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A
i mikä cis-ihminen?

Cis-sanaa käytetään 
viittaamaan sukupuoleen 
silloin, kun asiassa ei ole 

epäselvyyttä. Cis-ihminen kokee 
siis olevansa sukupuoleltaan sitä, 
mitä syntymätodistuksessa lukee.

Galleria Uuden Kipinän 
Cismittääkö?-näyttely käsittelee 
tapauksia, joissa tilanne ei ole aivan 
näin selvä. Tiistaina Lahden Pride-
tapahtumat avannut 16 taiteilijan 
yhteisnäyttely nostaa valokeilaan 
esimerkiksi transsukupuoliset, joi-
den asema on cis-ihmisiä heikom-
pi. Se saattaa ”cismittää”, kuten 
näyttely nimellään muistuttaa.

Näyttelyn yleisilme on kuiten-
kin kaikkea muuta kuin marise-
va. Moni työ tuntuu muistuttavan, 
että ideaalitilanteessa ihminen saa 
itse päättää ominaisuudet, joiden 
kautta hänet määritellään.

Ajatus erilaisilla rooleilla leikki-
misestä tulee selvästi esiin esimer-
kiksi Inari Porkan puuväritöissä. 
Porkka kuvaa erilaisiin vähem-
mistöihin kuuluvia trans-naisia 
renessanssityyliin profi ilikuvina.

Porkan muotokuvien mallit ovat 
peräisin internetistä. Usein kyse 
on vähemmistöjen vähemmistöis-
tä. Kahdentoista kuvan sarjassa 
esiintyy esimerkiksi mustaihoinen 
biseksuaali ja autistinen transsek-
suaali. Ulospäin kaikkia määreitä 

ei tietenkään välttämättä huomaa.
Porkka sanoo törmäyttävänsä 

mielellään erilaisia viitekehyksiä.
–�Voisin tehdä esimerkiksi Haa-

voittunut enkeli -maalauksesta 
version, jossa kaikki ovat tum-
maihoisia. Tai Ruokolahden eukot 
niin, että kaikki ovatkin syyria-
laisia maahanmuuttajia, Porkka 
esittää.

Taiteen tekemiseen kuuluu lähes 
väistämättä valta-asetelma: taitei-
lija määrittää, millainen kohde 
on. Jotkut näyttelyn taiteilijoista 
pyrkivät eroon tästä ongelmas-
ta antamalla kuvauskohteidensa 
vaikuttaa lopputulokseen.

–�Olen miettinyt tosi paljon sitä 
representaatioiden valtaa. Omat 
kuvani syntyvät dialogissa koh-
teen kanssa, sanoo Enda Mattila, 
jonka Prospect-öljymaalauksessa 
esiintyy yksi hänen ystävistään.

Mattila uskoo, että kuvataiteel-
la voi vaikuttaa ihmisten kykyyn 
tuntea empatiaa. Vaikka sukupuo-
livähemmistöjen oikeudet ovat nyt 
huomattavasti paremmalla tolal-
la kuin vaikkapa 20 vuotta sitten, 
korjattavaa löytyy yhä.

–�Trans-ihmisten asema pitäisi 

panna seuraavaksi kuntoon, sanoo 
Ritva Larsson, joka kertoo taistel-
leensa naisparien oikeuksien puo-
lesta 1980-luvulta lähtien.

Näyttelyn tunnetuin taiteilija lie-
nee valokuvaaja Meeri Koutanie-

mi, jonka 12 kuvan Oasis-sarja on 
samalla koko näyttelyn dramaatti-
sin. Koutaniemi on dokumentoinut 
hiv-positiivisten miesten asemaa 
Meksikossa. Sarja ottaa nimensä 
Oasis-keskuksesta (suom. Keidas), 
joka tarjoaa perheidensä hylkää-
mille miehille sairaalahoitoa.

Vaikka Suomi on Koutaniemen 
kuviin verrattuna kuin eri planee-
talta, moni näyttelyn taiteilijoista 
tuntuu etsivän töissään turva-
paikkaa tai utopiaa. Esimerkiksi 
Anna-Karoliina Vainion guas-
simaalauksissa naiset loikoilevat 
värikkäissä ympäristöissä, jotka 
tuovat mieleen Tuhannen ja yhden 
yön sadut.

–�Siellä ei tarvitse olla huolissaan 
mistään, ja kaikkea on yltäkylläi-
sesti, hän luonnehtii.

Vainio kertoo tulleensa itse kaa-
pista 14-vuotiaana. Kaikki meni 
melko hyvin, mutta aihepiiri seu-
raa häntä yhä taiteessa.

–�Se että asuin pikkupaikka-
kunnalla, toi siihen tietysti oman 
twistinsä. Taiteilijaksi tulemi-
nen oli paljon helpompaa, Vai-
nio hymähtää.

● Cismittääkö-näyttely galleria 
Uudessa Kipinässä 2.9. asti.

Ihminen 
määrittyy 
ilon kautta

Kipinän näyttely avaa Lahden 
Pride-tapahtumien kimaran.

Kuvataide

”
Trans-ihmisten 
asema pitäisi 

panna seuraavaksi 
kuntoon.
Taiteilija Ritva Larsson

Lahti Pride 2018 -poiminnat

Kolmen viikkoa sateenkaarella

■ Sukupuolena ihminen 
-näyttely. 15.8. alkaen. Pääkir-
jasto.
■ Sateenkaarimessu 16.8. klo 18. 
Lahden NNKY.
■ Sparrooabbán (Minä ja pik-
kusiskoni -elokuva) 17.8. klo 17. 
Galleria Uusi Kipinä.
■ Pride-kulkue ja torijuhla 18.8. 
klo 10. Ruokaa, drinkkejä ja 
yhdessäoloa Karibian hengessä.
■ Pride-iltabileet 18.8. klo 18. 
Dildobingo, Drag Queen Trouble 
ja dj Slaya Bit. Seurahuone.
■ Kehopositiivisten Sooma-
ryhmä kokoontuu 16., 17., 20., 
29., ja 31.8. Multi-Culti.

■ Ihana minä, voimauttavan 
kirjoittamisen paja 22.8. klo 17.30 
pääkirjastossa.
■ Yoga – Practice for Pride. 25.8. 
klo 16. Yoga Rocks.
■ Sateenkaariperheiden päivä 
26.8. klo 10. Vertaistukea kaiken-
laisille perheille. Multi-Culti.
■ Runokahvila ja open mic 26.8. 
klo 15.30. Teerenpeli.
■ Feminist Comedy Night 28.8. 
klo 20, ravintola Pikku Hanhi.
■ Sateenkaarisensitiivisyys 
asiakastyössä -koulutustilaisuus 
29.8. klo 9. Multi-Culti.
■ In the Reeds -elokuva 1.9. klo 
15. Kino Iiris.

Inari Porkan profi ilikuvasarja kuvaa vähemmistöjen vähemmistöjä.
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Jaana Miettisen Turvapaikka on huovutustyö, jonka sisällä asuu 
onnellinen perhe.

ELENA LISEYTSEVA

Aino-Kaisa Saarinen mukaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan

TELEVISIO Uransa lopettanut 

maastohiihtäjä Aino-Kaisa Saa-

rinen osallistuu syksyllä alkavaan 

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. 

Saarisen tanssiparina nähdään 

Jurijs Trosenko.

Ohjelmaan osallistuu Saarisen 

lisäksi kansanedustaja Jaana 

Pelkonen, meteorologi Pekka 

Pouta, toimittaja-juontaja Maria 

Hintikka, näyttelijä Hannes 

Suominen, laulaja Marita Taavit-

sainen, tubettaja Tuure Boelius, 

Miss Suomi 2013 Lotta Näkyvä, 

toimittaja Aki Linnanahde sekä 

nyrkkeilijä Edis Tatli.

Ohjelman 11. tuotantokausi 

alkaa MTV3-kanavalla 16. syyskuu-

ta esittelyjaksolla.

Suorat lähetykset alkavat 23. 

syyskuuta.

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen: Kun tiellä identiteettiinkin on 
portaat. Taustalla Noora Ylipietin maalauksia.

Ainopuiston 
Radiomastot-
näytelmä 
siirtyy

Ilkka Kuosmanen

Lahden Ainopuiston teatteri 
siirtää Rakastuneet radio-
mastot -näytelmänsä ensi 
keväälle. Alkuperäisen aika-
taulun mukaan Timo Taulon 

kirjoittaman historiallisen koko 
perheen näytelmän ensi-illan 
piti olla tämän viikon torstaina.

Taulon mukaan näytelmä 
siirretään taloudellisista syistä.

–�Yritetään tässä syksyn 
aikana kerätä vähän kolehtia, 
jotta voidaan tarjota siihen 
koululais- ja eskarinäytöksiä 
ilmaiseksi. Nyt tuotanto olisi 
jäänyt liikaa pääsylipputulo-
jen varaan, Taulo perustelee.

Rakastuneet radiomastot 
kertaa radiomastojen rakenta-
misen historiaa vuonna 1927. 
Näytelmässä Rauhaksi ja Rie-
muksi nimetyt mastot viettävät 
hyvin ansaittuja eläkepäiviä ja 
katselevat nykyistä kotikau-
punkiaan korkeuksista.

Taulon mukaan näytelmän 
harjoitukset oli jo ehditty aloit-
taa, kun siirtämispäätös tehtiin. 
Näytelmä olisi ollut Ainopuis-
ton teatterin neljäs tuotanto 
tänä kesänä.

–�Vaikka on ollut kiireinen 
kesä, porukkaa on riittänyt 
hyvin. Näyttelijöistä ei ole ollut 
pulaa, Taulo vakuuttaa.

Taulo arvelee, että näytel-
män uusi ensi-ilta on touko-
kuun alkupuolella, koulujen 
aikatauluista riippuen. Näy-
telmän miehitys ja esityspaik-
ka on tarkoitus pitää samana.

–�Yhteensä siinä on kymmen-
kunta näyttelijää. Ida-Maria 

Lius ohjaa, ja esitykset näh-
dään toisen radiomaston juu-
rella, Taulo vahvistaa.

Ainopuiston teatterin seu-
raava tuotanto on talvinäytel-
mä, joka on tarkoitus tehdä 
Lahden kaupungintalon sisä-
pihalle. Viime vuonna samal-
la paikalla esitettiin Saiturin 
jouluyötä.

Rakastuneet radiomastot 
kertaa mastojen historiaa.

Viipuri-seminaari kesäteatterin jatkoksi

TAPAHTUMA Lahden kaupun-

ginmuseo järjestää Lahden kar-

tanon ystävien kanssa Viipurin 

reippaat -seminaarin, joka on 

jatkoa Ainopuiston kesäteatterin 

samannimisestä näytelmästä. 

Tapahtumassa luennoi muun 

muassa Petri Neuvonen arkki-

tehtuurista. Kyösti Toivonen 

kertoo omista kokemuksistaan 

evakkona.

Viipurin reippaat -seminaari 

järjestetään Lahden konservato-

riolla 15.8. kello 10–15.


