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Olen mielestäni: homo 

1144/Lomake 1: mies, 19, sinkku, homo 
Kuvaile seksuaalisen suuntautumisesi kehitystä (vastaajilla valmiit vastausvaihtoehdot): 
Olen aina tiennyt olevani homo/lesbo/biseksuaali/hetero 
Miten lähipiirisi suhtautuu seksuaaliseen suuntautumiseesi? Ilman mitään ongelmia. 

Äitikin aika hyvin, vaikka minusta tuntuu, että jokin häntä asiassa vaivaa. 
Mistä tunnistat homon/lesbon? Ne stereotyyppihomot ja -lesbot on helppo tunnistaa, 

vähemmän räikeät tapaukset aina vaikeampaa. Katse, olemus, pukeutuminen. 
Kuvaile vapaasti seksuaali-identiteettiäsi: Olen tainnut saada elää tähän asti aivan 

käsittämättömässä pumpulissa, ainakin kun ajattelee kamalia juttuja, joita on kuullut. En ole 

mitenkään julkisesti ja avoimesti homo, että sitä kovasti mainostaisin. En toisaalta salaile sitä 

erityisemmin, ja kaikki ystäväni, sekä äitini ja siskoni tietävät asian, ja ystäville se on aivan 

mitätön asia - niinkuin tietysti kuuluisi olla kaikilla, mutta ilmeisesti kaikilla ei ole yhtä 

hienoja ystäviä. Isälle on ole asiasta vielä puhunut, jotenkin oletan että hän tietää. Ei minulla 

ongelmaa olisi hänellekään asiasta puhua. Emme vain koskaan ole isän kanssa oikeastaan 

puhuneet mistään sellaisesta, mihin asia liittyisi. Heti kun joskus tulee, aion sen kummemmin 

kiertelemättä sanoa asiat niin kuin ne ovat. Äidin mielestä minun "pitäisi puhua isän kanssa", 

mutta sellainen tuntuu aivan naurettavalta. Miksi minun pitäisi istuttaa isi pöydän ääreen ja 

kertomalla kertoa asia, aivan kuin se olisi joku suurta suurempi asia. Eivät heterotkaan kai tee 

niin - "isi, mun täytyy kertoa jotain; oon hetero"? 
Jos sinulla on mielessä vielä jotain aiheeseen liittyvää, kerro siitä tässä: Puhki jauhettu 

aihe, mutta kun sitä ei vaan voi mitenkään käsittää. Millä tavalla kahden toisiaan rakastavan 

ihmisen virallistettu suhde häiritsee tai uhkaa homoliittojen vastustajien elämää? Kuinka he 

voivat kieltää meiltä sen? Kirkon nimenkeruut lakiesitystä vastaan ja sensellaiset - kuka 

vähääkään lähimmäisenrakkaana itseään pitävä voi kuulua siihen lafkaan? Miten kirkolla voi 

olla lakien säätämisessä ja täten tavallisten ihmisten elämässä niin järjetön sananvalta? 

Välillä näitä asioita ajatellessa tulee suunnattoman vihaiseksi, mutta tuntee itsensä täysin 

voimattomaksi ja alistetuksi. On niin mukava lukea aamulla koulumatkalla ratikassa lehdestä, 

kuinka joku taas on sitä mieltä, että minä olen perheiden ja yhteiskunnan rappioittaja, 

syntinen ja oikeastaan täysin ihmisarvoton olento. Kova taakka 19-vuotialle. 
1145/Lomake 9: mies, 35, sinkku, homo 
Kuvaile seksuaalisen suuntautumisesi kehitystä (vastaajilla valmiit vastausvaihtoehdot): 
Olen aina tiennyt olevani homo/lesbo/biseksuaali/hetero 
Elän kulissiliitossa? en 
Miten lähipiirisi suhtautuu seksuaaliseen suuntautumiseesi? Ei tunnu juurikaan heitä 

kiinnostavan. Joskus kuulee pientä vinoilua. 
Mistä tunnistat homon/lesbon? Osan homoista tunnistaa jo kilometrin päästä kun he 

´purjehtivat´ käsilaukua heiluttaen paikalle ;) Sitten on taas homoja joita minunkaan 

harjaantunut ja vaaniva katse ei meinaa tavoittaa. Itse luulen kuuluvani tähän viimeksi 

mainittuun porukkaan. 
Kuvaile vapaasti seksuaali-identiteettiäsi: Voimakas mies jolla on voimakkaat ja syvät 

tunteet toista miestä kohtaan. Identiteettini on muodostunut pitkän ajan kuluessa ja tunnen 

olevani normaali. Tämä maininta sen vuoksi, että minullakin on jokin raja jonka toisella 

puolella olevat ihmiset ovat seksuaalisesti hieman outoja. Kaiketi jokainen ihminen ajattelee 



 

 

näin. Rajat vain sijaitsevat eri paikoissa; se on kuin ´veteen piirretty viiva´. 


