. 

Diva October/2012: The bisexual hitch? Does bisexuality disappear when you say ”I do”? 
Kirj. Finding, Deborah. Millivres Prowler, Ltd. s. 38–39. 

Kuukausiliite 1997: Sekä että. Helsingin Sanomien Kuukausiliite 11.1.1997. Kirj. 
Hiltunen, Pekka ja Lähteenmäki, Miira. Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki. s. 50–56. 

Ilta-Sanomat 2000: Sama maa, sama valuutta? Nuoret tytöt kokeilevat rajojaan ja esittävät 
vaikkapa biseksuaalia. Tutkija: Biseksuaalisuus on trendi. Ilta-Sanomat 21.1.2000. 
Kirj. Kolsi, Eeva-Kaarina SanomaWSOY, Helsinki. s. 24–25. 

Kunto Plus 1993: Kaikilla on omaan sukupuoleen liittyviä fantasioita: Seksiä puolin toisin. 
Biseksuaaliset fantasiat ja todellisuus. Kunto Plus 7/1993. Kirj. tuntematon. Bonnier, 
Helsinki. s. 32–35. 

Me Naiset 2003: Ei lintu eikä kala. Me Naiset 4/2003. Kirj Sommers, Sanna. Sanoma 
Magazines, Helsinki. s. 62–67.  

Me Naiset 2009: Salla rakastui ihmiseen. Me Naiset 46/2009. Kirj. Hämäläinen, Tiina. 
Sanoma Magazines, Helsinki. s. 64–67. 

Metropoli 2008: Biseksuaalisuus: välivaihe, trendi-ilmiö vai aito identiteetti? Metropoli.net 
Kaupunkilehti 1/2008. Kirj. Aspelin, Hanna. Suomen Metrotuotanto Oy, 
Lappeenranta. s. 9. 

Nyt-liite 2011: Miltä tuntuu olla biseksuaali? Helsingin Sanomien Nyt-liite 6.-12.5.2011. 
Kirj. Anna Virkkunen. Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki. s. 28. 

Trendi 2003: ”Poikaystäväni pitääkin miehistä”. Trendi 12/2003. Kirj. Rantanen, Sofia. 
Kustannus Oy Forma, Helsinki. s. 106–109. 

Turun ylioppilaslehti 1999: Trendistä toiseen. Wanna be bi? Turun ylioppilaslehti 13/1999, 
7.5.1999. Kirj. Lager, Maria. Turun yliopiston ylioppilaskunta, Turku. s. 21. 

Radio- ja tv-ohjelmat 

Kimmoliisa 2007: Puskaradio – Kasetti 001. http://kimmoliisa.net/arkisto/media/19 
[Tarkistettu 23.7.2014.] 

Puskaradio 1985: Kasetti 17. C-kasettinauhoite, 12.8.1985. Säilytetään nettiradio 
Kimmoliisan arkistossa.  

Yle 1965: Ylioppilaslehti kirkon hampaissa. Päätoimittaja Jorma Cantellin haastattelu. Yle. 
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/ylioppilaslehti_kirkon_hampaissa_10495.html#med
ia=10502 [Tarkistettu 23.7.2014] 



464 

Yle 1975: Homoseksuaalit – eräs vähemmistö. Yle Tv. http://www.yle.fi/ 
elavaarkisto/?s=s&g=5&ag=111&t=1050&a=6885 [Tarkistettu 16.10.2011.] 

Yle 2011: Aamusydämellä 2.10.2011. Yle Tv1. 

Lähdekirjallisuus 

Lait ja asetukset 

Asetus epäsiveellisten julkaisujen valvontalautakunnasta 8.3.1957/125. 
Laki hedelmöityshoidoista 22.12.2006/1237. 
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta 25.8.2000/775. 
Laki lapseksi ottamisesta 8.2.1985/153. 
Laki pellon käytön rajoittamisesta 11.4.216/1969 
Laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950. 
Laki video- ja muiden kuvaohjelmien tarkastamisesta 697/1987. 
Ri 5 Laki epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemisestä 28.1.1927/23. 
Rikoslaki 19.12.1889/39. Luku 20 Luvattomasta sekaannuksesta ja muusta haureudesta. 12 

§. 
Rikoslaki 19.12.1889/39. Luku 20 (15.1.1971/16.) Siveellisyysrikoksista. 5 § Nuoreen 

henkilöön kohdistuvasta haureudesta. 
Rikoslaki 19.12.1889/39. Luku 20 (15.1.1971/16.) Siveellisyysrikoksista. 9 § 

Kehottamisesta samaa sukupuolta olevien haureuteen. 
Rikoslaki 19.12.1889/39. 17 luku (24.7.1998/563) Rikoksista yleistä järjestystä vastaan. 18 

§ Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 9.7.2004/650.  

Kirjallisuus 

Adeniji, Anna 2001: Ordningsstörande begär: Biteori som kritik av antropologisk 
sexualitetforskning. Lambda Nordica 8/1–2: 54–69. 

Ahonen, Ellen 1974: Poikkeava sukupuolisuus Hymyssä, Kaks'plussassa, Kotiliedessä ja 
Uudessa naisessa 1969–1972. Sanomalehtiopin tutkielma kevätlukukaudella 1974, 
Tampereen yliopisto. 

Alasuutari, Pertti 2006: Toinen tasavalta. Suomi 1945–1994. Tampere: Vastapaino. 
Alexander, Jonathan & Yescavage, Karen 2009: 'The Scholars Formerly Known as...': 

Bisexuality, Queerness and Identity Politics. Teoksessa: Noreen Giffney & Michael 
O'Rourke (toim.): Ashgate Research Companion to Queer Theory. Famham, Surrey: 
Ashgate Publishing Group, 49–62. 

Alexander, Jonathan & Anderlini-D'Onofrio, Serena 2009: Introduction to the Special 
Issue: Bisexuality and Queer Theory: Intersections, Diversions, and Connections. The 
Journal of Bisexuality 9: 3–4: 197–212. 

Anapol, Deborah 1992: Love Without Limits. The Quest for Sustainable Intimate 
Relationships: Responsible Nonmonogamy. San Rafael: IntiNet Resource Center. 



465 

Anapol, Deborah 2010: Polyamory in Twentyfirst Century. Love and Intimacy with 
Multiple Partners. Rowman & Littlefield Partners, Lanham, Boulder, New York, 
Toronto, Plymouth UK. 

Anderlini-D'Onofrio, Serena 2011: Bisexuality, Gaia, Eros: Portals to the Arts of Loving. 
Journal of Bisexuality 11:2–3: 176–194. 

Andersson, Catrine 2004: Autonomi och motmakt. Om den svenska biteorins utveckling 
som forskningsområde. Lambda Nordica 11:1–2: 54–67. 

Anderson, Diane 1992: Living With Contradictions. Teoksessa: Elizabeth Reba Weise 
(toim): Closer to Home. Bisexuality and Feminism. Seattle: Seal Press, 163–172. 

Anderson, Eric & Adams, Adi 2011: ”Aren't We All a Little Bisexual?” The Recognition 
of Bisexuality in an Unlikely Place. Journal of Bisexuality 11/1: 3–22. 

Angelides, Steven 2001: A History of Bisexuality. Chicago and London: The University of 
Chicago Press. 

Angelides, Steven 2006: Historicizing (Bi)Sexuality: A Rejoinder for Gay/Lesbian Studies, 
Feminism and Queer Theory. The Journal of Homosexuality 52/1–2: 125–158. 

Apo, Satu 1995: Naisen väki. Tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja 
ajattelusta. Helsinki: Hanki ja jää. 

Arell, Berndt 2006: Tomin taide. Teoksessa: Kati Mustola & Berndt Arell (toim.): Tom of 
Finland. Ennennäkemätöntä – Unforeseen. Helsinki: Like, 69–108. 

Attwood, Feona 2002: ‘Reading Porn: The paradigm shift in Pornography Research’. 
Sexualities 5/1: 91–105. 

Attwood, Feona 2011: The Paradigm Shift: Pornography Research, Sexualization and 
Extreme Images. Sociology Compass 5/1: 13–22. 

Ault, Amber 1996: Hegemonic Discourse in an Oppositional Community: Lesbian 
Feminist Stigmatization of Bisexual Women. Teoksessa: Brett Beemyn & Mickey 
Eliason (toim.): Queer Studies. A Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
Anthology. New York ja Lontoo: New York University Press, 204–216. 

Avrahami, Dina 1999: Lesbiskhet ur ett antropologiskt perspektiv. Lambda Nordica 6/4: 
38–51. 

Baker, Karin 1992: Bisexual Feminist Politics: Because Bisexuality is Not Enough. 
Teoksessa: Elizabeth Reba Weise (toim.): Closer to Home. Bisexuality & Feminism. 
Seattle: The Seal Press, 255–267. 

Barker, Meg 2003: Satanic Subcultures? A Discourse Analysis of the Self-Perpceptions of 
Young Goths and Pagans. Teoksessa: Terrie Waddell (toim.): Cultural Expressions of 
Evil and Wickedness: Wrath, Sex and Crime. At the Interface/Probing the Boundaries 
3. Amsterdam: Rodopi, 37–58. 

Barker, Meg & Langdridge, Darren 2008: Bisexuality: Working with a Silenced Sexuality. 
Feminism & Psychology 18/3: 389–395.   

Barker, Meg & Langdridge, Darren 2010: Whatever happened to non-monogamies? 
Critical reflections on recent research and theory. Sexualities 10/6: 748–772. 



466 

Barker, Meg & Richards, Christina & Jones, Rebecca & Bowes-Catton, Helen & 
Plowman, Tracey & Yockney, Jen & Morgan, Marcus 2012: The Bisexuality Report: 
Bisexual inclusion in LGBT equality and diversity. Centre for Citizenship, Identities 
and Governance and Faculty of Health and Social Care, The Open University. 
http://www8.open.ac.uk/ccig/files/ccig/The%20BisexualityReport%20Feb.2012_0.pdf 
[Tarkistettu 5.8.2014] 

Bennett, Kathleen 1992: Feminist Bisexuality. A Both/And Option for an Either/Or World. 
Teoksessa: Elizabeth Reba Weise (toim.): Closer to Home. Bisexuality & Feminism. 
Seattle: The Seal Press, 205–31. 

Berenson, Carol 2002: What's in a Name? Bisexual Women Define Their Terms. Journal 
of Bisexuality 2/2–3: 11–21. 

Bertilsdotter, Hanna 1999: Det tveeggade svärdet – monosexism eller bifobi, en studie av 
bisexuella kvinnor i Skåne. Lunds universitet, Sociologiska Institutionen, B-uppsats. 
http://www.humsam.hik.se/forskning/bertilsdotter/monosexism,%20b.pdf [Tarkistettu 
28.10.2011.] 

Bertilsdotter, Hanna 2000: Den blanka spegeln – en modell som visar hur (bisexuella) 
identiteter skapas och en diskussion om erkännandets betydelse vid 
identitetsformning. Lunds universitet Sociologiska institutionen, SOC 446, CD-
uppsats. http://www.humsam.hik.se/forskning/bertilsdotter/spegeln.pdf [Tarkistettu 
28.10.2011.] 

Bertilsdotter, Hanna 2001a: Både och/ och /varken eller. Lambda Nordica 5/1–2: 6–11. 
Bertilsdotter, Hanna 2001b: Maskrosbarn. Den internationella och svenska birörelsens 

historia. Lambda Nordica 5/1–2: 84–91. 
Bertilsdotter, Hanna 2002: Varken fisk eller fågel – från bisexuella erfarenheter till 

biidentiteter? Teoksessa: På nye eventyr mandsforkere uden granser. Artikeln fra 
nordisk konferance om mandforskning. NIKK småskrifter nr. 6. 
http://www.humsam.hik.se/forskning/bertilsdotter/varken%20fagel%20eller%20fisk,
%20paper2.pdf [Tarkistettu 28.10.2011.] 

Bertilsdotter, Hanna 2004: Så hetero (en) man kan bli... Maskulinitet, rationalitet och bi-
sexualitet. Presentation, Nordisk manforskningkonferens 2004 26.-28.11. i Södertälje. 
http://www.kvinfo.su.se/lankar/mansforskn%20konf%20-%20Bertilsdotter.pdf 
[Tarkistettu 5.8.2014.] 

Bertilsdotter Rosqvist, Hanna 2007: Lagom lika, lagom olika. En diskussion om makt, 
retorik och bi-teoretiska/sexuella subjektiviteter. Bokförlaget H:ström. 

Bertilsdotter Rosqvist, Hanna 2011: Att berätta bögberättelser. Från sexliberalism till 
homoidentitetsretorik i svensk homopress under 1960–1980-talet. Lambda Nordica 
22/1: 9–40. 

Bertilsdotter Rosqvist, Hanna 2012a: Desiring difference, desiring similarity: Narratives on 
sexual interaction between boys and men in the Swedish homosexual press 1954–
1986. Sexualities 15/2: 117–138. 

Bertilsdotter Rosqvist, Hanna 2012b: A Special Kind of Married Man: Notions of 
Marriage and Married Men in the Swedish Gay Press, 1954–1986. Journal of 
Historical Sociology 25/1:  106–125. 



467 

Bersani, Leo 1987: Is the Rectum a Grave? October vol 43 AIDS: Analysis/Cultural 
Activism 1987/Winter: 197–222. The MIT Press. 

Bi Academic Intervention 1997: The Bisexual Imaginary. Representation, Identity and 
Desire. London, Washington: Cassell. 

Blackwood, Evelyn (toim.) 1986a: The Many Faces of Homosexuality. Anthropological 
Approaches to Homosexual Behavior. New York, London: Harrington Park Press. 

Blackwood, Evelyn 1986b: Breaking the Mirror: The Construction of Lesbianism and the 
Anthropological Discourse on Homosexuality. Teoksessa: Evelyn Blackwood (toim.): 
The Many Faces of Homosexuality. Anthropological Approaches to Homosexual 
Behavior. New York, London: Harrington Park Press, 1–17. 

Boellstorff, Tom 2007: Queer Studies in the House of Anthropology. Annual Review of 
Anthropology 35: 17–35. 

Bower, Jo & Maria Gurevich & Cynthia Mathieson 2002: (Con)Tested Identities: Bisexual 
Women Reorient Sexuality. Journal of Bisexuality 2/2–3: 23–52. 

Bowie, Angie 2002: The Pocket Essential Guide: Bisexuality. Pocket Essentials. 
Bristow, Joseph 1997: Sexuality. London: Routledge. 
Butler, Heather 2004: What Do You Call a Lesbian with Long Fingers? The Development 

of Lesbian and Dyke Pornography. Teoksessa: Williams, Linda (toim.): Porn Studies. 
Durham and London: Duke University Press, 166–197. 

Butler, Judith 1993: Bodies that Matter, on the Discursive Limits of Sex. London, New 
York: Routledge.  

Butler, Judith 1990: Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York, 
London: Routledge.  

Butler, Judith 2006 [1990]: Hankala sukupuoli. Suom. Tuija Pulkkinen ja Leena-Maija 
Rossi. Helsinki: Gaudeamus.  

Callis, April S. 2009: Playing with Butler and Foucault: Bisexuality and Queer Theory. 
The Journal of Bisexuality 9:3–4, 213–233. 

Callis, April S. 2011: Beyond the Binary: Identity, Subjectivity, and the Sexual 
Borderlands. University of Purdue, West Lafayette. 

Cante, Rich & Restivo, Angelo 2004: The Cultural-Aesthetic Specificities of All-Male 
Moving-Image Pornography. Teoksessa: Williams, Linda (toim.): Porn Studies. 
Durham, London: Duke University Press, 142–166 

Charpentier, Sari 2001: Sukupuoliusko. Valta, sukupuoli ja pyhä avioliitto lesbo- ja 
homoliittokeskustelussa. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus, Jyväskylän 
yliopisto. 

Dahl, Ulrika 2011: Femme on Femme: Reflections on Collaborative Methods and Queer 
Femme-inist Ethnography. SQS – The Journal for Queer Studies in Finland 5/1: 1–22. 
http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_11/sqs12011dahl.pdf [Tarkistettu 5.8.2014.] 

D'Andrade, Roy & Strauss, Claudia 1997 (toim.): Human Motives and Cultural Models. 
Cambridge, Cambridge University Press. 

de Lauretis, Teresa 1987: The Female Body and Heterosexual Presumption. Semiotica 
67/3–4: 259–279. 



468 

de Lauretis, Teresa 1991: Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction. 
Differences – A journal of Feminist Cultural Studies, 3/2: iii-xviii. 

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. 2005: Introduction. The Discipline and Practice 
of Qualitative Research. Teoksessa: Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (toim.): 
The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, London: Sage, 1–32. 

Diamond, Lisa 2008a: Sexual Fluidity. Understanding women's love and desire. 
Cambridge, London: Harvard University Press. 

Diamond, Lisa 2008b: Female Bisexuality From Adolescence to Adulthood: Results from 
a 10-Year Longitudinal Study. Developmental Psychology 44/1: 5–14. 

Donnan, Hastings & Magowan, Fiona 2010: The Anthropology of Sex. Oxford, New 
York: Berg Publishers.  

Douglas, Jason 1997 [1967]: Bisexuality. Confessions of Bisexual Men and Women. 
Lontoo: Senate. 

du Plessis, Michael 2007: ”Goth Damage” and Melancholia. Reflections on Posthuman 
Gothic Identities. Teoksessa: Lauren Goodland M.E. & Michael Bibby (toim.): Goth – 
Undead Subculture. Durham and London: Duke University Press, 155–168. 

Dollimore, Jonathan 2001: Sex, Literature and Censorship. Cambridge: Polity Press. 
Dyer, Richard 2002 [1985]: Yhteisymmärrys homopornosta. Teoksessa: Richard Dyer: Älä 

katso! Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Tampere: Vastapaino, 27–29. 
Däumer, Elisabeth D. 1992: Queer Ethics; or, The Challenge of Bisexuality to Lesbian 

Ethics. Hypatia 7/4: 91–105. 
Eadie, Jo 1997: Living in the Past: Savage Nights, Bisexual Times. Journal of Gay, 

Lesbian, and Bisexual Identity 2/1: 7–26. 
Easton, Dossie & Liszt, Catherine A. 1997: The Ethical Slut. A guide to infinite sexual 

possibilities. Emeryville: Greenery Press. 
Edelman, Lee 1995: Queer theory. Unstating desire. GLQ, A Journal of Lesbian and Gay 

Studies, 2/4: 343–346. 
Edelman, Lee 2004: No Future. Queer Theory and the Death Drive. Durham, London: 

Duke University Press. 
Edenheim, Sara 2001: Handledning i Teratologi – En dekonstruktion av bisexualitet och 

andra monstruösa fenomen. Lambda Nordica 5/1–2: 70–83. 
Edwards, Tim 1998: Queer Fears: Against the Cultural Turn. Sexualities 1/ 4: 471–484. 
Ekholm, Kai (toim.) 1996: Kielletyt kirjat. Eduskunnan kirjaston tutkimuksia ja selvityksiä 

3. Helsinki: Edita. 
Ekström, Karin 2001: Bisexuell och feminist. En paradox eller den ultimata subversionen? 

Lambda Nordica 5/1–2: 44–53. 
Elliott, Beth 1991: Bisexuality. The best thing that ever happened to lesbian-feminism? 

Teoksessa: Loraine Hutchins & Lani Ka'ahumanu (toim.): Bi Any Other Name. 
Bisexual People Speak Out. Boston: Alyson Publications, Inc, 324–328. 

Elliott, Beth 1992: Holly Near Yet So Far. Teoksessa: Elizabeth Reba Weise (toim.): 
Closer to Home. Bisexuality & Feminism. Seattle: The Seal Press, 233–254. 



469 

Ellis, Henry Havelock 1999 [1897 ja 1915]: Extract from Studies in the Psychology of 
Sex, Volume I: Sexual Inversion (1897) and from Studies in the Psychology of Sex, 
Volume II: Sexual Inversion (1915). Teoksessa: Storr, Merl (toim.): Bisexuality: a 
Critical Reader. Padstow, Lontoo, New York: Routledge, 15–19. 

Elomäki, Anna 2011: Politiikan siveellisyys ja siveellisyyden politiikka suomalaisten 
naisasianaisten teksteissä. Teoksessa: Tuija Pulkkinen & Antu Sorainen (toim.): 
Siveellisyydestä seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 131–152. 

Eng, David & Halberstam, Judith & Muñoz, José Esteban 2005: What's Queer About 
Queer Studies Now? Social Text 23/3–4: 1–17. 

Engebretsen, Elisabeth Lund 2008: Queer ethnography in theory and practice: Reflections 
on studying sexual globalization and women's queer activism in Beijing. Graduate 
Journal of Social Science 5/2: 88–116. 

af Enehjelm, Nina 2008: Skandaalin käryä. Yksinoikeudella Mauri Lintera. Klaukkala: 
Recallmed. 

Epprecht, Marc 2006: ”Bisexuality” and the Politics of Normal in African Ethnography. 
Anthropologica 48/2: 187–202. 

Evans-Pritchard E.E. 1970: Sexual Inversion among the Azande. American 
Anthropologist, New Series, 72/6 (Dec 1970): 1428–1434. 

Fairclough, Norman 1997 [1995]: Miten media puhuu. Suom. Virpi Blom ja Kaarina 
Hazard. Tampere: Vastapaino. 

Fairclough, Norman & Wodak, Ruth 1997: Critical Discourse Analysis. Teoksessa: Teun 
A. van Dijk (toim.): Discourse as Social Interaction. Discourse Studies 2. A 
Multidisciplinary Introduction. Thousand Oaks: Sage Publication, 258–284. 

Fast, Julius & Wells, Hal 1975: Bisexual Living. New York: M. Evans and Company. 
Feldman, Susan 2009: Reclaiming Sexual Difference: What Queer Theory Can't Tell Us 

about Sexuality. The Journal of Bisexuality 9/3–4: 259–278. 
Firestein, Beth A. 1996a: Introduction. Teoksessa: Beth A. Firestein (toim.): Bisexuality. 

The Psychology and Politics of an Invisible Minority. Thousand Oaks: Sage 
Publications, xix-1. 

Firestein, Beth A. 1996b: Bisexuality as Paradigm Shift: Transforming Our Disciplines. 
Teoksessa: Beth A. Firestein (toim.): Bisexuality. The Psychology and Politics of an 
Invisible Minority.  Thousand Oaks: Sage Publications, 263–291. 

Firestein, Beth A. (toim.) 1996c: Bisexuality. The Psychology and Politics of an Invisible 
Minority. Thousand Oaks: Sage Publications. 

Flink, Stina 1998: Bisexualiteter. Heterosexuell normativitet speglad mot erfarenheter ur et 
intervjumaterialet. Nord Nytt, 71/72: 71–93. 

Fontana, Andrea 2001: Postmodern Trends in Interviewing. Teoksessa: Jaber F. Gubrium 
& James A. Holstein (toim.): Handbook of Interview Research. Thousand Oaks, 
Lontoo, New Delhi: Sage, 161–175. 

Foucault, Michel 1981 [1970]: The Order of Discourse. Teoksessa: Robert Young (toim.): 
Untying the Text: A Post-Structuralist Reader. Boston, London, Henley: Routledge & 
Kegan Paul, 51–78. 



470 

Foucault, Michel 1997 [1981]: Friendship as a way of life. Michel Foucault interviewed by 
R. De Ceccaty, J. Danet, and J. Le Bitoux in April 1981 for Gai Pied. Teoksessa Paul 
Rabinow (toim.): Essential Works of Foucault 1954–1984, Volume 1, Ethics: 
Subjectivity and Truth. London: Penguin Books, 135–140. 

Foucault, Michel 1998 [1976 ja 1984]: Seksuaalisuuden historia. Helsinki: Gaudeamus. 
Ford C.S. & Beach F.A. 1969 [1951]: Sukupuolinen käyttäytyminen. Porvoo, Helsinki: 

WSOY. 
Fox, Ronald C. 1996: Bisexuality in Perspective. A Review of Theory and Research. 

Teoksessa Beth A. Firestein (toim.): Bisexuality. The Psychology and Politics of an 
Invisible Minority. Thousand Oaks: Sage Publications, 3–52. 

Freud, Sigmund 1971 [1905]: Seksuaaliteoria. Jyväskylä: Gummerus. 
Frigård, Johanna 2008: Alastomuuden oikeutus. Julkistettujen alastonvalokuvien 

moderneja ideaaleja Suomessa 1900–1940. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 

Försti, Teija 2006: Lesbokulttuuri Unionissa 1970–1990-luvuilla. Teoksessa: Minna 
Hagner & Teija Försti (toim.): Suffragettien sisaret, 255–271. Helsinki: Naisasialiitto 
Unioni.  

Gammon, Mark A. & Isgro, Kirsten L 2006: Troubling the Canon: Bisexuality and Queer 
Theory. The Journal of Homosexuality 52/1–2: 159–184. 

Garber, Marjorie 1997: Vice Versa. Bisexuality and the Eroticism of Everyday Life.  
London: Penguin Books. 

Geertz, Clifford 1983: Local Knowledge. Further Essays on Interpretetive Anthropology. 
New York: Basic Books. 

Geertz, Clifford 1993 [1973]: The Interpretation of Cultures. Fontana Press, Lontoo, 
Glasgow. 

Geller, Thomas 1990 (toim.): Bisexuality. A Reader and Sourcebook. Ojai, Novato, 
California: Times Change Press. 

Giffney, Noreen 2004: Denormatizing queer theory. More than (simply) lesbian and gay 
studies. Feminist Theory 5/1: 73–78. 

Goldman, Ruth 1996: Who is That Queer Queer? Exploring Norms around Sexuality, 
Race, and Class in Queer Theory. Teoksessa: Brett Beemyn & Mickey Eliason 
(toim.): Queer Studies. A Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Anthology. New 
York ja Lontoo: New York University Press, 170–182.  

Gopinath, Gayatri 2005: Bollywood Spectacles. Queer Diasporic Critique in the Aftermath 
of 9/11. Social Text 23/3–4: 158–169. 

Gurevich, Maria & Bailey, Helen & Bower, Jo 2009: Querying Theory and Politics: The 
Epistemic (Dis)Location of Bisexuality within Queer Theory. The Journal of 
Bisexuality 9/3–4:  235–257. 

Haasjoki, Pauliina 2003: Yliviivattuna syntynyt nimi – biseksuaalisuus luettuna ja 
lukemattomana. Naistutkimus 16/1: 30–44. 

Haasjoki, Pauliina 2005: Mitä tiedät kertomuksestani? Biseksuaalinen ambivalenssi ja 
queer-lukeminen. Naistutkimus 18/2: 29–39. 



471 

Haasjoki, Pauliina 2012: Häilyvyyden liittolaiset. Kerronnan ja seksuaalisuuden 
ambivalenssit. Turku: Turun yliopisto. 

Habermas, Jürgen 1976 [1968]: Tieto ja intressi. Teoksessa: Raimo Tuomela & Ilkka 
Patoluoto (toim.): Yhteiskuntatieteiden filosofiset perusteet I. Helsinki: Gaudeamus, 
118–141. 

Hagner, Minna 2006: Pioneeriaika 1890-luvulta 1920-luvulle. Teoksessa: Minna Hagner & 
Teija Försti (toim.): Suffragettien sisaret. Helsinki: Naisasialiitto Unioni. 

Hakala, Anu 2011: Rikollisen raskas leima. Homoseksuaalisuuden dekriminalisointi ja 
siitä käyty keskustelu 1960–1970 –lukujen taitteessa. Historian pro gradu –tutkielma. 
Tampere: Tampereen yliopisto. 

Halberstam, Judith 2004 [1998]: Female Masculinity. Durham and London: Duke 
University Press.  

Halberstam, Judith 2005a: In a Queer Time & Place. Transgender Bodies, Subcultural 
Lives. New York and London: New York University Press. 

Halberstam, Judith 2005b: Shame and White Gay Masculinity. Social Text 23/3–4: 220–
233. 

Halberstam, Judith 2008: The Anti-Social Turn in Queer Studies. Graduate Journal of 
Social Science 5/2: 140–156. 

Halberstam, Judith 2011: The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press 
Books. 

Hall, Donald E. 1996: BI-ntroduction II: Epistemologies of the fence. Teoksessa: Donald 
E. Hall & Maria Pramaggiore (toim.): RePresenting Bisexualities. Subjects and 
Cultures of Fluid Desire. New York and London: New York University Press, 8–16. 

Hall, Donald E. & Pramaggiore, Maria (toim.) 1996: RePresenting Bisexualities. Subjects 
and Cultures of Fluid Desire. New York and London: New York University Press. 

Halley, Janet & Parker, Andrew 2011: Introduction. Teoksessa: Janet Halley & Andrew 
Parker (toim.): After Sex? On Writing Since Queer Theory. Durham, London: Duke 
University, 1–14. Press, Harper, Susan 2010: ”All Cool Women Should be Bisexual”: 
Female Bisexual Identity in an American NeoPagan Community. Journal of 
Bisexuality 10/1–2: 79–107. 

Hartman, Julie E. 2011: Finding a Needle in a Haystack: Methods for Sampling in the 
Bisexual Community. Journal of Bisexuality 11/1: 64–74. 

Hemmings, Clare 2000: A Feminist Methodology of the Personal. Bisexual Experience 
and Feminist Post-structural Epistemology. Paper presented at IV European Feminist 
Conference in Bologna, Italy. Sep 28th-Oct 1st. 2000. 

Hemmings, Clare 2002: Bisexual Spaces: a Geography of Gender and Sexuality. New 
York: Routledge. 

Hekanaho, Pia Livia 2006: Sukupuoli ja seksuaalisuus butch-femme-kulttuurissa.  
Teoksessa: Taina Kinnunen & Anne Puuronen (toim.): Seksuaalinen ruumis. 
Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 215–231. 

Hekanaho, Pia Livia 2011: Gay shame ja radikaali häpeän politiikka. Teoksessa: Siru 
Kainulainen & Viola Parente-Čapková (toim.) Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia 
häpeästä. Turku: Utu. 



472 

Herkman, Juha 2002: Audiovisuaalinen mediakulttuuri. Tampere: Vastapaino. 
Herkman, Juha 2005: Kaupallisen television ja iltapäivälehtien avoliitto. Median 

markkinoituminen ja televisioituminen. Tampere: Vastapaino. 
Hoang, Mimi & Holloway, Judy & Mendoza, Richard H. 2011: An Empirical Study into 

the Relationship between Bisexual Identity Congruence, Internalized Biphobia and 
Infidelity among Bisexual Women. Journal of Bisexuality 11/1: 23–38. 

Holland, Dorothy & Quinn, Naomi (toim.) 2000 [1987]: Cultural Models in Language and 
Thought. Cambridge: Cambridge University Press. 

Holmila, Antero 2008: Jälleenrakentamisen narratiivit ja niiden muotoutuminen Suomen 
lehdistössä 1944–1945. Elore 15/2: 1–20. http://www.elore.fi 
/arkisto/2_08/hol2_08.pdf [Tarkistettu 5.8.2014] 

Honkamäkilä, Hanna 2000: Biseksuaalisuuden käsite Sigmund Freudin ja Wilhelm 
Fliessin ajattelussa. 1893–1906. Pro gradu -työ. Historian laitos: Oulun yliopisto. 

Hutchins, Loraine & Kaahumanu, Lani 1991: Bi Any Other Name. Bisexual People Speak 
Out. Boston: Alyson Publications Inc. 

Häkkinen, Antti 1995: Rahasta - vaan ei rakkaudesta. Prostituutio Helsingissä 1867–1939. 
Helsinki: Otava. 

Härmä, Sanna 2007: Bitch is (talking) back: Gangsta rap ja pornon narttuilevat 
naisräppärit. Teoksessa: Harri Kalha (toim.): Pornoakatemia!. Turku: Eetos, 338–345. 

Ihanus, Juhani 1990: Kadonneet alkuperät. Edvard Westermarckin sosiopsykologinen 
ajattelu. Helsinki: Kirjayhtymä, Suomen Antropologinen Seura. 

Ihanus, Juhani 2012: Westermarck, Malinowski and the 'wild things': On the interface 
between anthropology and sexuality research. Symposium om Edvard Westermarck I 
nutiden: ”Etik, emotion, evolution” 17.3.2012, Turku. Julkaisematon esitelmä. 

Ilmonen, Kaisa 2011: Intersektionaalisen queer-tutkimuksen kytkentöjä: Pohdintoja 
postkoloniaalisen ja intersektionaalisen seksuaalisuudentutkimuksen lähtökohdista ja 
keskeisistä kysymyksistä. SQS – The Journal for Queer Studies in Finland 5/2: 1–16. 
http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs2_11/sqs22011ilmonen.pdf [Tarkistettu 5.8.2014.] 

Inness, Sherrie A. & Michele E. Lloyd 1996: G.I. Joes in Barbie Land: Recontextualizing 
Butch in Twentieth-Century Lesbian Culture. Teoksessa: Brett Beemyn & Mickey 
Eliason (toim.): Queer Studies. A Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Anthology 
. New York: New York University Press, 10–34. 

Isotalo, Anu 2007: Somalitytöt ja seksuaalisuuden kulttuuriset merkitykset. Teoksessa: 
Taina Kinnunen & Anne Puuronen (toim.): Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset 
lähestymistavat. Helsinki: Gaudeamus, 109–126. 

James, Christopher 1996: Denying Complexity: The Dismissal and Appropriation of 
Bisexuality in Queer, Lesbian, and Gay Theory. Teoksessa: Brett Beemyn & Mickey 
Eliason (toim.): Queer Studies. A Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
Anthology. New York ja Lontoo: New York University Press, 217–240. 

Jeffreys, Sheila 1999: Bisexual politics: A superior form of feminism? Women's Studies 
International Forum, 22/3: 273–285. 

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 1999: Diskurssianalyysi liikkeessä. 
Tampere: Vastapaino.  



473 

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero 2000 [1993]: Diskurssianalyysin aakkoset. 
Tampere: Vastapaino. 

Juvonen, Tuula 1993: Kurittomat kokemukset. Queer Studies lesbotutkimuksen haasteena. 
Tiede & edistys 18/4: 277–283. 

Juvonen, Tuula 1997: Normatiivisen hyvän harhat. Teoksessa: Jukka Lehtonen & Jussi 
Nissinen & Maria Socada (toim.): Hetero-olettamuksesta moninaisuuteen. Helsinki: 
Edita, 11–17. 

Juvonen, Tuula 2002a: Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino. 
Juvonen, Tuula 2002b: Niin makaa kuin petaa. Lomaketutkimuksen ongelmat ja 

homoseksuaalisuus suomalaisissa seksitutkimuksissa. Sosiologia 39/4: 309–321. 
Juvonen, Tuula 2004: Nyt se näkyy, nyt taas ei. Heteronormatiivisuus ja 

homoseksuaalisuuden esillepano Helsingin Sanomissa. Tiedotustutkimus 27/2: 34–55. 
Jyränki, Juulia 2007: Pahennus, julkinen tila ja siveellinen tapa – epäsiveellisten 

julkaisujen sääntely- ja käsitehistoriaa Suomessa. Oikeus 36/1: 75–100. 
Jyränki, Juulia & Kangasvuo, Jenny & Jokila, Helena & Sorainen, Antu 2007: Intiimiyden 

uudet normit: Monisuhteisuus haastaa uuskunniallisuuden? SQS – The Journal for 
Queer Studies in Finland 2/1: 62–77. http://www.helsinki.fi/jarj/ 
sqs/sqs1_07/sqs12007roundtable.pdf [Tarkistettu 5.8.2014.] 

Kalemaa, Kalevi 2006: Hymyn maa. Kertomus Urpo Lahtisesta ja Lehtimiehistä. Helsinki: 
Tammi. 

Kalha, Harri 2004: Hupsuja gigoloita, kieroja katseita. Teoksessa: Kimmo Laine, Matti 
Lukkarila ja Juha Seitajärvi (toim.): Valentin Vaala. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 78–97. 

Kalha, Harri 2005: Pehmeä lasku kovaan pornoon. Teoksessa: Nikunen, Kaarina & 
Paasonen, Susanna & Saarenmaa, Laura (toim.): Jokapäiväinen pornomme. Media, 
seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino, 30–58. 

Kalha, Harri 2007: Pornografia halun ja torjunnan kulttuurissa. Teoksessa: Harri Kalha 
(toim.): Pornoakatemia!. Turku: Eetos, 11–76. 

Kalha, Harri 2012a: We All Fall (in Love): Socializing With the Anti-Social. SQS – The 
Journal for Queer Studies in Finland 6/1–2: 22–38. http://www.helsinki.fi/ 
jarj/sqs/sqs12_12/sqs122012kalha_a.pdf [Tarkistettu 5.8.2014.] 

Kalha, Harri 2012b: Tom of Finland. Taidetta seksin vuoksi. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.  

Kangasvuo, Jenny 2001: Vapautta, kärsimystä ja mahtava etuoikeus – Suomalaisten 
biseksuaalien määrittelyt biseksuaalisuudesta kulttuurimalliteorian avulla 
tarkasteltuina. Pro gradu -tutkielma. Kulttuuriantropologia: Oulun yliopisto. 

Kangasvuo, Jenny 2005: Wanna be bi? Biseksuaalisuuden diskurssit suomalaisessa 
lehdistössä. Teoksessa: Sanna Karkulehto ja Kati Valjus (toim.): 
Valtamedia/Vastamedia. Kirjoituksia mediakulttuurista. Oulu: Acta Universitatis 
Ouluensis, Humaniora, Oulun yliopisto, 51–67. 

Kangasvuo, Jenny 2006a: Joustolesbot identeettihississä. Teoksessa: Taina Kinnunen & 
Anne Puuronen (toim.): Seksuaalinen ruumis. Kulttuuritieteelliset lähestymistavat. 
Helsinki: Gaudeamus, 198–214. 



474 

Kangasvuo, Jenny 2006b: Koettu ja kirjoitettu biseksuaalisuus. Biseksuaalisuuden 
määrittely lehtiteksteissä ja biseksuaalien haastatteluissa vuosituhannenvaihteen 
Suomessa. Lisensiaatintutkielma. Kulttuuriantropologia: Oulun yliopisto. 

Kangasvuo, Jenny 2007: Insatiable Sluts and Almost Gay Guys: Bisexuality in Porn 
Magazines. Teoksessa: Susanna Paasonen, Kaarina Nikunen & Laura Saarenmaa 
(Toim.): Pornification. Sex and Sexuality in Media Culture. Berg Publishers: Oxford, 
139–149. 

Kangasvuo, Jenny 2012: Tahto voimaan ja ajan henkeen! Oululaista homohistoriaa 1970-
luvulta. Pulssi 3/1: 26–31. http://www.oulunseta.fi/Pulssi/Pulssi_1_2012.pdf 
[Tarkistettu 5.8.2014] 

Kangasvuo, Jenny & Meriläinen Jaakko 2009: Raiskaus sivuraiteella: RapeLay, 
etnofetisistinen halu ja torjunta. WiderScreen 12/2. http://www.widerscreen.fi/2009–
2/raiskaus-sivuraiteella/ [Tarkistettu 5.8.2014] 

Karkulehto, Sanna 2004a: Mikä ihmeen queer? Queer-teoriasta kirjallisen ja visuaalisen 
kulttuurin tutkimuksessa. Teoksessa: Veijo Pulkkinen (toim.): Lukulampun valo – 
Liisi Huhtalan juhlakirja 209–245. Oulu: TAIDA, Taideaineiden ja antropologian 
laitos, Oulun yliopisto. 

Karkulehto, Sanna 2004b: Salonkikelpoiset queerit? Queer chic, heteronostalgia ja 
Sinkkuelämää. Lähikuva 18/4: 54–59. 

Karkulehto, Sanna 2011: Seksin mediamarkkinat. Helsinki: Gaudeamus. 
Karlsson, Risto 1996: Kansikuva uusiksi. Kuusikymmentä vuotta elämää ja ihmisiä 

Yhtyneissä Kuvalehdissä. Keuruu: Yhtyneet Kuvalehdet Oy. 
Kaskisaari, Marja 1995: Lesbokirja. Tampere: Vastapaino. 
Kaskisaari, Marja 1996: Kyseenalainen teoria – homo- ja lesbotutkimuksen tila. Sosiologia 

33/2:  114–121. Turku: Westermarck-seura. 
Kauppila, Pauliina 1997: Sapfo-lista viestintäympäristönä. Pro gradu -tutkielma, 

Viestintätieteiden laitos, Vaasan yliopisto. http://www.sappho.net/pau/ [Tarkistettu: 
5.8.2014] 

Kendrick, Walter 1996 [1987]: The secret museum: pornography in modern culture. 
Berkeley ja Los Angeles: University of California Press. 

Kekki, Lasse 1999: Queer-teoria ja homoliike. Teoksessa Jukka Lehtonen (toim.): Homo 
fennicus – miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa. Naistutkimusraportteja 
1/1999. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Kekki, Lasse & Ilmonen, Kaisa (toim.) 2004: Pervot pidot. Homo-, lesbo- ja queer-
näkökulmia kirjallisuudentutkimukseen. Helsinki ja Jyväskylä: Like. 

Kekki, Lasse 2006: Pervon puolustus. Kulttuurintutkimus 23/3: 3–18. 
Kekki, Lasse 2010: Pervo Parrasvaloissa. Queer-draamaa Teksasista Kokkolaan (toim. Pia 

Livia Hekanaho ja Jarmo Haapanen). Turku: Eetos. 
Kinsey, Alfred C. & Pomeroy, Wardell B. & Martin, Clyde E. 1948: Sexual Behavior in 

the Human Male. Philadelphia ja Lontoo: W.B. Saunders Company. 
Kinsey, Alfred C. & Pomeroy, Wardell B. & Martin, Clyde E. & Gebhard, Paul H. 1954 

[1953]: Naisen sukupuolinen käyttäytyminen. Helsinki: Valo-Kirjat. 



475 

Kivikuru, Ullamaija & Sassi, Sinikka 1994: Aikakauslehdistö. Teoksessa: Kaarle 
Nordenstreng & Osmo A. Wiio (Toim.): Joukkoviestintä Suomessa. Porvoo: 
Weilin+Göös. 

Klein, Fritz 1993 [1978]: The Bisexual Option. New York: Haworth Press. 
Klesse, Christian 2007: The Spectre of Promiscuity. Gay Male and Bisexual Non-

Monogamies and Polyamories. Hampshire: Ashgate. 
Koivunen, Anu 2010: Yes We Can? The Promise of Affect for Queer Scholarship. Lambda 

Nordica 16/3–4: 40–64. 
Kolehmainen, Marjo 2010: Normalizing and Gendering Affects. How the relation to porn 

is constructed in young women's magazines. Feminist Media Studies 10/2: 179–194. 
Kolehmainen, Marjo 2012: Tracing ambivalent norms of sexuality: Agony columns, 

audience responses and parody. Sexualities 15/8: 978–994. 
Kong, Travis S. K. & Mahoney, Dan & Plummer, Ken 2001: Queering the interview. 

Teoksessa: Jaber F. Gubrium & James A. Holstein (toim.): Handbook of Interview 
Research – Context & Method. Thousand Oaks: Sage Publications, 239–258.  

Kontula, Osmo 2008: Halu & intohimo. Tietoa suomalaisesta seksistä. Helsinki: Otava. 
Kontula, Osmo 2009a: Between sexual desire and reality. The evolution of sex in Finland. 

Väestöliitto, Publications of the Population Research Institute D 49. 
http://www.vaestoliitto.fi/tieto_ja_tutkimus/vaestontutkimuslaitos/julkaisut/kaikki_jul
kaisut_all_publication/between_sexual_desire_and_realit/ [Tarkistettu 5.8.2014] 

Kontula, Osmo 2009b: Parisuhdeonnen avaimet ja esteet. Perhebarometri 2009. 
Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos, Katsauksia E 38. http://vaestoliitto-fi-
bin.directo.fi/@Bin/0fa03377b7748c0122cf0fc9472e3f39/1364292796/application/pd
f/318644/Perhebarometri%202009.pdf [Tarkistettu 5.8.2014] 

Kontula, Osmo & Haavio-Mannila, Elina 1993: Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten 
sukupuolielämän muutoksesta. Helsinki: WSOY. 

Kontula, Osmo & Kosonen, Kati 1994: Seksiä lehtien sivuilla. Helsinki: Painatuskeskus. 
Korppi, Timo 2002: Lihaa säästämättä. 30 vuotta suomalaisen pornobisneksen etulinjassa. 

Helsinki: Johnny Kniga. 
Koski, Markku 1992: Sukupuoli, kulttuuri ja homoseksuaalisuus – suomalainen lesbo- ja 

homokuva. Suomen Antropologi 17/3: 40–49. 
Kotz, Liz & Butler, Judith 1995: Haluttu ruumis. Teoksessa: Leena-Maija Rossi (toim.): 

Kuva ja vastakuvat – sukupuolen esittämisen ja katseen politiikkaa, Helsinki: 
Gaudeamus, 262–281.  

Kristal, Nicole & Szymanski, Mike 2006: The Bisexual's Guide to the Universe: Quips, 
Tips, and Lists for Those Who Go Both Ways. New York: Alyson Books. 

Kulick, Don 1993: Homosexuellt beteende inom antropologisk teori och på Nya Guinea. 
Teoksessa: Don Kulick (toim.): Från kön till genus. Kvinnligt och manligt i ett 
kulturellt perspektiv. Borås: Carlssons, 60–73. 

Kulick, Don 1998: Travesti. Sex, Gender, and Culture among Brazilian Transgendered 
Prostitutes. Chicago: University of Chicago Press. 



476 

Kuorikoski, Niina 2007: ''Sexuality is fluid'' or is it? An analysis of television's The L 
Word from the perspectives of gender and sexuality. Interalia - a journal of queer 
studies 2/2: 1–12. http://www.interalia.org.pl/index_pdf.php?lang=pl&klucz= 
&produkt=1199713251–547 [Tarkistettu 5.8.2014] 

Kuosmanen, Paula 2007a: Johdanto: Sateenkaariperheet, julkiset tilat ja queer-politiikka 
Suomessa. SQS – The Journal for Queer Studies in Finland 2/1: i-xxi. 
http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs12007johdanto.pdf [Tarkistettu 5.8.2014.] 

Kuosmanen, Paula 2007b: Sateenkaarifamilistinen käänne ja suomalaisten 
sateenkaarivanhempien muuttuvat perhemuodot. Teoksessa: Paula Kuosmanen & 
Juha Jämsä (toim.): Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja terveyspalveluissa ja 
koulussa. Helsinki: Edita, 37–44. 

Kuosmanen, Paula & Jämsä, Juha (toim.) 2007: Suomalaiset sateenkaariperheet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja koulussa. Helsinki: Edita. 

Lahti, Annukka 2006: Parisuhde diskurssina ja performatiivina. Samuuden ja eron 
strateginen tuottaminen muihin pareihin bi-naisten ja kumppanien parihaastatteluissa. 
Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, psykologia.  

Lahti, Annukka 2007: ”Ihan samanlaisia ku muutki ihmiset” – bi-naisten ja kumppanien 
parisuhteen tuottamisen strategiat. SQS – The Journal for Queer Studies in Finland 
2/1: 35–51. http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs12007lahti.pdf [Tarkistettu 
5.8.2014.] 

Lahtinen, Anne 2012: Taistelu siveellisyydestä. Porno 1960- ja 1970-lukujen taitteen 
siveellisyyskysymyksenä. Pro gradu -tutkielma, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 
yksikkö, Turun yliopisto. http://tampub.uta.fi/handle/10024/83342 [Tarkistettu 
5.8.2014] 

Latokangas, Pirjo 1995: Tie hämmennyksestä sitoutumiseen. Homomiehen 
identiteettikehitys. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry. 

Lehtisaari, Anna 2005: Pohjoisen pimeyden pojat – black metal -alakulttuuri 
poistmodernin yhteiskunnan ja maskuliinisuuden kuvastajana. Pro gradu -tutkielma, 
kirjallisuus, Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto. 

Lehtonen, Jukka & Nissinen, Jussi & Socada, Maria 1997: Hetero-olettamuksesta 
moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden 
asiakkaina. Helsinki: Edita. 

Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (Toim.) 2004: ”Eihän heterotkaan kerro...” 
Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Tutkimuksia ja selvityksiä 
2/2004. Helsinki: Työministeriö. 

Lehtonen, Jukka 2004: Seksuaalivähemmistöön kuuluvat nuoret työmarkkinoilla. 
Teoksessa: Jukka Lehtonen & Kati Mustola (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro...” 
Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä Tutkimuksia ja selvityksiä 
2/2004, 127–142. Helsinki: Työministeriö. 

Lennerhed, Lena 2002: Avvikelse eller variation? RFSU om homosexualitet på 1930- och 
1940-talet. Lambda Nordica 9/2: 35–45. 

Levy, Ariel 2005: Female Chauvinist Pigs. Women and the Rise of Raunch Culture. 
London, Sydney, New York, Toronto: Pocket Books. 



477 

Lind, Merja 2000: ”Aina löytyy antaja panomies Pentille”. Suomalaisuus seksilehdissä. 
Teoksessa: Hannu Salmi & Kari Kallioniemi (toim.): Pohjan tähteet. 
Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.  

Lind, Merja 2007: Valokuvaaja sutenöörinä? Lauri Erikssonin käyntikorttikuvat. 
Teoksessa: Kalha, Harri (toim.): Pornoakatemia! Turku: Eetos, 314–447.  

Lindeqvist, Karin 2002: ”större frihet att älska än de stackars heterosexuella”. 
Homosexuell organisering på det sena 1960-talet. Lambda Nordica 9/2: 21–34. 

Lucey, Michael 2011: When? Where? What? Teoksessa: Janet Halley & Andrew Parker 
(toim.): After Sex. On Writing After Queer Theory. Durham: Duke University Press, 
221–244. 

Lyons, Andrew P. & Lyons, Harriet D. 2004: Irregular Connections. A History of 
Anthropology and Sexuality. Lincoln and London: University of Nebraska Press. 

Lyons, Andrew P. & Lyons, Harriet D. 2006: The New Anthropology of Sexuality. 
Anthropologica, 48/2: 153–157.  

Löfström, Jan 1992: Sexuality at stake: The essentialist and constructionist approaches to 
sexuality in anthropology. Suomen antropologi 17/3: 13–27.  

Löfström, Jan 1999: Sukupuoliero agraarikulttuurissa. ”Se nyt vaan on semmonen”. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

MacDowall, Lachlan 2009: Historicising Contemporary Bisexuality. Journal of Bisexuality 
9/1: 3–15. 

Malinowski, Bronislaw 1932: The Sexual Life of the Savages in North-Western Melanesia. 
London: George Routledge & Sons Ltd. 

Manalansan IV, Martin F. 2005: Race, Violence, and Neoliberal Spatial Politics in the 
Global City. Social Text 23/3–4, 41–54. 

Manner, Ilse 2002: Ennen näkymättömät: naisaktivistien toimintakokemuksia SETA:n 
alkuajoilta. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. 
Yhteiskuntapolitiikan laitos, Joensuun yliopisto. 

Markkola, Pirjo 2002: Synti ja siveys: naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860–
1920. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 888. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

Matilainen Jesse 2012: Polyamory and Kinship in Finland. Negotiating Love, Equality and 
the Self. Master's thesis.  Faculty of Social Sciences, Social and Cultural 
Anthropology, University of Helsinki. 

Mead, Margaret 1953: Sex and Temperament in Three Primitive Societies. New York: The 
New American Library. 

Mizilienska, Joanna 2006: Queering Moominland: The Problems of Translating Queer 
Theory Into a Non-American Context. SQS – The Journal for Queer Studies in 
Finland 1:1, 87–104. http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/SQSMizielinska.pdf [Tarkistettu 
6.8.2014.] 

Moring, Anna 2007: Kolmen kerroksen vanhempia? Hetero- ja parisuhdenormatiivisuuksia 
Suomen ja Ruotsin hedelmöityshoitolaeissa. SQS – The Journal for Queer Studies in 
Finland 2/1: 15–34. http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/sqs12007moring.pdf 
[Tarkistettu 6.8.2014.] 



478 

Moring, Anna 2013: Oudot perheet – Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. Helsinki: 
Helsingin yliopisto,. 

Mosher, William D. & Chandra, Anjani & Jones, Jo 2005: Sexual Behavior and Selected 
Health Measures: Men and Women 15–44 Years of Age, United States, 2002. 
Advance Data From Vital and Health Statistics, Number 362, September 15. U.S. 
Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and 
Prevention National Center for Health Statistics http://www.cdc.gov/ 
nchs/data/ad/ad362.pdf [Tarkistettu 6.8.2014] 

Mowlabocus, Sharif 2007: Gay Men and the Pornification of Everyday Life. Teoksessa:  
Susanna Paasonen, Kaarina Nikunen & Laura Saarenmaa (toim.): Pornification. Sex 
and Sexuality in Media Culture. Oxford, New York: Berg Publishers, 61–71.  

Muikku-Werner, Pirkko 2009: Tositarkoituksella. Näkökulmia kontakti-ilmoituksiin. 
Helsinki: Suomen Kirjallisuuden Seura. 

Muñoz, José Esteban 2009: Cruising Utopia. The Then and There of Queer Futurity. New 
York and London: New York University Press. 

Murphy, Elizabeth & Dingwall, Robert 2001: The Ethics of Ethnography. Teoksessa: Paul 
Atkinson & Amanda Coffey & Sara Delamont & John Lofland & Lyn Lofland 
(toim.): Handbook of Ethnography. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 339–
351. 

Mustola, Kati 1997: Mikä ihmeen lesbotutkimus? Naistutkimus 10/1: 69–71.  
Mustola, Kati 2002: Suomalaisten lesbo- ja homoliikkeiden historiaa. FinnQueer 

http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=164_6_1 [Tarkistettu 6.8.2014.] 
Mustola, Kati 2007: Suomalaisten homo- ja lesboliikkeiden historiaa. Teoksessa: Kati 

Mustola & Johanna Pakkanen (toim.): Sateenkaari-Suomi. Seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen historiaa. Helsinki: Like Kustannus, 17–42.  

Månsson, Ulf 1984: Synti, rikos, ihmisoikeus – oikeustaistelun historiaa ja nykypäivää. 
Teoksessa: Kai Sievers & Olli Stålström (toim.): Rakkauden monet kasvot. 
Homoseksuaalisesta rakkaudesta, ihmisoikeuksista ja vapautumisesta. Helsinki: 
Weilin+Göös.  

Nathanson, Jessica 2002: Pride and Politics: Revisiting the Northampton Pride March 
1989–1993. Journal of Bisexuality 2/2–3: 143–161.  

Newton, Esther 2000: My Best Informant's Dress: The Erotic Equation in Fieldwork. 
Teoksessa: Margaret Mead Made Me Gay – Personal Essays, Public Ideas. Durham, 
London: Duke University Press, 241–257. 

Nieminen, Armas 1993: Suomalaisen aviorakkauden ja seksuaalisuuden historia. 
Avioliitto- ja seksuaalikysymyksiä suomalaisen hengenelämän ja yhteiskunnan 
murroksessa sääty-yhteiskunnan ajoilta nykypäivään. Väestöntutkimuslaitoksen 
julkaisusarja D, nro 27/1993. Helsinki: Väestöliitto. 

Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi 2004: Media markkinoilla. Johdatus joukkoviestintään 
ja sen tutkimukseen. Helsinki: Loki-Kirjat. 



479 

Nikunen, Kaarina 2005: Kovia kokenut domina ja pirteä pano-opas. Veronican ja Rakel 
Liekin tähtikuvat pornon arkipäiväistäjinä. Teoksessa: Kaarina Nikunen & Susanna 
Paasonen & Laura Saarenmaa (toim.): Jokapäiväinen pornomme. Media seksuaalisuus 
ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino, 208–233. 

Nikunen Kaarina & Paasonen Susanna & Saarenmaa Laura 2005: Anna meille tänä 
päivänä meidän ... eli kuinka porno työntyi osaksi arkea. Teoksessa: Kaarina Nikunen 
& Susanna Paasonen & Laura Saarenmaa (toim.): Jokapäiväinen pornomme. Media 
seksuaalisuus ja populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino. 

Nikunen, Kaarina 2006: Feministiset keskustelut pornosta. Teoksessa: Anna Mäkelä & 
Liina Puustinen & Iiris Ruoho (toim.): Sukupuolishow. Johdatus feministiseen 
mediatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 129–148. 

Näre, Sari 2008: “Kuin viimeistä päivää” – sota-ajan sukupuolikulttuuri ja seksuaalinen 
väkivalta. Teoksessa: Sari Näre & Jenni Kirves (toim.): Ruma sota. Talvi- ja 
jatkosodan vaiettu historia. Helsinki: Johnny Kniga, 335–380. 

Ochs, Robyn 1996: Biphobia: It Goes More Than Two Ways. Teoksessa: Beth A. Firestein 
(toim.): Bisexuality. The Psychology and Politics of an Invisible Minority. Thousand 
Oaks: Sage Publications, 217–239.  

Oinas, Elina 2004: Haastattelu: kokemuksia, kohtaamisia, kerrontaa. Teoksessa: Marianne 
Liljeström (toim.): Feministinen tietäminen. Tampere: Vastapaino, 209–227.  

Oksala, Johanna 1998: Cyberfeminists and women: Foucault's notion of identity. Nora 6/1: 
39–47. 

Ortner, Sherry B. & Whitehead, Harriet 1981: Sexual Meanings. The Cultural Construction 
of Gender and Sexuality. Cambridge University Press. London, New York, Rochelle, 
Melbourne, Sydney. 

Off Pink Collective, 1988: Bisexual Lives. Off Pink Publishing, London. 
Paasonen, Susanna 2009: Healthy Sex and Pop Porn: Pornography, Feminism and the 

Finnish Context. Sexualities 12/5: 586–604. 
Paasonen, Susanna & Nikunen, Kaarina & Saarenmaa, Laura 2007: Pornification and the 

Education of Desire. Teoksessa: Susanna Paasonen, Kaarina Nikunen & Laura 
Saarenmaa (toim.): Pornification. Sex and Sexuality in Media Culture, 1–20. Berg 
Publishers, Oxford, New York.  

Painovapaustoimikunnan mietintö 1973: Komiteanmietintö 1973:1. Oikeusministeriö, 
Helsinki. 

Pajala, Mari 2005: Kun mikään ei tunnu muuttuneen. Seksuaalisuus ja romanssi 
elokuvassa Levottomat. Teoksessa: Susanna Paasonen, Kaarina Nikunen & Laura 
Saarenmaa (toim.): Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja 
populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino, 136–162. 

Pallotta-Chiarolli, Maria 2004: ”Take Four Pioneering Poly Women”: A Review of Three 
Classical Texts on Polyamory. Journal of Bisexuality 3/3–4: 229–234. 

Parhi, Katariina 2004: Pohjoisen gootit. Kaltio 1/2004. Oulu. http://www.kaltio.fi/ 
vanhat/indexd296.html?296 [Tarkistettu 6.8.2014] 



480 

Parviainen, Maiju 2008: ”Ihme touhua – ei siellä mitään pornorevittelykuvauksia olla 
tekemässä!” Tutkimus Big Brotherin pornoistumisdiskurssista. Pro gradu -tutkielma. 
Suomen kieli ja kulttuuritieteet, Joensuun yliopisto. 

Perez, Hiram 2005: You Can Have My Brown Body and Eat It, Too! Social Text 23/3–4: 
172–191. 

Phillips, Louise & Jørgensen, Marianne 2002: Discourse Analysis as Theory and Method. 
Thousand Oaks, Lontoo: Sage Publications. 

Pietikäinen, Sari 2000: Kriittinen diskurssintutkimus. Teoksessa Kari Sajavaara & Arja 
Piirainen-Marsh (toim.): Kieli, diskurssi & yhteisö, 191–218. Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.  

Pirttijärvi, Anssi 2008: Pornosodan veteraanit löivät kättä päälle. FinnQueer. 
http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=313_6_1 [Tarkistettu 6.8.2014.] 

Pirttijärvi, Anssi 2010: Asiallisen tiedon antaja Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry. 1974–
1981. Pro gradu -tutkielma. Politiikan tutkimuksen laitos, Turun yliopisto. 

Pitt, Richard N. Jr. 2006: Downlow Mountain? De/Stigmatizing Bisexuality through 
Pitying and Pejorative Discourses in Media. The Journal of Men's Studies 14/2: 254–
258. 

Pitts, Marian & Couch, Murray 2005: Bisexuality and Health Psychology – strange 
bedfellows? Health Psychology Update 14/2: 27–32. 

Pitts, Marian & Couch, Murray 2006: The positioning of bisexuals and ‘men who have sex 
with men’ in sex, sexuality and sexual health research 1990–2004. Health Sociology 
Review 15/3; 269–276. 

Plummer, Ken 2005: Critical Humanism and Queer Theory. Living With the Tensions. 
Teoksessa: Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (toim.): The Sage Handbook of 
Qualitative Research, Third Edition. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 357–
373. 

Pohjola-Vilkuna, Kirsti 1995: Eros kylässä. Maaseudun luvaton seksuaalisuus vuosisadan 
vaihteessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Poland, Blake D. 2001: Transcription quality. Teoksessa: Jaber F. Gubrium & James A. 
Holstein (toim.): Handbook of Interview Research – Context & Method. Publications, 
Thousand Oaks: Sage, 629–649 

Pramaggiore, Maria 1996: BI-ntroduction I: Epistemologies of the fence. Teoksessa: David 
E. Hall ja Maria Pramaggiore (toim.): RePresenting Bisexualities. Subjects and 
Cultures of Fluid Desire. New York and London: New York University Press, 1–7.  

Puar, Jasbir K. 2005: Queer Times, Queer Assemblages. Social Text 23/3–4: 122–139. 
Pulkkinen, Tuija & Sorainen, Antu 2011: Johdanto. Teoksessa: Tuija Pulkkinen, Tuija & 

Antu Sorainen (toim.): Siveellisyydestä seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 9–35 

Pylkkänen, Anu 2012: Vaihtoehto avioliitolle. Tampere: Vastapaino. 
Pälli, Pekka 2003: Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina. Acta Universitatis Tamperensis 

910. Tampereen yliopisto, kieli- ja käännöstieteiden laitos, Tampere. 



481 

Queen, Carol 1996: Bisexuality, Sexual Diversity, and the Sex-Positive Perspective. 
Teoksessa: Beth A. Firestein (toim.): Bisexuality. The Psychology and Politics of an 
Invisible Minority. Thousand Oaks: Sage Publications, 103–124. 

Queen, Carol 2002: Lesbian Love in the Swingin' Seventies: A Bisexual Memoir. Journal 
of Bisexuality 2/2–3: 193–203.  

Rautiainen, Pirjo 2011: Kenttätyöetiikan harmaat alueet. Kulttuurintutkimus 28/1: 11–25. 
Rautonen, Markku 1983: Apu – sanan voimalla 1933–1983. A-lehdet Oy. 
Ray, Numa 2004: Love Is Born from the Pulse of God's Heart: An Insight into the 

Polyamorous Circle Kamala. Journal of Bisexuality 4/3–4, 131–139. 
Rich, Adrienne 1999 [1980]: Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. 

Teoksessa: Richard Parker & Peter Aggleton (toim.): Culture, Society and Sexuality. 
A Reader. Routledge, 199–225 

Richardson, Laurel & St. Pierre, Elisabeth Adams 2005: Writing. A Method of Inquiry. 
Teoksessa: Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (toim.) The Sage Handbook of 
Qualitative Research. Thousand Oaks, London: Sage, 959–978.  

Ritchie, Ani & Barker, Meg 2006: 'There Aren't Words for What We Do or How We Feel 
So We Have To Make Them Up': Constructing Polyamorous Languages in a Culture 
of Compulsory Monogamy. Sexualities 9/5: 584–601. 

Ronkainen, Suvi 1994: Seksuaalisuuden tyylit. Teoksessa: Suvi Ronkainen & Pertti 
Pohjolainen & Jan-Erik Ruth (toim.): Erotiikka ja elämänkulku. Porvoo, Helsinki, 
Juva: WSOY, 230–253. 

Ronkainen, Suvi 1997: Biseksuaalinen kokemus ja biseksuaalinen identiteetti. Teoksessa:  
Jukka Lehtonen & Jussi Nissinen & Maria Socada (toim.): Hetero-olettamuksesta 
moninaisuuteen. Lesbot, homot, bi- ja transihmiset sosiaali- ja terveyspalveluiden 
asiakkaina. Helsinki: Edita, 34–47. 

Rosenblatt Paul C. 2001: Interviewing at the Border of Fact and Fiction. Teoksessa: Jaber 
Gubrium & James Holstein (toim.): Handbook of Interview Research. Context and 
Method. Thousand Oaks, London: Sage, 893–909 

Roseneil, Sasha 2000: Postmoderneja seksuaalisuuden muutoksia: queer viitekehyksenä ja 
vaikutteena. Naistutkimus 13/2: 28–42.  

Ross, Michael W. & Daneback, Kristian & Månsson, Sven-Axel 2012: Fluid Versus Fixed: 
A New Perspective on Bisexuality as a Fluid Sexual Orientation Beyond Gender. 
Journal of Bisexuality, 12/4: 449–460. 

Rossi, Leena-Maija 2003: Heterotehdas. Televisiomainonta sukupuolituotantona Helsinki: 
Gaudeamus. 

Rossi, Leena-Maija 2005: Halukasta & mukautuvaa. Katumainonta arjen 
heteroseksualisoijana. Teoksessa: Kaarina Nikunen & Susanna Paasonen & Laura 
Saarenmaa (toim.): Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja 
populaarikulttuuri. Tampere: Vastapaino, 86–112.  

Rossi, Leena-Maija 2006: Heteronormatiivisuus. Käsitteen elämää ja kummastelua. 
Kulttuurintutkimus, 23/3: 19–28. 

Rossi, Leena-Maija 2008: Identiteetti, queer ja intersektionaalisuus – hankala yhtälö? 
Kulttuurintutkimus 25/1: 29–39. 



482 

Rubin, Gayle & Butler Judith 1994: Sexual Traffic. Interview. Differences: A Journal of 
Feminist Cultural Studies 6/2–3: 62–99. 

Rubin, Gayle 1998 [1984]: Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of 
Sexuality. Teoksessa: Richard Parker & Peter Aggleton (toim.) Culture, Society and 
Sexuality. A Reader. Lontoo: University of London Press, 143–178.  

Rudy, Kathy 2001: Radical Feminism, Lesbian Separatism and Queer Theory. Feminist 
Studies 27/1: 191–222. 

Rust, Paula C. 1992: Who Are We and Where Do We Go From Here? Conceptualizing 
Bisexuality. Teoksessa: Elizabeth Reba Weise (toim.): Closer to Home. Bisexuality & 
Feminism. Seattle: The Seal Press, 281–310. 

Rust, Paula C. 1996: Sexual Identity and Bisexual Identities: The Struggle for Self-
Description in a Changing Sexual Landscape. Teoksessa: Brett Beemyn & Mickey 
Eliason (toim.): Queer Studies. A Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Anthology. 
New York: New York University Press, 64–86.  

Rust, Paula C. 1997: “Coming Out” in the Age of Social Constructionism: Sexual Identity 
Formation Among Lesbian and Bisexual Women. Journal of Lesbian Studies 1/1: 25–
54.  

Rust, Paula C. 2001: Two Many and Not Enough. The Meanings of Bisexual Identities. 
Journal of Bisexuality 1/1: 31–68.  

Rutgers, Heleen 2001: Same preferences, different lifestyles. EBC1 – European Bisexual 
Conferencen avajaispuhe 22.6.2001. 

Rydberg, Ingrid 2013: Queer, feministisk och lesbisk porraktivism: Affektiv bekräftelse 
och offentlig konfrontation. Lambda Nordica 18/1: 61–86. 

Rydström, Jens 2007: Introduction: Same-Sex Sexuality and the Law in Scandinavia 
1842–1999. Teoksessa: Jens Rydström & Kati Mustola (toim.): Criminally Queer. 
Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia 1842–1999. Amsterdam: Aksant, 
13–40. 

Saarenmaa, Laura 2010: Intiimin äänet. Julkisuuskulttuurin muutos suomalaisissa 
ajanvietelehdissä 1961–1975. Tampere: Tampere University Press. 

Saarimäki, Pasi 2010: Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit. Esiaviollinen ja aviollinen 
seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla. Jyväskylä Studies in 
Humanities 138. Jyväskylän yliopisto. 

Saarinen, Terhi 1991: Suomalaisen homo- ja lesboliikkeen poliittiset strategiat: vastarinnan 
mahdollisuudet ja rajat. Pro gradu -tutkielma, Sosiologian laitos, Helsingin yliopisto. 
http://www.sappho.net/ts/ [Tarkistettu 6.8.2014] 

Saarinen, Terhi 1994: Alussa oli Kellari – viisi helsinkiläistä lesbotarinaa. Seta ry, 
Helsinki. 

Salmi-Niklander, Kirsti 1998: “Isot poijat ne koppasee...” Siirtolaiserotiikan terminologiaa 
ja kipupisteitä. Teoksessa: Jyrki Pöysä ja Anna-Leena Siikala (toim.): Amor, genus & 
familia. Kirjoituksia kansanperinteestä, 278–290. Tietolipas 158. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  



483 

Sarelin, Mikael 2012: Krigaren och transvestiten: gestaltningar av mörker och 
maskuliniteter i finländsk black metal. Åbo Akademi, Humanistiska fakulteten, 
Nordisk folkloristik. Turku: Åbo Akademis förlag, Åbo Akademi University Press. 

Sartorius, Annina 2004: Three and More in Love: Group Marriage or Integrating 
Commitment and Sexual Freedom. Journal of Bisexuality 4/3–4: 79–97. 

Scheurich, James Joseph & McKenzie Kathryn Bell 2005: Foucault's Methodologies. 
Archaeology and Genealogy. The Sage Handbook of Qualitative Research, Third 
Edition, 841–868. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.  

Schwöbel, Laura 2006: Finnish Gothic subculture. Gothic subculture is: “(…) to enjoy the 
beauty of the moonlight instead of the beauty of the sun” (Mia). Master’s Thesis. 
Department of History and Ethnology, Cultural Anthropology, University of 
Jyväskylä. 

Sedgwick, Eve Kosofsky 1990: Epistemology of the Closet.. Berkeley, Los Angeles: 
University of California Press. 

Shore, Cris 1999: Fictions of Fieldwork: Depicting the 'Self' in Ethnographic Writing 
(Italy). Teoksessa: C.W. Watson (toim.): Being There. Fieldwork in Anthropology, 
25–48. London: Pluto Press.  

Sivenius, Pia 1993: Nimeksi. Naistutkimus 6/1: 38–42.  
Skeggs, Beverley 2007 [2001]: Feminist Ethnography. Teoksessa: Paul Atkinson & 

Amanda Coffey & Sara Delamont & John Lofland & Lyn Lofland (toim.):  Handbook 
of Ethnography. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 426–442. 

Sorainen, Antu 1996: Kyseenalaistettuja sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Queer- ja 
lesbotutkimuksen suhteita antropologiaan. Suomen antropologi 21/4: 15–26.  

Sorainen, Antu 2005: Rikollisia sattumalta. Naisten keskinäistä haureutta koskevat 
oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Helsinki: Yliopistopaino. 

Sorainen, Antu 2007: Porno kulttuurissa. Oikeus 36/1: 117–121. 
Sorainen, Antu 2011: Siveellisyys ja seksuaalisuus Suomen rikosoikeustieteessä. 

Teoksessa: Tuija Pulkkinen & Antu Sorainen (toim.): Siveellisyydestä 
seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia, 192–239. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.  

Sorainen, Antu 2013a: Kieroonkasvamisen mahdollisuudet. Nuorisotutkimus 21/1.  
Sorainen, Antu 2013b: Queer-arkistojen politiikasta. Naistutkimus 16/3: 32–42. 
Sorainen, Antu 2014a: Claude Lévi-Strauss ¬– ranskalaisen strukturalismin keskushahmo, 

mutta yllättäen myös queer-teorian takavaikuttaja. Teoksessa: Miikka Pyykkönen & 
Ilkka Kauppinen (toim.): 1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria. Gaudeamus, 
Helsinki. [Tulossa.] 

Sorainen, Antu 2014b: Two Cities of Helsinki? One Liberally Gay and One Practically 
Queer. Teoksessa: Matt Cook & Jennifer Evans (toim.): Queer Cities, Queer Cultures: 
Europe Post 1945. London: Bloomsbury. 

Stark-Arola, Laura 1997: Lempi, fire and female väki. An exploration into dynamistic 
relationships in Finnish-Karelian magic and folk belief. Elektroloristi 4:1. 
http://www.elore.fi/arkisto/1_97/sta197.html [Tarkistettu 6.8.2014] 



484 

Stark-Arola, Laura 2001: Vaginan tuntematon historia: naisen seksuaalisuuden kuvat 
suomalaisessa suullisessa kansanperinteessä. Naistutkimus 14/2: 4–22. 

Storr, Merl 1999a: Postmodern Bisexuality. Sexualities 2/3: 307–325.  
Storr, Merl (toim.) 1999b: Bisexuality: a Critical Reader. Padstow, Lontoo ja New York: 

Routledge. 
Stålström, Olli 1997: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Gaudeamus, Tampere. 
Stålström, Olli 2001: Kinseyn (1948 ja 1953) sekä myöhemmät yleisyystutkimukset. 

FinnQueer. http://www.finnqueer.net/juttu.cgi?s=90_10_1 [Tarkistettu 6.8.2014] 
Stålström, Olli 2002: Setan ensimmäisen julkisen seminaarin 29.9.1974 litterointi. 

FinnQueer. http://www.finnqueer.net/pdf/Seta_paneeli_1974.pdf [Tarkistettu 
5.8.2014] 

Stålström, Olli 2005: Setan varjohistoria. Teoksessa: Vaarin paketti ja sateenkaarinappi. 
Tampere: Työväen keskusmuseo Werstas, 16–19. 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne 2009: Väestö koulutusasteen ja 
iän mukaan 2009. Liitekuvio 4. Tilastokeskus, Helsinki. http://stat.fi/til/ 
vkour/2009/vkour_2009_2010–12–03_kuv_004_fi.html [Tarkistettu 6.8.2018] 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne 2010: Vuosikatsaus 2010. Väestö 
uskonnollisen yhdyskunnan, iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2010. Liitetaulukko 7. 
Tilastokeskus, Helsinki. http://www.stat.fi/til/vaerak/2010/01/vaerak_2010_01_2011–
09–30_tau_007_fi.html [Tarkistettu 6.8.2014] 

Szymanski, Mike 2009: Britain's 'Big Brother' bubbles over with bisexuality. Examiner 
9.6.2009. http://www.examiner.com/bisexuality-in-national/britain-s-big-brother-
bubbles-over-with-bisexuality [Tarkistettu 6.8.2014] 

Taub, Jennifer 2003: What Should I Wear? A Qualitative Look at the Impact of Feminism 
and Women's Communities on Bisexual Women's Appearance. Journal of Bisexuality 
3/1: 9–22.  

Thomas, Kate 2011: Post Sex. On Being Too Slow, Too Stupid, Too Soon. Teoksessa: 
Janet Halley & Andrew Parker (toim.): After Sex. On Writing After Queer Theory?, 
66–75. Durham: Duke University Press.  

Thompson, Elisabeth Morgan 2006: Girl Friend or Girlfriend?: Same-Sex Friendship and 
Bisexual Images as a Context for Flexible Sexual Identity Among Young Women. 
Journal of Bisexuality 6/3: 47–67. 

Timonen, Senni 2007: Elias Lönnrotin seksirunokokoelma 17:67–84. Teoksessa Eija Stark 
& Laura Stark (toim.): Kansanomainen ajattelu, 97–125. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura.  

Tolvanen, Juhapekka 2007: Kotileikkejä ja lastenkasvatuspuuhia. Kevään 1996 
homoliittokeskustelu Suomen sanomalehdistössä. Sosiologian pro gradu -tutkielma, 
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto. 
http://www.finnqueer.net/pdf/Kotileikkeja_ja_lastenkasvatuspuuhia.pdf [Tarkistettu 
6.8.2014] 

Tommila, Päiviö 1989: Mitä oli olla suomalainen 1800-luvun alkupuolella. Teoksessa: 
Päiviö Tommila & Maritta Pohls (toim.): Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen 
historia. Kuopio: Kustannuskiila Oy. 



485 

Tuppurainen, Tiina 2006: Yläluokan femmet ja duunaributchit. Naismaskuliinisuus L-
koodissa.  SQS – The Journal for Queer Studies in Finland 1/2: 83–96. 
http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs2_06/sqs22006tuppurainen.pdf [Tarkistettu 
6.8.2014] 

Turunen, Vesa (toim.) 1996: Se vaan on näin. Syrjintä – asenteet – lainsäädäntö. Seta-
julkaisuja 10. Helsinki: Seta. 

Udis-Kessler, Amanda 1996: Identity/Politics: Historical Sources of Bisexual Movement. 
Teoksessa: Brett Beemyn & Mickey Eliason (toim.): Queer Studies. A Lesbian, Gay, 
Bisexual and Transgender Anthology. New York, Lontoo: New York University 
Press, 52–63.  

Urponen, Maija 2011: Kansainvälisiä mutta siveellisiä? “Hymyjä olympiavieraillemme, 
mutta ei liian läheltä”. Teoksessa: Tuija Pulkkinen & Antu Sorainen (toim.): 
Siveellisyydestä seksuaalisuuteen. Poliittisen käsitteen historia, 278–299. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Vaahtera, Elina 2007: Naisparit ja itselliset naiset yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäjinä – 
hedelmöityshoitolakikeskustelusta vuosina 2005–2006. SQS – The Journal for Queer 
Studies in Finland 2/1: 78–84. http://www.helsinki.fi/jarj/sqs/sqs1_07/ 
sqs12007vaahtera.pdf [Tarkistettu 6.8.2014] 

Valkonen, Sanna 2009: Poliittinen saamelaisuus. Tampere: Vastapaino.  
Valtion elokuvatarkastamo 2007a: Mitä porno on? 

http://www.vet.fi/porno_mita_porno_on.php [Tarkistettu 10.9.2011] 
Valtion elokuvatarkastamo 2007b: Pornografia. http://www.vet.fi/porno.php [Tarkistettu 

10.9.2011] 
Valtion elokuvatarkastamo 2010: Ikärajaluokituksen perusteet. http://www.vet.fi/ 

elokuvat_ikarajaluokitus.php [Tarkistettu 5.12.2011] 
Valtonen, Sanna 2003: Hyvä, paha media. Diskurssianalyysi kriittisen mediatutkimuksen 

menetelmänä. Anu Kantola & Inka Moring & Esa Väliverronen (toim.): Media-
analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Helsingin yliopiston tutkimus- ja 
koulutuskeskus Palmenia, 93–121 

van Dijk, Teun A. 1997: The Study of Discourse. Teoksessa: Teun A. van Dijk (toim.): 
Discourse as Structure and Process. Discourse Studies 1. A Multidisciplinary 
Introduction. Thousand Oaks: Sage Publication, 1–34. 

Vänskä, Annamari 2006: Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja 
visuaalisen kulttuurin tutkimus. Taidehistoriallisia tutkimuksia 35, Helsinki. 

Warner, Michael 1991: Introduction: Fear of a Queer Planet. Social Text 29/4: 3–17. 
Warner, Michael 1993: Introduction. Teoksessa: Michael Warner (toim.): Fear of a Queer 

Planet. Queer Politics and Social Theory. Minneapolis, London: University of 
Minnesota Press, vii-xxxi.  

Warner, Michael 1999: The Trouble with Normal. Sex, Politics, and the Ethics of Queer 
Life. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 

Warren, Carol A. B. 2001: Qualitative Interviewing. Teoksessa: Jaber Gubrium & James 
Holstein (toim.): Handbook of Interview Research. Context and Method. Thousand 
Oaks, London: Sage, 83–101.  



486 

Weeks, Jeffrey 1985: Sexuality and Its Discontents. Meanings, Myths & Modern 
Sexualities. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul. 

Weeks, Jeffrey 1995: Sexuality. London, New York: Routledge. 
Weinberg, Martin & Williams, Colin & Pryor, Douglas 1995: Dual Attraction: 

Understanding Bisexuality. Oxford University Press.  
Weise, Elisabeth Reba (Toim.) 1992: Closer to Home. Bisexuality & Feminism. Seattle: 

The Seal Press. 
Wekker, Gloria 2006: The Politics of Passion. Women's Sexual Culture in Afro-

Surinamese Diaspora. New York: Columbia University Press. 
Westerlund, Lars 2011: Saksalaisten sotilaiden lapset. Ulkomaalaisten sotilaiden lapset 

Suomessa 1940–1948 Osa I. Nord Print, Helsinki. 
http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkaisut/Ulkomaalaisten_sotilaiden_lapset_ni
de1.pdf [Tarkistettu 6.8.2014] 

Westermarck, Edvard 1926 [1908]: The Origin and Development of the Moral Ideas. Vol 
II. London: MacMillan and Co. Limited. 

Westermarck, Edvard 1932 [1889]: Avioliiton historia. Porvoo, Helsinki: Werner 
Söderström.  

Westermarck, Edvard 1934: Three Essays on Sex and Marriage. London: MacMillan and 
Co., Limited. 

Weston, Kath 1993: Lesbian/Gay Studies in the House of Anthropology. Annual Review 
of Anthropology 22: 339–367. 

Whisman, Vera 1996: Queer by Choice. Lesbians, Gay Men, and the Politics of Identity. 
London: Routledge. 

Whitney, Elisabeth 2002: Cyborgs among us: Performing Liminal States of Sexuality. 
Journal of Bisexuality 2/2–3: 109–128.  

Wickman, Jan 2010: Queer Activism: What Might That Be? Trikster – Nordic Queer 
Journal 4, February 2010. http://trikster.net/4/wickman/singlepage.html [Tarkistettu 
6.8.2014] 

Wilkins, Amy C. 2004: “So Full of Myself as a Chick”. Goth Women, Sexual 
Independence, and Gender Egalitarianism. Gender & Society 18/3: 328–349. 

Wilkinson, Sue 1996: Bisexuality ”a la Mode”. Women's Studies International Forum 
19/3: 293–301. 

Williams, Linda 1992: Pornographies on/scene of Diff'rent strokes for diff'rent folks. 
Teoksessa: Lynne Segal & Mary McIntosh (toim.): Sex Exposed. Sexuality and the 
Pornography Debate. London: Virago, 233–265.  

Williams, Linda 1999 [1989]: Hard Core. Power, Pleasure, and the ”Frenzy of the 
Visible”. Los Angeles: University of California Press. 

Wilms, Noora 2010: ”Ryssän heilat ja pikku-Iivanat”. Sanomalehti- ja muistitietotutkimus 
suhtautumisesta neuvostoliittolaisten sotavankien kanssa seurustelleisiin naisiin ja 
heidän lapsiinsa. Pro gradu -tutkielma, Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta, 
Suomen historia, Joensuun yliopisto. 

Wood, Linda A. & Kroger, Rolf, O. 2000: Doing Discourse Analysis. Methods for 
Studying Action in Talk and Text. Thousand Oaks, Lontoo: Sage. 



487 

Young, Stacey 1992: Breaking Silence About the ”B-Word”: Bisexual Identity and 
Lesbian-Feminist Discourses. Teoksessa: Elizabeth Reba Weise (toim.): Closer to 
Home. Bisexuality & Feminism. Seattle: The Seal Press, 75–87.  

Young, Stacey 1997: Dichotomies and Displacement: Bisexuality in Queer Theory and 
Politics. Teoksessa: Shane Phelan (toim.): Playing with Fire. Queer Politics, Queer 
Theories. New York Routledge, 51–74.  

Zipkin, Dvora 1992: Why Bi? Teoksessa: Elizabeth Reba Weise (toim.): Closer to Home. 
Bisexuality and Feminism. Seattle: Seal Press, 55–73.  



488 

 



489 

Liite 1. Lehti-ilmoitus 

Lehti-ilmoitukseni julkaistiin keväällä 1999 Z-lehdessä, Pohjolan Sanomissa, 

Ilkassa, Savon Sanomissa ja Keskisuomalaisessa. Samansisältöinen ilmoitus 

julkaistiin myös Setan serverillä toimivilla sapfo-sähköpostilistalla, bi-

sähköpostilistalla ja Setan yleisellä keskustelu-sähköpostilistalla. Lisäksi ilmoitus 

julkaistiin useissa suomenkielisissä uutisryhmissä kuten 

sfnet.keskustelu.ihmissuhteet, sfnet.keskustelu.seksi ja sfnet.keskustelu.homo-

lesbo-bi. 

Biseksuaalisuus Suomessa? 

Teen Oulun yliopistossa pro gradu -tutkielmaa biseksuaalisuudesta Suomessa. Jos 

sinulla on muistitietoja, ajatuksia ja mielipiteitä biseksuaalisuudesta ja 

biseksuaalisista ihmisistä, olisin hyvin kiitollinen jos kirjoittaisit niistä. 

Taustatiedoksi tarvitsen syntymävuotesi, sukupuolesi ja asuinpaikkasi. 

Kirjoitelmia käsitellään luottamuksellisesti. Ota yhteyttä myös, jos itse olet 

biseksuaali, ja suostut haastateltavaksi. Lähetä kirjoitelmasi lokakuun loppuun 

mennessä joko postitse osoitteella Jenny Kangasvuo, Oulun yliopisto, 

Taideaineiden ja antropologian laitos, PL 1000, 90401 Oulu, tai sähköpostitse 

osoitteella jek@mail.student.oulu.fi 
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Liite 2. Vuoden 1999 teemahaastattelun runko 

Taustatietosi: sukupuoli, syntymävuosi, koulutustaso ja/tai ammatti, asuinpaikka, 

uskonnollinen tausta, perhesuhteet. Mistä sait tietää tutkimuksesta? 

 

Miten määrittelet biseksuaalisuuden? Miten tärkeä osa biseksuaalisuutta 

nimenomaan seksuaalisuus on? Mitä biseksuaalisuus merkitsee sinulle 

henkilökohtaisesti? Miten ilmennät ja teet näkyväksi omaa biseksuaalisuuttasi? 

(esim. käytätkö pinssejä, missä tilanteessa sanot olevasi bi jne.) 

 

Koska olet ensimmäistä kertaa saanut tietoa biseksuaalisuudesta? Kuullut 

ensimmäistä kertaa mainittavan sanan ”biseksuaalisuus”? Millaisessa tilanteessa 

ja millaisessa muodossa? Mitä mieltä olit tiedosta? Puhuttiinko koulussa 

biseksuaalisuudesta? 

 

Koska olet alkanut määritellä itsesi biseksuaaliksi? Mikä johti itsen 

biseksuaaliseksi määrittelemiseen? Millainen itsemäärittelyn prosessi oli ja millä 

keinoilla itsemäärittely tapahtui? (Esim. tiedonhaku, ihastumiset ja suhteet 

kumpaankin sukupuoleen, osallistuminen SETA:n toimintaan.)  

 

Onko sinulla omasta mielestäsi biseksuaalinen identiteetti? Mitä biseksuaalinen 

identiteetti sinulle merkitsee? Onko biseksuaalisuudella ja biseksuaalisella 

identiteetillä eroa? Vaikuttaako biseksuaalisuus omaan mieheyteesi tai 

naiseuteesi? 

 

Millaisia suhteita sinulla on ollut eri sukupuoliin? (Esim. ystävyyssuhteet, 

seksisuhteet, romanttiset suhteet, yhdenyön suhteet, parisuhteet, avo- ja 

avioliitot.) Miten olet kokenut nämä suhteet? Oletko kokenut suhteet miehiin ja 

naisiin erilaisina? Jos, niin miksi? Tarvitseeko biseksuaali suhteita sekä miehiin 

että naisiin? Miten biseksuaalisuus vaikuttaa parisuhteessa? 

 

Miten lähiympäristö on suhtautunut biseksuaalisuuteesi – keille olet kertonut 

biseksuaalisuudestasi? Jos olet kertonut vanhemmillesi, miten nämä suhtautuivat? 

Jos olet parisuhteessa, tietääkö kumppanisi? Jos sinulla on lapsia, oletko kertonut 

ja miten he suhtautuivat, jos olet kertonut? Aiotko kertoa tulevaisuudessa 

läheisillesi biseksuaalisuudestasi? Onko sinulla ollut ongelmia 

biseksuaalisuudestasi? Onko sinulla ollut etua biseksuaalisuudestasi? 
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Miten mielestäsi biseksuaalisuuteen suhtaudutaan yhteiskunnassamme ja 

kulttuurissamme?  

 

Millaisia asioita mielestäsi kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme liitetään 

biseksuaalisuuteen? Tunnistatko biseksuaalisuuteen liitettyjä stereotypioita? 

(Esim. kaksineuvoisuus, uskottomuus, AIDSin levittäminen, yliseksuaalisuus, 

biseksuaalisuus kehitysvaiheena, biseksuaalisuus muoti-ilmiönä.) Mitä mieltä olet 

stereotypioista? Onko sinulle esitetty näitä stereotypioita suoraan? (Esim. ”Kasvat 

biseksuaalisuudesta kyllä yli” tai ”Yrität vain olla erikoinen”.) Miten mielestäsi 

yhteiskunnan ja kulttuurin tulisi suhtautua biseksuaalisuuteen?  

 

Tunnetko muita biseksuaaleja? Vastaavatko muiden tuntemiesi biseksuaalien 

käsitykset omia käsityksiäsi biseksuaalisuudesta? 

 

Oletko osallistunut SETA:n tai vastaavien järjestöjen toimintaan? Miten 

mielestäsi näissä järjestöissä suhtaudutaan biseksuaalisuuteen? Oletko ollut 

mukana biseksuaalien ryhmätoiminnassa esim. SETA:n sisällä? 

 

Pitäisikö biseksuaaleilla olla omia yhdistyksiä, yhteisöjä ja tapaamispaikkoja? 

Tarvitsevatko biseksuaalit muiden biseksuaalien seuraa ja tukea? Tunsitko muita 

biseksuaaleja määritellessään itsensä biseksuaaliksi? Jos tunsit, oliko näistä apua 

identiteettiprosessissa? Onko olemassa biseksuaalien alakulttuuria? Millaista? 

 

Mitä muuta haluat sanoa biseksuaalisuudesta? Haluatko kommentoida 

haastattelua? 
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Liite 3. Vuosien 2009–2010 uusintahaastattelujen 
runko 

Taustatiedot: ikä, koulutus, ammatti, asuinpaikka, uskonnollinen tausta, 

perhesuhteet. 

 

Kuvasit itseäsi biseksuaaliksi, kun haastattelin sinua kymmenen vuotta sitten. 

Miten kuvaisit itseäsi / määrittelisit itsesi nyt? Kun ajattelet seksuaalista 

suuntautumistasi tänään, millä sanalla useimmiten kuvaat itseäsi? Käytätkö jotain 

muita sanoja? Missä tilanteessa yleensä kuvaat itseäsi biseksuaaliksi – milloin se 

on tarpeellista? 

 

Voisitko kuvata itseäsi lesboksi/homoksi? Entä heteroksi? Miksi? Mitä eroa 

lesbolla/homolla, heterolla ja biseksuaalilla on? 

 

Mitä sinun mielestäsi biseksuaalisuus tarkoittaa? Onko käsityksesi 

biseksuaalisuudesta muuttunut viime vuosikymmenen aikana? Mitä 

biseksuaalisuus merkitsee sinulle? Teetkö biseksuaalisuuttasi näkyväksi tai 

ilmennätkö sitä jollain tavoin? 

 

Koska aloit määritellä itsesi biseksuaaliksi? Mikä johti itsen biseksuaaliseksi 

määrittelemiseen? Millainen itsemäärittelyn prosessi oli ja millä keinoilla 

itsemäärittely tapahtui? Onko biseksuaalinen identiteettisi muuttunut viimeisen 

kymmenen vuoden aikana? Miten? 

 

Onko sinulla mielestäsi biseksuaalinen identiteetti? Mitä seksuaalinen identiteetti 

sinusta tarkoittaa? Mitä seksuaalinen identiteetti merkitsee sinulle? Mitä muita 

seksuaalisia identiteettejä sinulla on tai on ollut? Oletko koskaan epäillyt omaa 

seksuaalista identiteettiäsi? Millainen kokemus se oli, kun määrittely itsestä 

muuttui? 

 

Millä tavoin seksuaaliset kokemukset ja halu liittyvät identiteettiin? Onko 

seksuaalinen halu/kokemus määrittänyt identiteettiäsi? Millaiset halut ja 

kokemukset nimeät biseksuaalisiksi? Rakentaako ruumiillinen kokemus 

identiteettiä? Entä yhteisölliset kokemukset? 

 



493 

Mikä merkitys on muilla ihmisillä sille, miten nimität omaa seksuaalisuuttasi ja 

määrittelet oman seksuaalisen identiteettisi? Nimitätkö itseäsi biksi tai lesboksi 

siksi, että muiden ihmisten on helpompi ymmärtää nämä termit? 

 

Vaikuttaako seksuaalinen identiteettisi sukupuoleesi? Mitä sukupuolta koet 

olevasi? Millainen suhde sinulla on naiseuteen ja mieheyteen?  

 

Millaisia merkittäviä ihmissuhteita sinulla on nyt? Oletko kokenut suhteet miehiin 

ja naisiin erilaisina? Jos olet, niin miksi? Miten tunteesi miehiä ja naisia kohtaan 

eroavat toisistaan vai eroavatko? Millaisia tunteita koet miesten/naisten kanssa? 

Miten biseksuaalisuus vaikuttaa parisuhteessa? Mitä mieltä olet 

monisuhteisuudesta/polyamoriasta? 

 

Miten raskaus tai lapsen saamisen mahdollisuus on vaikuttanut suhtautumiseesi 

seksuaalisuuteen? 

 

Keille olet kertonut biseksuaalisuudestasi? Miten he ovat suhtautuneet siihen? 

Onko sinulla ollut ongelmia biseksuaalisuudestasi? Entä etua? 

 

Miten mielestäsi biseksuaalisuuteen suhtaudutaan yhteiskunnassamme ja 

kulttuurissamme? Onko suhtautumistapa jotenkin muuttunut viimeisen 

kymmenen vuoden aikana? Millaisia asioita mielestäsi kulttuurissamme ja 

yhteiskunnassamme liitetään biseksuaalisuuteen? Mitä mieltä olet tavasta, jolla 

media käsittelee biseksuaalisuutta? Mitä tarkoittaa bi-henkisyys? Oletko 

seurannut Big Brother –showta? 

 

Tunnetko muita biseksuaaleja? Oletko keskustellut biseksuaalisuudesta heidän 

kanssaan? Vastaavatko heidän käsityksensä sinun käsityksiäsi 

biseksuaalisuudesta? 

 

Miten paljon olet mukana homo- tai lesboyhteisössä? Miten homo- tai 

lesboyhteisö on vaikuttanut siihen, millainen käsitys sinulla on seksuaalisuudesta 

/miten hahmotat seksuaalisuutesi? Oletko kokenut, että homo- tai lesboyhteisö 

yrittäisi jotenkin rajoittaa seksuaalisuuttasi tai käyttäytymistäsi? Jos olet, miten 

olet vastannut ”vaatimuksiin”? 
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Miten suuri merkitys Internetillä on ollut sille, mitä tietoa ja millaisen käsityksen 

olet saanut biseksuaalisuudesta? Kuulutko mihinkään nettiyhteisöön? 

 

Onko olemassa biseksuaalien alakulttuuria? Millaista? Tiedätkö alakulttuureja, 

yhteisöjä tai ryhmiä, joissa biseksuaalisuus olisi yleisempää tai hyväksytympää 

kuin valtakulttuurissa? 

 

Oletko osallistunut SETA:n tai vastaavien järjestöjen toimintaan? Miten 

mielestäsi näissä järjestöissä suhtaudutaan biseksuaalisuuteen? Oletko ollut 

mukana biseksuaalien ryhmätoiminnassa esim. SETA:n sisällä?  

 

Mitä muuta haluat sanoa? Haluatko kommentoida haastattelua? 
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Liite 4. Haastattelurunkojen vertailu 

Vuoden 1999 haastatteluissa kysytyt kysymykset alleviivauksella. 

Vuoden 2005 haastatteluissa kysytyt kysymykset kursiivilla. 

Vuosien 2009–2010 haastatteluissa kysytyt kysymykset vahvennuksella. 

Kaikkina haastattelukertoina kysytyt kysymykset ilman korostuksia. 

 

Taustatiedot: sukupuoli, ikä, koulutus, ammatti, asuinpaikka, uskonnollinen 

tausta, perhesuhteet. Mistä sait tietää tutkimuksesta? 

 

Kuvasit itseäsi biseksuaaliksi, kun haastattelin sinua viisi/kymmenen vuotta 

sitten. Miten kuvaisit itseäsi / määrittelisit itsesi nyt? Kun ajattelet seksuaalista 

suuntautumistasi tänään, millä sanalla useimmiten kuvaat itseäsi? Käytätkö 

jotain muita sanoja? Missä tilanteessa yleensä kuvaat itseäsi biseksuaaliksi – 

milloin se on tarpeellista? 

 

Voisitko kuvata itseäsi lesboksi/homoksi? Entä heteroksi? Miksi? Mitä eroa 

lesbolla/homolla, heterolla ja biseksuaalilla on? 

 

Miten määrittelet biseksuaalisuuden? Miten tärkeä osa biseksuaalisuutta 

nimenomaan seksuaalisuus on? Mitä sinun mielestäsi biseksuaalisuus 

tarkoittaa? Onko käsityksesi biseksuaalisuudesta muuttunut viime 

vuosikymmenen aikana? Mitä biseksuaalisuus merkitsee sinulle 

henkilökohtaisesti? Miten ilmennät ja teet näkyväksi omaa biseksuaalisuuttasi? 

(esim. käytätkö pinssejä, missä tilanteessa sanot olevasi bi jne.) Teetkö 

biseksuaalisuuttasi näkyväksi tai ilmennätkö sitä jollain tavoin? 

 

Koska olet ensimmäistä kertaa saanut tietoa biseksuaalisuudesta? Kuullut 

ensimmäistä kertaa mainittavan sanan ”biseksuaalisuus”? 

 

Koska aloit määritellä itsesi biseksuaaliksi? Mikä johti itsen biseksuaaliseksi 

määrittelemiseen? Millainen itsemäärittelyn prosessi oli ja millä keinoilla 

itsemäärittely tapahtui? (Esim. tiedonhaku, ihastumiset ja suhteet kumpaankin 

sukupuoleen, osallistuminen SETA:n toimintaan) Onko biseksuaalinen 

identiteettisi muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana? Miten? 
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Kymmenen vuotta sitten pyysin sinua kertomaan biseksuaalisen identiteettisi 

kehityksen tarinan. Millaisen biseksuaalisen identiteetin tarinan kertoisit 

nyt?  

 

Onko sinulla mielestäsi biseksuaalinen identiteetti? Mitä seksuaalinen identiteetti 

sinusta tarkoittaa? Mitä biseksuaalinen identiteetti merkitsee sinulle? Onko 

biseksuaalisuudella ja biseksuaalisella identiteetillä eroa? Mitä seksuaalinen 

identiteetti merkitsee sinulle? Mitä muita seksuaalisia identiteettejä sinulla on 

tai on ollut? Oletko koskaan epäillyt omaa seksuaalista identiteettiäsi? 

Millainen kokemus se oli, kun määrittely itsestä muuttui? 

 

Millä tavoin seksuaaliset kokemukset ja halu liittyvät identiteettiin? Onko 

seksuaalinen halu/kokemus määrittänyt sekä lesbo- että bi-identiteettiäsi? 

Millaiset halut ja kokemukset nimeät biseksuaalisiksi? Rakentaako 

ruumiillinen kokemus identiteettiä? Entä yhteisölliset kokemukset? 

 

Mikä merkitys on muilla ihmisillä sille, miten nimität omaa seksuaalisuuttasi ja 

määrittelet oman seksuaalisen identiteettisi? Nimitätkö itseäsi biksi tai lesboksi 

siksi, että muiden ihmisten on helpompi ymmärtää nämä termit? 

 

Vaikuttaako seksuaalinen identiteettisi omaan mieheyteesi tai 

naiseuteesi/sukupuoleesi? Millainen nainen koet olevasi? Mitä sukupuolta koet 

olevasi? Miten suhtautumistapasi naiseuteen/mieheyteen on muuttunut siitä, kun 

määrittelit itsesi lesboksi / siitä, kun viimeksi tehtiin haastattelu? Millainen 

suhde sinulla on naiseuteen ja mieheyteen?  

 

Millaisessa parisuhteessa olet nyt? Millaisia merkittäviä ihmissuhteita sinulla 

on nyt? Millaisia suhteita sinulla on ollut eri sukupuoliin? (Esim. 

ystävyyssuhteet, seksisuhteet, romanttiset suhteet, yhdenyön suhteet, parisuhteet, 

avo- ja avioliitot) Miten olet kokenut nämä suhteet? Oletko kokenut suhteet 

miehiin ja naisiin erilaisina? Jos olet, niin miksi? Miten tunteesi miehiä ja naisia 

kohtaan eroavat toisistaan vai eroavatko? Millaisia tunteita koet 

miesten/naisten kanssa? Tarvitseeko biseksuaali suhteita sekä miehiin että 

naisiin? Miten biseksuaalisuus vaikuttaa parisuhteessa? Mitä mieltä olet 

monisuhteisuudesta/polyamoriasta? 
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Miten raskaus tai lapsen saamisen mahdollisuus on vaikuttanut 

suhtautumiseesi seksuaalisuuteen? 

 

Miten lähiympäristö on suhtautunut biseksuaalisuuteesi? Keille olet kertonut 

biseksuaalisuudestasi? Jos olet kertonut vanhemmillesi, miten nämä suhtautuivat? 

Jos olet parisuhteessa, tietääkö kumppanisi? Jos sinulla on lapsia, oletko kertonut 

ja miten he suhtautuivat, jos olet kertonut? Aiotko kertoa tulevaisuudessa 

läheisillesi biseksuaalisuudestasi? Miten he ovat suhtautuneet siihen? Onko 

sinulla ollut ongelmia biseksuaalisuudestasi? Entä etua? 

 

Miten mielestäsi biseksuaalisuuteen suhtaudutaan yhteiskunnassamme ja 

kulttuurissamme? Onko suhtautumistapa jotenkin muuttunut viimeisen 

viiden/kymmenen vuoden aikana? Millaisia asioita mielestäsi kulttuurissamme 

ja yhteiskunnassamme liitetään biseksuaalisuuteen? Tunnistatko 

biseksuaalisuuteen liitettyjä stereotypioita? (Esim. kaksineuvoisuus, uskottomuus, 

AIDSin levittäminen, yliseksuaalisuus, biseksuaalisuus kehitysvaiheena, 

biseksuaalisuus muoti-ilmiönä.) Mitä mieltä olet stereotypioista? Onko sinulle 

esitetty näitä stereotypioita suoraan? (Esim. ”Kasvat biseksuaalisuudesta kyllä 

yli” tai ”Yrität vain olla erikoinen”) Miten mielestäsi yhteiskunnan ja kulttuurin 

tulisi suhtautua biseksuaalisuuteen? Mitä mieltä olet tavasta, jolla media 

käsittelee biseksuaalisuutta? Mitä tarkoittaa bi-henkisyys? Oletko seurannut 

Big Brother –showta? 

 

Tunnetko muita biseksuaaleja? Oletko keskustellut biseksuaalisuudesta heidän 

kanssaan? Vastaavatko heidän käsityksensä sinun käsityksiäsi 

biseksuaalisuudesta? 

 

Miten paljon olet mukana homo- tai lesboyhteisössä? Miten homo- tai 

lesboyhteisö on vaikuttanut siihen, millainen käsitys sinulla on 

seksuaalisuudesta /miten hahmotat seksuaalisuutesi? Oletko kokenut, että 

homo- tai lesboyhteisö yrittäisi jotenkin rajoittaa seksuaalisuuttasi tai 

käyttäytymistäsi? Jos olet, miten olet vastannut ”vaatimuksiin”? 

 

Miten suuri merkitys Internetillä on ollut sille, mitä tietoa ja millaisen 

käsityksen olet saanut biseksuaalisuudesta? Kuulutko mihinkään 

nettiyhteisöön? 
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Pitäisikö biseksuaaleilla olla omia yhdistyksiä, yhteisöjä ja tapaamispaikkoja? 

Tarvitsevatko biseksuaalit muiden biseksuaalien seuraa ja tukea? Tunsitko muita 

biseksuaaleja määritellessäsi itsesi biseksuaaliksi? Jos tunsit, oliko näistä apua 

identiteettiprosessissa? Onko olemassa biseksuaalien alakulttuuria? Millaista? 

Tiedätkö alakulttuureja, yhteisöjä tai ryhmiä, joissa biseksuaalisuus olisi 

yleisempää tai hyväksytympää kuin valtakulttuurissa? 

 

Oletko osallistunut SETA:n tai vastaavien järjestöjen toimintaan? Miten 

mielestäsi näissä järjestöissä suhtaudutaan biseksuaalisuuteen? Oletko ollut 

mukana biseksuaalien ryhmätoiminnassa esim. SETA:n sisällä?  

 

Mitä muuta haluat sanoa? Haluatko kommentoida haastattelua? 
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