ENNAKKOTEHTÄVÄT:

1.

Lue Imagen juttuarkistosta artikkeli Pirkko Saisiosta. Tarkastele, millaiseksi

henkilöksi ja kirjailijaksi artikkelin kirjoittaja Pekka Hiltunen hänet kuvaa. Millaisia ennakkoodotuksia teatteriesitystä kohtaan teksti Sinussa herättää? Artikkelin löydät osoitteesta
http://www.image.fi/artikkelit/itsens-paljastaja-pirkko-saisio

2.

Millaisia vaiheita yhteiskunnan suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen on

Suomessa ollut? Ota selville, milloin homoseksuaalisuus poistui sairausluokituksesta ja
milloin sen kriminalisointi loppui.

3.

Näytelmässä viitataan moniin todellisiin henkilöihin ja ideologioihin. Selvitä, keitä

olivat seuraavat henkilöt ja millaiset olivat heidän käsityksensä homoseksuaaleista, ja
tarkastele sitten, miksi heidät tässä musikaalissa yhdistetään aiheeseen.

a)

Adolf Hitler

b)

Hermann Göring

c)

Albert Speer

d)

Josif Stalin

e)

Winston Churchill

f)

Hans Christian Andersen

g)

William Shakespeare

h)

Tom of Finland

i)

Alan Turing ja Arnold Murray (Kiinnitä Turingin yhteydessä huomiota myös Lumikki-

satuun, johon viitataan ainakin Wikipedian Turing-artikkelissa ja Jaakko Lyytisen Helsingin
Sanomissa 24.9.2011 julkaistussa tekstissä Lumikki ja 77 kääpiötä. Kiinnitä huomiota
myös Turingin tutkimusalaan.)
j)

apostoli Paavali

1.

Millaisia ristiriitoja tiedät olevan homoliikkeellä ja

a)

evankelisluterilaisella kirkolla

b)

ortodoksisella kirkolla

c)

muslimiyhteisöillä

1.

Minä vuonna homot saivat Suomessa oikeuden rekisteröidä parisuhteensa?

2.

Tasa-arvoinen avioliittolaki jäi tänä vuonna yhä kirjaamatta hallitusohjelmaan. Lue

Jani Toivolan Helsingin Sanomissa ilmestynyt mielipidekirjoitus ja Anna Sivulan vastine
siihen. Tarkastele, keiden syyksi kumpikin vierittää sen, että jo todennäköisenä pidetty
oikeus jäi saavuttamatta. Mitä mieltä itse olet homoavioliitoista? Entä mitä mieltä olet
esimerkiksi homojen adoptio-oikeudesta (perheen sisäinen adoptio, suomalaislapsen
adoptio, ulkomaalaislapsen adoptio) ja oikeudesta hedelmöityshoitoihin?
Omaa elämää ei voi perustaa itsensä kieltämiselle
"Tasa-arvoisen avioliittolain kirjaamatta jättämisellä teemme päätöksen ylläpitää ajattelua,
jossa eri ihmisryhmille jaetaan jo lähtökohtaisesti eri määrä oikeuksia."
Hallitusneuvottelut ovat päättyneet. Tulos on monella tapaa onnistunut, mutta
hallitusohjelmassa piilevät myös suuri ristiriita, suru ja pettymys. Eduskunnan käytävillä
uudet ministerit halailevat toisiaan. Se voitonhetki heille vilpittömästi suotakoon, mutta
samaan aikaan mielessä kytee vahva epäoikeudenmukaisuuden ja petetyksi tulemisen
tunne. Miten me voimme hymyillä, kun samaan aikaan elämme edelleen yhteiskunnassa,
joka ei ole kypsä tunnustamaan kaikkien sen kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia?
Istuin hallitusneuvotteluissa ryhmässä, joka käsitteli tasa-arvoista avioliittolakia. Jokaisen
muun neuvottelijaryhmän paitsi kristillisdemokraattien tavoitteissa oli jonkinlainen kirjaus
tasa-arvoisen avioliittolain edistämiseksi. Päädyimme kuitenkin lopputulemaan, jossa
asiasta ei ole minkäänlaista kirjausta. Miksi?
Viime päivinä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen on kiitellyt muita
hallituspuolueita siitä, että kunnioitimme heidän arvomaailmaansa ja jätimme avioliittolain
koskemattomaksi.
Kristillisdemokraatit ovat tuulettaneet tasa-arvoisen avioliittolain kirjauksen estämistä
yhtenä suurimmista neuvotteluvoitoistaan. Miten jonkin poliittisen puolueen yksi
vahvimmista tavoitteista voi olla yhden ihmisryhmän oikeuksien rajoittaminen? Miten vielä
vuonna 2011 voimme sallia tämän yhteiskunnassamme? Kirjaus ja sen toimeenpano eivät
maksa mitään, ja samaan aikaan kirjaus edistäisi todella monien ihmisarvon tunnetta ja
hyvinvointia suomalaisessa yhteiskunnassa.
Tasa-arvoisen avioliittolain kirjaamatta jättämisellä teemme päätöksen edistää ja ylläpitää
yhteiskunnassamme ajattelua, jossa eri ihmisryhmille jaetaan jo lähtökohtaisesti eri määrä
oikeuksia. Edistämme yhteiskuntaa, jossa ihmiset lokeroidaan ja kansalaisten
ihmisoikeuksia rikotaan julkisesti ja avoimesti.
Viemme tietoisesti eteenpäin arvomaailmaa, joka perustuu toisen ihmisryhmän
alistamiseen ja sen oikeuksien rajoittamiseen. Kyse ei ole vain prosentuaalisesti pienen
vähemmistön asiasta vaan koko yhteiskuntamme arvomaailmasta ja suhtautumisesta
ihmisyyteen. Tällä teolla myös määritämme, olemmeko maailman ihmisoikeuspolitiikassa
edelläkävijöitä vai emme.
Ketkä kaikki mahtuvat mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja millä oikeuksilla? Vasta kun
tasa-arvo ja ihmisoikeudet toteutuvat suomalaisessa yhteiskunnassa, meillä on
mahdollisuus todelliseen hyvinvointiin.
Vasta silloin kun uskallamme tunnustaa kaikki, meillä on todelliset välineet köyhyyden,
syrjäytymisen ja pahoinvoinnin pysäyttämiseen. Meillä ei ole aikaa odottaa, sillä ihmisten
elämä tapahtuu tässä ja nyt. Arjen pienet ja suuret juhlat odottavat. Jokaisella tulee olla
oikeus osallistua. Kenenkään elämän ei tulisi pohjautua itsensä kieltämiseen. Kenenkään
elämän ei tulisi olla tekohengitystä. Viimeinen kysymys, joka nousee mieleen, ovat nuoret.

Miten selittää heille tämä aikuisten hämmentävä viesti oikeudenmukaisesta
yhteiskunnasta? Työ jatkuu.
JANI TOIVOLA KANSANEDUSTAJA (VIHR)
HELSINKI
Avioliittolain torppaamisesta ei voi syyttää vain kristillisiä
Jani Toivola kirjoitti (HS Mielipide 24.6.) petetyksi tulemisen tunteestaan, kun tasaarvoinen avioliittolaki jäi kirjaamatta hallitusohjelmaan. Hän oli kuitenkin itse mukana
hallitusneuvotteluissa ja ryhmässä, joka lakiuudistusta käsitteli. Neljän prosentin
kannatuksen saanut epäsuosittu pienpuolue pystyi torppaamaan muiden
hallituspuolueiden tavoitteen, vaikka suomalaisten enemmistö on lakiuudistuksen puolella.
Olisin toivonut Toivolalta selitystä neuvottelutappiolle.
Norjassa, Islannissa ja Ruotsissa vastaava laki on mennyt läpi ylivoimaisella enemmistöllä.
Islannissa kukaan ei äänestänyt sitä vastaan. Suomen jääminen jälkeen pohjoismaisesta
kehityksestä on yhtä paljon Toivolan kuin muiden hallitusneuvotteluihin osallistuneiden vika.
Suomessa nyt vain on jälleen turvattu paremmin joidenkin mahdollisuus sortaa kuin
kaikkien yhdenvertaisuus. Siitä ovat vastuussa muutkin kuin kristillisdemokraatit.
ANNA SIVULA HELSINKI

3.

Oheinen roolileikkitehtävä on saatu Setalta. Käy tutustumassa Setan nettisivuihin ja

ota selvää, mikä Seta on. Ota sitten annettu rooli ja toimi opettajan antamien ohjeiden
mukaan.

Teema: Syrjintä, itsesyrjintä
Kesto: N. 30 minuuttia
Tarvikkeet: Iso tila, roolikortit
Osallistujamäärä: Enintään 15
Tavoite: Hlbti-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän parempi hahmottaminen
Harjoituksen kulku: Opettaja jakaa osallistujille roolikortit, joiden sisältämiin
henkilökuvauksiin heidän tulisi yrittää eläytyä.
Roolihenkilönsä silmin osallistujien tulee miettiä, mitä he voivat tai eivät voi tehdä alla
olevista asioista. Mikäli käytössäsi on iso tila, pyydä jokaista astumaan askeleen eteenpäin,
mikäli he voivat asian tehdä. (Jos käytössäsi on pieni tila, voit vaihtoehtoisesti pyytää
osallistujia nousemaan ylös, kun he voivat jotain tehdä.)

Jokaisen väittämän jälkeen voit kysyä muutamalta askeleen ottaneelta sekä muutamalta
paikalleen jääneeltä, keitä he ovat ja miksi he ottivat tai olivat ottamatta askelta.
Harjoituksen päätteeksi katsotaan, kuka roolihahmoista on edennyt pisimmälle ja kuka on
edennyt vähiten. Tämän jälkeen keskustellaan siitä, miksi näin tapahtui. Voidaan myös
keskustella siitä, onko kyse rakenteellisesta vai asenteellisesta syrjinnästä tai kenties
itsesyrjinnästä.

Voitko:
1. Elää näkyvästi ja esteettömästi.
2. Käydä rauhassa julkisessa saunassa.
3. Perustaa perheen.
4. Adoptoida lapsia.
5. Käydä haluamaasi koulua.
6. Osoittaa hellyyttä kumppaniasi kohtaan julkisesti.
7. Osallistua perhetuttusi häihin oman kumppanisi kanssa.
8. Saada helposti taitojesi mukaista työtä, sieltä mistä vain haluat.
9. Pyrkiä presidentiksi.
10. Tuntea olosi turvalliseksi omalla työpaikallasi.
11. Vapaasti ilmaista omaa sukupuoltasi.
12. Puhua avoimesti ihmissuhteistasi.

Homo

Nainen

Transgender

27-vuotias

20-vuotias

18-vuotias

Somali

Toistaiseksi hetero

Hetero

Seurustelee

Syntyperäinen

Kiinalainen

suomalainen
Töissä nuorisoohjaajana

Lukiossa
Kauppakorkeakoulussa
Sinkku

Asuu veljen kanssa

Asuu poikaystävänsä
kanssa

Asuu vanhempien
kanssa

Mies, 50-vuotias

Nainen

Transnainen

Hetero

45-vuotias

32-vuotias

Transvestiitti

Biseksuaali

Lesbo

Syntyperäinen

Syntyperältään

Suomenruotsalainen

suomalainen

suomalainen
Seurustelee

Naimisissa oleva

Naimisissa miehen
kanssa

Ammatiltaan tanssija

Töissä opettajana
Töissä pappina

Asuu yksin

Asuu vaimon kanssa
Kahden lapsen isä

Poika, 15-vuotias

Transmies

Poika

Liikuntavammainen

25-vuotias

17-vuotias

Homo

Hetero

Hetero

Syntyperältään

Sinkku, mutta ”tapailee”

Seurustelee

Syntyperältään

Ammattikoulussa

suomalainen
Lääkäriksi haluava

suomalainen
Asuu kämppiksen
Töissä palomiehenä

kanssa

Asuu yksin

Töissä kaupankassalla

Tyttö

Intersukupuolinen

Nainen

13-vuotias

16-vuotias

60-vuotias

Bi tai lesbo

Hetero

Biseksuaali

Turkkilaistaustainen

Yläasteella

Rekisteröidyssä

Luokkakaveriinsa
ihastunut
Asuu vanhempien
kanssa

parisuhteessa
Yläasteella opiskeleva

Yleisurheilija

Jalkapallonpelaaja

Asuu vanhempiensa

Kolmen lapsen mummo
kanssa
Asuu perheensä
kanssa

Töissä talouspäällikkönä

