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TunT e m aTo n

He eivät suostuneet
jäämään kellariin

– Päätoimittaja oli aluksi varautunut.
Hän sanoi, että ”ei me tämmöistä julkaista, nämähän on kirosanoja”.
Lopulta hän kuitenkin taipuu. Ilmoitus
tulee julki, ja perjantai-illan kahvitteluihin saapuu ihmisiä Kemijärveltä saakka.
Väenpaljoudesta ei kuitenkaan voi puhua. Tapaamisiin osallistuu keskimäärin
viidestä kymmeneen ihmistä, enimmäkseen miehiä.
Puheenaiheet ovat arkisia ja kevyitä. Toisinaan niitä voi olla vaikeakin keksiä, sillä
monilla kävijöistä ei ole mitään muuta yhteistä kuin seksuaali-identiteetti ja siitäkin
kokemukset usein eriävät.
– Toisille oli hirveän tärkeää, ettei kukaan saa tietää. Toiset eivät olisi voineet
vähempää välittää, Hiltunen muistelee.

25 vuoteen mahtuu paljon pelkoa, salailua, rakkautta
ja rohkeutta. Tuon rohkeuden voimalla seksuaali- ja
sukupuolivähemmistön edustajien perustama Rovaniemen
Seta on raivannut tiensä kellareiden kätköistä Lappia-talon
loistoon. Neljä puheenjohtajaa kolmelta eri vuosikymmeneltä
kertoo, millainen taival on ollut.

Setan lehti-ilmoitus ei ilmesty
sovittuna ajankohtana. Itse
päätoimittaja on kieltänyt
sen julkaisemisen.

Sonja HuHtaniSka teksti // Veli-jukka MuStajärVi kuvat

j

ärjestötalon autiolla käytävällä seisoo korkea pyökinvärinen
kaappi. Puheenjohtaja Marjo
Pernu pysähtyy sen eteen ja
ilmoittaa, että olemme perillä: tässä on Rovaniemen Seta.
Täh? Onko tämä joku vitsi?
25 vuoden järjestötoiminnan ja neljän menestyksekkään Arctic Pride-tapahtuman jälkeen Rovaniemen Seta
on... palannut kaappiin?
Tätä voisi jo luonnehtia antikliimaksiksi.
Pernu kertoo, että yhdistys menetti viimeisimmän toimistonsa toukokuussa 2016,
kun Valtakadulla sijaitseva legendaarinen
Valistustalo määrättiin purettavaksi.
Se oli kuitenkin yllättäen käänne parempaan. Järjestötalossa Setalla ei ole vuokrakuluja, he ovat maksaneet vain kertaluontoisen pantin kaapin käyttämisestä.
Talon kokoontumistiloja he saavat hyödyntää ilmaiseksi.
– Tämä on ollut meille lottovoitto.
No, hyvä on sitten. Eiköhän sukelleta
sinne kaappiin seuraavaksi.
Olemme täällä, koska puheenjohtaja on
luvannut esitellä meille yhdistyksen historiaan liittyviä tärkeitä dokumentteja eli
vanhoja bilejulisteita.

”Toisille oli
hirveän tärkeää,
ettei kukaan
saa tietää. Toiset
eivät olisi voineet
vähempää
välittää.”
RaineR Hiltunen

Ne löytyvät ihmeen nopeasti kaiken rojun seasta. Erityisesti yksi vangitsee katseen. Siinä lukee rujosti Huonot bileet. Älä
tule.
”Älä tule”? No johan nyt. Tämän porukan tarina on kyllä kuultava.
Sitä varten on matkustettava ajassa taaksepäin, mutta silti kuumottavan lähelle:
Lapin Kansan ilmoituskonttoriin.

Sateenkaarihistoria
1960-luvulla homoseksuaalisuus
on Suomessa vielä rikos. Aikakauden
seksuaalinen vallankumous on
merkittävä myös vähemmistöille,
sillä sen ansiosta asiasta voidaan
ensimmäistä kertaa keskustella.

NuOrI Rainer Hiltunen astuu konttorin

meläisen sateenkaariyhteisön keulakuva.
Mies puhuu asioista niiden oikeilla nimillä
ja antaa rohkeasti haastatteluita medialle.
Marraskuussa 1993 lehtemme lukijat saavat aamukahvia siemaillessaan syventyä
muun muassa siihen, millaisia ennakkoluuloja homot toisinaan kohtaavat.
Tanssin hidasta poikakaverini kanssa, joka oli erään tytön mielestä ällöttävää. Se ei
ollut vihaa, vaan normaalia ennakkoluuloa,
jota kaikki ihmiset, myös minä, tuntevat outoja ja tuntemattomia asioita kohtaan, Hiltunen kertoo rauhallisesti toimittaja Petteri Holmalle.
”Poikakaverini”. Saattaahan tuosta jollakin mennä kahvi väärään kurkkuun. Mutta

RaineR Hiltunen asui Rovaniemellä 1980-

ja 1990-luvuilla. Hän on Rovaniemen Setan
isä. Miestä ilahduttaa kuulla yhdistyksen
toiminnan kehittyneen niin pitkälle, että
jopa tasa-arvoa edistävien pride-tapahtumien järjestäminen on tullut mahdolliseksi.

Lääkintöhallitus
poistaa
homoseksuaalisuuden
tautiluokituksesta.

Psykestä erkanee

Homoseksuaalien
keskusteluseura Psyke
ry perustetaan. Psyke
järjestää omia tansseja
miehille ja naisille.

HIltusEstA muodostuu nopeasti rovanie-

aulaan ja katselee hetken ympärilleen. Lakiopiskelijalla on sympaattiset silmät ja
epätavanomainen ilmoitus jätettävänään.
Homo-Lesbo-Bi. Rovaniemen Seta on sinua varten.
Ilmoituksessa on myös puhelinnumero.
Siihen soittaessa kuulee infonauhoitteen,
jossa kerrotaan perjantaisin järjestettävistä kahvi-illoista Hallituskadulla sijaitsevan
kerrostalon kellarissa.
Eletään 1990-luvun alkua. Hiltunen on
hiljattain perustetun yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja.
Paikallisjärjestön perustamiseen ei liity
dramatiikkaa. Joukko homo- ja bi-miehiä
kaipaa kunnollisia kokoontumistiloja sekä mahdollisuutta järjestää juhlia ja tavata
uusia hengenheimolaisia. Se onnistuu helpoiten, kun toiminta on järjestäytynyttä.
Hiltunen maksaa ilmoituksen julkaisusta. Se ei kuitenkaan ilmesty sovittuna ajankohtana. Tuleva juristi suunnistaa takaisin
lehtitaloon selvittääkseen, mistä on kyse.
Hänelle kerrotaan, että itse päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula on kieltänyt
ilmoituksen julkaisemisen.
Jaahas. Opiskelija marssii ujostelematta
ison pomon puheille.

joukko nuoria miehiä,
jotka perustavat
Seksuaalinen
tasavertaisuus Seta
ry:n. Tavoitteena
on poliittinen
vaikuttaminen.

Aids-paniikki alkaa
Suomessa ensimmäisen
tartunnan löytyessä.
Kehotuskieltolaki
menettää merkityksensä,
kun asiallista tietoa on
pystyttävä välittämään
ihmisille.

Sukupuolivähemmistöjen
perus- ja
ihmisoikeuksia
ajava valtakunnallinen
Trasek ry
perustetaan.

Seta-aktiiveja vuonna 1976.
1960

1966

1968

Suomen hallitus
nimittää komitean,
joka alkaa suunnitella
seksuaalirikoslainsäädännön
uudistamista.

1970

1971

1974

Homoseksuaalisuus
poistetaan rikoslaista.
Tilalle syntyy kuitenkin
”kehotuskieltolaki”, joka
kieltää homoseksuaalisuuteen
liittyvistä asioista
tiedottamisen.

1975
Ensimmäinen
julkinen mielenosoitus järjestetään
homoseksuaalisuutensa takia työpaikastaan erotetun kirkon
nuorisotyöntekijän
puolesta.

Seta alkaa julkaista Seta-lehteä
(myöhemmin nimillä Z ja Voltti).
Lehdestä ei tehdä rikosilmoitusta,
vaikka se rikkoo kehotuskieltolakia.

1980

Ensimmäinen Setan perustamisen
vuosipäivää juhlistava mielenosoitus
järjestetään Helsingissä. Tapahtuman nimi
muutetaan 80-luvun alussa Vapautuspäiviksi,
90-luvun puolivälissä Prideksi. 70-luvulla
osallistujia oli kymmeniä, 80-luvulla jo satoja.

1981

1983

1984

Ensimmäinen suomeksi
kirjoitettu lesbokirja,
Pirkko Saision ”Kainin
tytär”, ilmestyy.

1988

Vapautuspäivän
mielenosoitus
vuodelta
1980.

Joukko
rovaniemeläisiä
aktiiveja perustaa
Rovaniemen
Setan.

Helsingissä avataan
Suomen ensimmäinen
avoimesti homoille
suunnattu baari
Gay Gambrini.

Seta ry:stä tulee
valtakunnallinen
kattojärjestö,
johon liittyy
toistakymmentä
alueellista
järjestöä.

1990

1991

Sateenkaariperheelliset
ja perhettä suunnittelevat
perustavat oman
järjestönsä
Sateenkaariperheet ry:n.

Rainer
ainer
nen.
Hiltunen.

1994
Setan Transtukipiste aloittaa
toimintansa,
tarjoten tukea
sukupuoliidentiteettiään
pohtiville ihmisille
sekä heidän
läheisilleen.

1996

1997

Tv-ohjelma
Ajankohtainen
kakkonen järjestää
Homoiltakeskustelun.
Ohjelma herättää
voimakkaita
tunteita.

menkööt, Hiltunen tuumaa.
– Minulle ei ollut tärkeää, mitä ihmiset minusta ajattelivat. Eikä minua haitannut olla se ihminen, johon käsitykset
Setasta kiteytyivät. Olin tekemässä työtä
yhdenvertaisuuden puolesta, hän muistelee puhelimessa kaksi vuosikymmentä
myöhemmin.
Nykyisin Hiltunen asuu Helsingissä ja
työskentelee, kappas vain, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa. Vasemmassa nimettömässä kimaltaa yksinkertainen
kultainen sormus. Siihen on kaiverrettu:
Pekka.
Rainer ja Pekka tapasivat Oulun Setan
juhannustansseissa vuonna 1993. Miehet
rekisteröivät parisuhteensa heti kun se
tuli mahdolliseksi.
Mutta mistä kumpusi Hiltusen rohkeus
olla esillä? Niin moni muu vaikeni, pelkäsi
ja häpesi itseään – ja tekee niin edelleen.
Hiltuselle merkityksellisintä oli vanhempien ja ystävien tuki.
– Aika tai paikkakunta, jolla olet, eivät
ole ratkaisevia tekijöitä. Uskoisin, että
eniten vaikuttaa se, miten lähipiirisi suhtautuu asiaan.
Hiltusta ei koskaan uhkailtu tai painostettu. Hän sai olla rauhassa sitä mitä on.
Kaikilla ei ole Lapista yhtä myönteisiä
kokemuksia. Monet ovat paenneet etelään.
– lIKE A VIrgIN! Touched for the very first

time!
Hämärässä kellarissa leijuu sakea tupakansavu. Kömpelösti viritellyt värivalot maalaavat sateenkaaria ihmisten kasvoille. Korkeista kaiuttimista pauhaavat
1980-luvun kuumimmat hitit.
Olemme Valistustalon alakerrassa eli
Montussa. Täällä on järjestetty homobileitä Rovaniemen Setan alkutaipaleesta
saakka; myös ne ihan ensimmäiset, joskus
vuosien 1991 ja 1992 paikkeilla.
Monttu ei ole erityisen viihtyisä. Itse
asiassa osa yhdistyksen jäsenistä purnaa
Montun olevan suorastaan kämäinen.
Siinä on kuitenkin puolensa. Se sijaitsee
keskeisellä paikalla, mutta ei liian näkyvillä, sillä kellarin sisäänkäynti on Valistustalon takana. Joillekin sekin on liian
julkinen paikka.
Bileisiin tuodaan omat juomat. Liput
maksavat parikymmentä markkaa, mutta yhdistyksen jäsenet pääsevät halvemmalla. Osallistujia on keskimäärin 20–40.
Seinäjoelta Rovaniemelle muuttanut
Hanna Peltomaa laskeutuu Monttuun
ensimmäistä kertaa kesällä 1998. >>

Helsingissä
toimivasta yökerho
DTM:stä tulee
Skandinavian suurin
homobaari, kun se
muuttaa Iso
Roobertin kadulle yli
1000 neliön tiloihin.

Kehotuskieltolaki
kumotaan. Samoin
korjataan seksin
harrastamiseen liittyvät
suojaikärajat yhtäläisiksi
heteroseksuaalien kanssa
(aiemmin ikäraja oli
heteroseksin ikärajaa
korkeampi).

1999
Olli Stålströmin
väitöskirja Homoseksuaalisuuden
sairausleiman
loppu ilmestyy.

2000

2001

Voimaan astuu
työsopimuslaki, joka
kieltää syrjimisen työssä
tai työhönotossa
seksuaalisen
suuntautumisen
perusteella.

2002
Samaa sukupuolta
olevat henkilöt saavat
oikeuden rekisteröidä
parisuhteensa.

Jatkuu seuraavalla
aukeamalla
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kuten Hanna Peltomaa luonnehtii.
Illalla omistaja laskee tuottoja silmät
pyörien kuin hedelmäpelin pallot. Tämä porukkahan on oikea kultakaivos! Hän päätyy
ehdottamaan yhdistykselle, että jatkossa
bileitä voisi olla jopa kahden viikon välein.
Mutta mainostaa niitä ei edelleenkään
saa.
Setalle se sopii. Vuonna 2004 yhdistyksen jäsenmäärä kihoaa kaikkien aikojen ennätykseensä, 71 henkilöön. Se on tuplasti
enemmän kuin yhtenäkään vuonna ennen
tai jälkeen.
Kaikki hyvä kuitenkin loppuu aikanaan.
Eräänä tavallisena iltana samaisessa kapakassa vanhempi homomies erehtyy lähestymään nuorta heteromiestä. Tämä häkeltyy
pahemman kerran ja kertoo asiasta isälleen.
Isäukko rynnistää nyrkit viuhuen baariin
ja haukkuu omistajan pystyyn. Sen jälkeen
yhteistyö vähitellen tyrehtyy ja yhdistyksen toiminta vaipuu jälleen hiljaisemmalle tasolle.
Hanna Peltomaan elämässä kuitenkin
tapahtuu jotakin ihanaa. Vuoden 2008 tienoilla hän tutustuu Setan kahvitteluissa
naiseen, joka varastaa hänen sydämensä.
Eikä anna sitä enää takaisin.

>> Se ei ole mikään läpihuutojuttu ujolle 24-vuotiaalle, jolla on takanaan jo yksi
epäonnistunut yritys osallistua perjantain
kahvi-iltaan.
Peltomaa ravasi Setan toimiston sisäänkäynnin ohi monta kertaa uskaltamatta astua ovesta sisään. Lopulta hän pakeni paikalta pettyneenä, itseään sättien: saakelin
nynny!
– Jännitti aivan hirveästi. En ollut koskaan nähnyt yhtään homoa tai lesboa, enkä
tiennyt mitä odottaa, Peltomaa muistelee.
Mutta nyt hän on vihdoin täällä, ja pelot
osoittautuvat turhiksi. Heti lipunmyynnissä joku tulee ottamaan ystävällisesti hihasta kiinni.
– Hei, tule meidän pöytään. Kesällä näissä
bileissä on aika vähän porukkaa. Istutaan
kaikki yhdessä.
Ujous karisee. Muutamaa vuotta myöhemmin Peltomaasta tulee yhdistyksen puheenjohtaja.
VuOsItuHANNEN vaihteessa Rovaniemen

Seta ajautuu kriisiin, kun Valistustalossa
tehdään järjestelyitä, joiden myötä Monttu ei enää ole vuokrattavissa.
Sana kiirii nopeasti: Monttu on menetetty. Enää ei ole bilepaikkaa, ei edes sitä
kämäistä.
Tanssien järjestäminen ei toki ole Setan
ainoa tärkeä tehtävä. Kahvihetket, luontoretket ja koulutukset ovat aivan yhtä merkityksellisiä.
Mutta eihän siitä mihinkään pääse – bileet vetävät parhaiten ihmisiä, myös uusia.
Juhlapaikka on pakko löytää.
Se on helpommin sanottu kuin tehty. Baari toisensa perään sulkee ovensa yhdistyksen edessä.
– Vai että homoja, ei tule kuuloonkaan,
Peltomaa muistaa erään yrittäjän tuhahtaneen.
Kaikki eivät ole yhtä tylyjä, mutta homobaariksi leimaantumisen pelko nousee yhteistyön esteeksi muuallakin.
Käänne parempaan tapahtuu vasta vuonna 2004. Eräs Setan uusista jäsenistä tuntee ravintolayrittäjän, jonka baarissa tuppaa olemaan hyvin hiljaista viikonloppuisin.
Pienen lämmittelyn jälkeen yrittäjä suostuu
yhteistyöhön.
– Mutta ette saa sitten mainostaa julkisesti, että bileet ovat täällä. Laitatte julisteeseen, että lisätiedot infonauhalta.
Yhdistysväki myöntyy. Tunnelma on innostunut. Rovaniemen Seta pääsee vihdoinkin juhlimaan ihan oikeaan ravintolaan.
BIlEEt onnistuvat yli odotusten.

Hiljainen kapakka pamahtaa niin täyteen,
että yksinään baaritiskin takana hyörivä
yrittäjä joutuu pyytämään Seta-aktiiveja
avuksi.
– Voitteko kerätä noita tyhjiä tuoppeja
pyödästä? Minä en ehdi.
Kävijöitä on yli 80. Rovaniemen Setan
mittakaavassa se on ”jumalaton suksee”,

JOuluKuu 2012. Setan vapaamuotoiset il-

Hanna Peltomaalla on yli 15 vuoden kokemus Rovaniemen Setan toiminnasta. Yhdistyksen kautta löytyi myös puoliso.

”Jännitti aivan hirveästi. En ollut
koskaan nähnyt yhtään homoa tai
lesboa, enkä tiennyt mitä odottaa.”
Hanna Peltomaa

Sateenkaarihistoria
Sateenkaarihistoria
Jatkuu
Jatkuu
edelliseltä
edelliseltä
aukeamalta
aukeamalta

Naisparitjaja
Naisparit
itsellisetnaiset
naiset
itselliset
saavatlailla
lailla
saavat
turvatun
turvatun
oikeuden
oikeuden
hedelmöityshedelmöityshoitoihin.
hoitoihin.

Lakijajaasetus
asetus
Laki
transsukupuolisten
transsukupuolisten
tutkimuksista,
tutkimuksista,
hoidoistajajajuridisen
juridisen
hoidoista
sukupuolen
sukupuolen
vahvistamisesta
vahvistamisesta
astuvatvoimaan.
voimaan.
astuvat

2003
2003
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2006
2006

2007
2007

KansanedustajaOras
Oras
Kansanedustaja
Tynkkynentekee
tekeealoitteen
aloitteen
Tynkkynen
sukupuolineutraalista
sukupuolineutraalista
avioliittolaista.Aloitteesta
Aloitteesta
avioliittolaista.
keskustellaan,tuloksetta.
tuloksetta.
keskustellaan,
Lähteet:Älä
Äläoleta,
oleta,ota
otaselvää
selvää-lehti
-lehti(2011),
(2011),Sateenkaari-Suomi
Sateenkaari-Suomi(2007),
(2007),Z-lehti
Z-lehti(1/2000),
(1/2000),Trasek
Trasekryry
Lähteet:

40 000

Tv-ohjelmaAjankohtainen
Ajankohtainenkakkonen
kakkonen
Tv-ohjelma
järjestääuuden
uudenHomoillan.
Homoillan.Ohjelmassa
Ohjelmassa
järjestää
käydynkeskustelun
keskustelunmyötä
myötäyli
yli40
40000
000
käydyn
ihmistäeroaa
eroaaluterilaisesta
luterilaisestakirkosta.
kirkosta.
ihmistä

2009
2009

2010
2010

Rekisteröidyssä
Rekisteröidyssä
parisuhteessaelävät
elävät
parisuhteessa
saavatoikeuden
oikeuden
saavat
perheensisäiseen
perheensisäiseen
adoptioon.
adoptioon.

lanistujaiset Kauppayhtiöllä. Ilmapiiri rovaniemeläisessä ravintolamaailmassa on
muuttunut. Nyt kapakat ja kahvilat ottavat
yhdistyksen mielellään vastaan.
Tapahtumat eivät kuitenkaan kerää suuria osallistujamääriä. Kymmenen jälkeen
paikalla ovat enää Mari Mäki, Suvi Jumisko ja Johanna Hyvönen.
Muutaman viinilasillisen jälkeen joku
heittää ilmoille ajatuksen, joka tulee mullistamaan koko yhdistyksen toiminnan.
– Voiskohan Rovaniemellä joskus järjestää pridet?
Pridet ovat monenlaista ohjelmaa sisältäviä tapahtumia, joiden tarkoituksena on
herättää keskustelua tasa-arvosta ja nostaa
esille seksuaalisia ja sukupuolisia vähemmistöjä. Aiemmin niitä on järjestetty Suomessa muun muassa Helsingissä ja Oulussa.
Ensin se vähän naurattaa. Pridet, Rovaniemellä.
Sitten se alkaa kiehtoa. Pridet, Rovaniemellä. Olisiko se mahdollista?
Ylitorniolta kotoisin oleva Mäki on tottunut mahdollistamaan asioita. Hänellä on
vankka kokemus tapahtumien tuottamisesta Lapin yliopiston ylioppilaskunnassa ja monipuoliset kontaktit Rovaniemen
yrityskenttään.
Kolmikko alkaa leikitellä ajatuksella siitä, millainen tapahtuma voisi olla. Ainakin pitäisi olla näyttävät pääjuhlat jossakin
keskustan yökerhoista. Sellaiset bileet, johon haluavat tulla ihan kaikki, ei vain sateenkaariväki.
Se on tärkeää erityisesti Mäelle, josta ei
koskaan pitänyt tulla Seta-aktiivia.
– Minun oli vaikea samaistua siihen syn-

vapaaehtoisten kanssa jo neljät Arctic Pridet. Viidennet ovat näillä näkymin tulossa helmi-maaliskuun taitteessa 2017, jolloin tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan Suomessa.

kistelyyn, joka Setan toimintaa mielestäni
leimasi. Olen tottunut toimimaan positiivisen kautta. Näin Arctic Pridessä mahdollisuuden tehdä tasa-arvon edistämisestä
koko Rovaniemen yhteinen juttu.
Hyvönen ja Rovaniemen Setan hallitukseen kuuluva Jumisko ovat samaa mieltä.
Yhdistyksen on avauduttava enemmän ulospäin. Aika on siihen kypsä.
He ovat myös tiukasti sillä kannalla, että kaupungin läpi kulkeva juhlaparaati järjestetään. Mäki ei ole yhtä innostunut ajatuksesta. Hän epäilee, että kulkue saattaisi
muistuttaa liikaa mielenosoitusta ja latistaa tunnelmaa.
Parin tunnin keskustelun päätteeksi konsepti on koossa. Viikonlopun mittaiselle
tapahtumalle on annettu jopa nimi: Arctic
Pride – tule sellaisena kuin olet.
Kolmikko sopii, että kulkue otetaan osaksi ohjelmaa, mutta markkinoinnissa koros-

Rovaniemelläjärjestetään
järjestetäänensimmäistä
ensimmäistä
Rovaniemellä
kertaaArctic
ArcticPride.
Pride.Kulkue
Kulkuekerää
kerää200-300
200-300
kertaa
osallistujaa,pääjuhla
pääjuhla350
350ihmistä.
ihmistä.
osallistujaa,

HelsinkiPride
Pride
Helsinki
-kulkueenkimppuun
kimppuun
-kulkueen
hyökätäänkaasun
kaasunjaja
hyökätään
savupanostenavulla.
avulla.
savupanosten
Iskuttuomitaan
tuomitaan
Iskut
ankarastijulkisessa
julkisessa
ankarasti
keskustelussa.
keskustelussa.

”Yllätyin siitä,
miten merkitykselliseksi ihmiset
kokivat kulkueen.”
MARi MäKi

tetaan sen hyväntuulisuutta ja avoimuutta.
Naiset katsovat vuoroin toisiinsa pyöreässä pöydässä. Kaikilla on sama tunne.
Ei me voida jättää tätä tekemättä. Tää on
aivan helvetin hyvä idea.
MItä IHMEttä täällä tapahtuu? Kauppakas-

seja kantavat jalankulkijat pysähtyvät suu

Tahdon2013-kampanja
-kampanja
Tahdon2013
kerääyhdessä
yhdessäpäivässä
päivässäyli
yli
kerää
100000
000ääntä
ääntä
100
tasa-arvoisenavioliittolain
avioliittolain
tasa-arvoisen
puolesta.Kansalaisaloite
Kansalaisaloite
puolesta.
eteneeeduskunnan
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Moilanen.
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Kun Mari Mäki tuli mukaan Rovaniemen Setan toimintaan vuonna 2012, käynnistyi muutos, jota moni ei uskonut koskaan näkevänsä. Kunnianhimoinen Mäki on järjestänyt yhdessä

2013
2013
Meri-LapinSETA
SETAryry
Meri-Lapin
perustetaan.Järjestö
Järjestö
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ilmoittaatoimialueektoimialueekilmoittaa
seen:Kemi,
Kemi,Keminmaa,
Keminmaa,
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Tervola,Simo,
Simo,
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sekä
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Haaparanta.
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poistetaan
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tautiluokituksesta.

Sosiaali-terveysministerveysminisSosiaaliteriöntyöryhmä
työryhmäaloittaa
aloittaa
teriön
selvitystyöntranslain
translain
selvitystyön
uudistamiseksi.
uudistamiseksi.

auki tuijottamaan Rovakadulle vyöryvää
värikästä ihmisjoukkoa.
Heitä on ainakin 200, ehkä jopa 300. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä jono sen
kuin jatkuu ja jatkuu. Joukossa on heteroita, homoja, aikuisia, lapsia, naisia, miehiä ja
kaikkea siltä väliltä – jopa yksi poro. Helmikuinen aurinko paistaa ja toppahousut
kahisevat.
Kulkueen kärjessä astelee Rovaniemen
seurakunnan kirkkovaltuutettu Miikka Keränen. Hän nostattaa tunnelmaa megafonin avulla.
– Arktinen ylpeys, Arctic Pride!
Keräsessä on paljon samaa kuin Rainer
Hiltusessa 20 vuotta aiemmin. Hänkin on
rohkea nuori mies, joka ei pelkää puhua
asioista suoraan. Ei, vaikka on saanut sen
vuoksi jopa tappouhkauksia.
Leppoisaa kulkuetta ei uhkaa kukaan. Se
etenee poliisin turvaamana rauhallisesti

keskustan halki aina vanhalle torille saakka.
Torilla moni haluaa päästä puristamaan
Mari Mäen kättä. Heillä on kyyneliä silmissään. He sanovat painokkaasti: kiitos.
– Se pysäytti. Yllätyin siitä, miten merkitykselliseksi ihmiset kokivat kulkueen.
Mutta kulkue on vasta alkua. Mäen, Hyvösen ja Jumiskon sekä kymmenten vapaaehtoisten järjestämä Arctic Pride murskaa
kaikki Rovaniemen Setan vanhat kävijäennätykset. Kauppayhtiössä järjestettäviin pääjuhliin ei tule 35, vaan 350 ihmistä.
Tapahtuma järjestetään uudelleen vuosina 2014, 2015 ja 2016. Helmikuussa 2016
se kestää erilaisine ohjelmanumeroineen jo
seitsemän päivää. Pääjuhlaa vietetään vastaremontoidussa Lappia-talossa. Rakennuksen nelostienpuoleinen julkisivu hehkuu
koko viikon sateenkaaren väreissä.
Sitä katsoessa sydän on pakahtua.
Muutos. Se on niin uskomaton.
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