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Johdanto
"Mitä kinkylle kuuluu?"-kyselyn tarkoitus oli anonyymisti kartoittaa Suomen kinkyjen kuulumisia. Halusimme tietää 
mitä Suomen BDSM/fetish/kinky-kansalle kuuluu tällä hetkellä. Kyselyn laati Turun BDSM yhdistys ry, joka on tunnettu
myös nimellä Turun Baletti, ja se osoitettiin kaikille kinkyille riippumatta siitä, olivatko he Turun Baletin jäseniä tai 
eivät. Kyselyllä toivoimme saavamme tietoa siitä, miten alakulttuurimme voi kaikenkaikkiaan, millaisia tapahtumia tai 
palveluita kinkyt kaipaavat, ja voisimmeko me yhdistykset tai jokin muu taho tarjota niitä. 
Kyselytutkimus toteutettiin avoimena ja anonyymina verkkokyselynä 21.8.-30.9.2015 välisenä aikana. Kyselyyn 
osallistui 488 vastaajaa.

Vastaajien taustatiedot
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Kuva 2: Vastaajien ikäjakauma

Alle 20 vuotta
20-29 vuotta
30-39 vuotta
40-49 vuotta
50-59 vuotta
60 vuotta tai yli
Ei vastausta
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Kuva 5: Vastaajien alueellinen jakauma
Häme
Itä-Suomi
Keski-Suomi
Länsirannikko
Pirkanmaa
Pohjois-Suomi
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Ei Suomessa
Ei vastausta

Kuva 3: Vastausten alueellinen jaottelu

Vastaajien maantieteellisen jakauman perusteella manner-Suomi jaettiin vastauksia tarkasteltaessa kahdeksaan alueeseen,
jotka noudattelevat maakuntien rajoja. Länsirannikon alueeseen sisällytettiin Satakunta, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä 
Pohjanmaa. Hämeen alueeseen luettiin sekä Kanta-Häme että Päijät-Häme. Pohjois- ja Etelä-Savo, Pohjois- ja Etelä-
Karjala sekä Kymenlaakso muodostavat Itä-Suomen ja Pohjois-Suomi koostuu Lapista, Kainuusta ja Pohjois-
Pohjanmaasta.
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Kuva 6: Mitkä seuraavista määritelmistä parhaiten kuvastavat kinkyyttäsi?

Vastaajista vähän yli puolet tunnusti itsensä alistuvaksi. Dominoivia oli noin kolmannes ja sadisteja noin neljäsosa 
vastaajista. Vajaa kymmenesosa tunnusti itsensä voyeristeiksi ja listaan kuulumattomia kinkyyden muotoja tunnusti reilut
6% vastanneista. Vapaissa vastauksissa mainittiin muun muassa roolileikit, pet play, age play ja ihan vaan yleinen 
pervous.
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Kuva 4: Vastaajien määrä 100 000 asukasta kohden



Hyvinvointi
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Kuva 7: Jos mietit elämääsi kokonaisvaltaisesti (perhetilanne, terveys, työ/opiskelu, ystävät, rahatilanne jne),
miten sinulla menee tällä hetkellä?

Hyvin – ei mitään ongelmia.
Melko hyvin – jotain ongelmia on, 
mutta selviän niistä.
Vaihtelee – välillä menee hyvin ja 
välillä huonommin.
Melko huonosti – olen toisinaan 
huolissani tai ahdistunut.
Huonosti – tarvitsen tai tarvitsisin 
ainakin joskus apua selvitäkseni.
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Kuva 8: Mitä mieltä olet kinkyjen asemasta Suomessa?

Kinkyjen asema on hyvä, kaikki 
kinkyys on hyväksyttyä nyky-
yhteiskunnassa.
Olen tyytyväinen nykytilanteeseen, 
mutta epäkohtia on edelleen.
Epäkohtia on enemmän kuin 
tyytyväisyyden aiheita.
Minulla ei ole mielipidettä kinkyjen 
asemasta.
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Kuva 9: Miten sinut olet oman kinkyytesi kanssa?

Olen sinut itseni kanssa.
Olen aika ok, mutta joskus 
hämmentää, hävettää tai ahdistaa.
Riippuu hetkestä tai tilanteesta – 
toisinaan olen ok toisinaan en.
Tunnen usein olevani eksyksissä 
hämmentynyt tai ahdistunut.
Toivon olevani toisenlainen/vanilija.
Inhoan itseäni.

24%

12%
64%

Kuva 10: Oletko tarvinnut tai tarvitsetko apua tai tukea kinkyidentiteettisi suhteen?

Kyllä, ja olen saanut.
Kyllä, mutta en ole saanut.
En ole tarvinnut.

Suurin osa kinkyistä koki tulevansa hyvin toimeen. Vanhemmat vastaajat ja miehet jonkin verran paremmin, alle 20 
vuotiaat ja muunsukupuoliset jonkin verran huonommin. Samankaltaiset ikä- ja sukupuolitrendit olivat nähtävillä myös 
näkemyksissä kinkyjen asemasta Suomessa. Itsensä hyväksyminen tuntui lisääntyvän iän myötä, lukuunottamatta yli 60 
vuotiaita joista alle puolet oli sinut itsensä kanssa. Nuoremmat vastaajat, naiset ja muunsukupuoliset olivat kokeneet 
tarvitsevansa enemmän apua identiteettinsä suhteen.



"Kaappi"- ja "kaapista"-ulostulokokemukset
Ketkä kaikki tietävät kinkyydestäni -kysymyksiin tuli 483 vastausta. Yli 80% kohdalla ainakin joku ystävistä tiesi. 
Kavereillekin kerrotaan kinkyydestä perhettä vapaammin ja muille sukulaisille kerrotaan harvemmin kuin opiskelu- tai 
työtovereille. Merkittävimmät maantieteelliset eroavaisuudet osuvat Keski-, Itä- ja Pohjois-Suomeen, joissa varsinkin 
perheelle, kavereille ja opiskelu- sekä työtovereille kerrotaan harvemmin kuin muualla maassa. Iän suhteen 
merkittävimmät erot olivat siinä että nuoremmat kertovat tai ovat paljastuneet ystävilleen ja vanhempien vastaajien 
kinkyys on muita useammin muidenkin sukulaisten tiedossa. Sukupuolten välillä ei esiintynyt muita merkittäviä eroja 
kuin että muunsukupuoliset kertovat tai paljastuvat helpommin ystäville, kavereille, opiskelu- ja työtovereille. Miehet 
ovat kautta linjan hieman naisia enemmän "kaapissa".

Ystävät

Kaverit

Perhe

Opiskelu-/työtoverit

Muu suku
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Kuva 11: Keille kaikille olet kertonut tai ketkä kaikki tietävät kinkyydestäsi?

Kaikki tietävät Osa tietää Kukaan ei tiedä Ei koske minua

Suurimmalla osalla "kaapista" ulos tulleella ei ollut merkittäviä ongelmia identiteettinsä paljastumisen kanssa. 
Herkimmin ongelmia koettiin viranomaisten taholta. Ystävien ja kavereiden kanssa ei esiintynyt kuin hajanaisia 
ongelmia. Merkittäviä maantieteellisiä eroja ei pystytty havaitsemaan "Ei koske minua" vastausten suuresta määrästä 
johtuen. Varsinkin nuoremmilla vastaajilla ystävien kanssa oli mennyt erittäin hyvin. Sukupuoltenkaan välillä ei 
ilmennyt merkittäviä eroja lukuunottamatta muunsukupuolisten lievästi huonompia kokemuksia muun suvun kanssa. 
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Kaverit
Perhe

Työpaikka
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Muu suku
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Kuva 12: Jos olet ”tullut ulos kaapista” tai taipumuksesi 
ovat paljastuneet, mitä tästä seurasi?

Ei koske minua Syrjintää ja riitaa Hiljaisuus
Melko hyvin Hyvin meni
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Kaverit
Perhe

Työpaikka
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Muu suku
Viranomaiset
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Kuva 13: Menikö kaikki hyvin vai seurasiko ongelmia?

Hyvin meni Melko hyvin
Hiljaisuus Syrjintää ja riitaa



Syrjintäkokemukset
Kysymykseen joka koski syrjintää tai huonoa kohtelua kinkyyden takia tuli 464 vastausta. Suurin osa vastanneista koki 
ettei kysymys koskenut heitä. Muista vastaajista suurin osa ei kokenut kohdanneensa syrjintää ollenkaan. Eniten syrjintää
koettiin perheen, terveydenhuollon ja vapaa-ajan piirissä. Viranomaissyrjinnän esiintyessä se koettiin jonkin verran muita
vakavammaksi.

Perhe
Muu vapaaaika

Kaupat, ravintolat, ym.
Terveydenhuolto

Työpaikka
Opiskelupaikka

Muu suku
Viranomaiset
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Kuva 14: Oletko kokenut syrjintää tai huonoa kohtelua kinkyytesi takia?

En koskaan Harvoin Joskus Toistuvasti Ei koske minua

Kysymyksiin skenen sisällä toisten kinkyjen toimesta koettuun kaltoinkohteluun vastasi 461 vastaajaa. Syrjintää, 
häiriköintiä ja seksuaalista häirintää skenen sisällä toisten kinkyjen toimesta oli kokenut noin neljäsosa vastaajista, 
väkivallalla uhkailua 10%, väkivaltaa 6% ja seksuaalista väkivaltaa 8%. Toistuvista ongelmista kertoi 6-15 vastaajaa. 
Syrjintäkokemusten vähäisestä määrästä johtuen merkittäviä maantieteellisiä eroja ei pystytty havaitsemaan.

Syrjintää

Häiriköintiä

Seksuaalista häirintää

Väkivallalla uhkailua

Väkivaltaa

Seksuaalista väkivaltaa
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Kuva 15: Oletko kokenut (ei konsensuaalista) kaltoinkohtelua skenen sisällä, toisten kinkyjen toimesta?

En koskaan Harvoin Joskus Toistuvasti

Vanhemmat vastaajat olivat kokeneet enemmän niin syrjintää ja häirintää kuin väkivallan uhkaa ja väkivaltaa. 
Seksuaalisen häirinnän ja väkivallan esiintyminen ei riippunut iästä yhtä suuresti. Sukupuolten välillä oli myös 
merkittäviä eroja. Muunsukupuoliset olivat kokeneet selkeästi enemmän syrjintää kun taas miehet olivat kokeneet muita 
vähemmän häiriköintiä, seksuaalista häirintää ja seksuaalista väkivaltaa.



"Oletko kokenut (ei konsensuaalista) kaltoinkohtelua skenen sisällä, toisten kinkyjen toimesta?" ikäryhmittäin
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Kuva 16: Syrjintää
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Kuva 17: Häiriköintiä
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Kuva 18: Seksuaalista häirintää
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Kuva 19: Väkivallalla uhkailua
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Kuva 20: Väkivaltaa
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Kuva 21: Seksuaalista väkivaltaa

"Oletko kokenut (ei konsensuaalista) kaltoinkohtelua skenen sisällä, toisten kinkyjen toimesta?" sukupuolittain
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Muu
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Kuva 22: Syrjintää
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Kuva 23: Häiriköintiä
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Kuva 24: Seksuaalista häirintää
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Kuva 25: Väkivallalla uhkailua
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Kuva 26: Väkivaltaa
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Kuva 27: Seksuaalista väkivaltaa

Vapaamuotoisia vastauksia kysymykseen missä pyydettiin kirjoittamaan tarkemmin koetusta syrjinnästä tai 
kaltoinkohtelusta, joka on tullut skenen sisältä tai sen ulkopuolelta, tuli 70, joista suurin osa koski syrjintää ja 
kaltoinkohtelua skenen sisällä. Toistuviksi teemoiksi nousivat ei-konsensuaaliset kokemukset, huono ilmapiiri ja 
suvaitsevaisuuden puutteet. Useat ovat kokeneet skenessä koskemista ilman lupaa. Muutama kertoi kokeneensa 
bilesessioita, joissa ei pidetty rajoista kiinni, eikä toista osapuolta kiinnostanut sessiointi josta molemmat olisivat 
nauttineet. Muutamilla on ollut myös samanlaisia väkivaltakokemuksia parisuhteissa. Jotkut kokivat että netissä ja 
yhdistyksissä on ongelmia huonon ilmapiirin takia. Moni valitteli ahdistavia vonkausviestejä netissä, vaikka oli tehnyt 
selväksi ettei kiinnosta vastaanottaa niitä. Jotkut ovat kokeneet uhkailua kun olivat torjuneet lähestymisiä. Tylyt 
kommentit ja kuittailu nettikeskusteluissa on koettu lannistaviksi ja syrjiviksi. Myös selän takana juoruilu ja porukkaan 
sisään pääsemisen vaikeudet on koettu ongelmallisiksi.
Suvaitsevaisuuden osalta on koettu negatiivisia ja halventavia kommentteja oman kinkyydenlajin suhteen. Moni vastaus 
queer-, trans- ja ei-heteroihmisiltä koski vaikeutta kokea olonsa tervetulleeksi, turvalliseksi ja hyväksytyksi bileissä ja 
skenessä. Muutama koki myös tulleensa syrjityksi ikänsä takia. Skenen ulkopuolista syrjintää ja kaltoinkohtelua 
koskevissa vastauksissa kerrottiin, että on kuultu ivallisia kommentteja kinkyistä, pilkallista naureskelua, sekä 
keskusteluja, joissa kinkyt leimataan sairaiksi ihmisiksi.



Ihmissuhteet ja vapaa-aika

77%

19%
4%

Kuva 28: Oletko tällä hetkellä läheisessä ihmissuhteessa
(rakkaus- tai seksi-/sessiosuhde)?

Kyllä.
En, mutta haluaisin.
En, eikä se haittaa/en haluaisikaan olla.

64,9%
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Kuva 29: Onko sinulla ystäviä?

Kyllä, ainakin muutama hyvä ystävä.
On, mutta ystäviä voisi olla enemmänkin.
Tuttavia on muttei yhtään hyvää ystävää.
Ei ole, ja se harmittaa.
Ei ole, mutta se ei haittaa.

58%
37%

5%
Kuva 30: Onko sinulla lähipiirissäsi kinkyjä ystäviä?

Kyllä, olen tyytyväinen ystäväpiiriini.
Ei, minulla ei ole kinkyjä ystäviä, mutta haluaisin.
Ei, minulla ei ole kinkyjä ystäviä, enkä kaipaakaan.

14%

28%

20%

32%

6%
Kuva 31: Jos olet tai olisit etsimässä itsellesi kinkyseuraa,

mistä lähtisit etsimään?

Kavereiden kautta KinkytapahtumistaNettideittipalveluista NettifoorumeistaMuualta

8%

44% 37%

11%

Kuva 32: Kun olet juhlatuulella, millaisessa seurassa
yleensä liikut?

Miltei kaikki ovat kinkyjä.
Seurueessa on kaikenlaisia ihmisiä.
Pääasiassa vanilijakavereiden seurassa.
Olen usein yksin liikenteessä.
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Kuva 33: Alla on joitakin vaihtoehtoja, joita voit harrastaa kinkyseurassa. Mitkä näistä kiinnostavat sinua?

Fetishbileet ja -klubit
Kotibileet
Miitit, baari-illat ja piknikit
Workshopit (sidonta, ym.)
Kulttuuripiiri (kirjat, teatteri, elokuvien katselu)
Mökkeily
Laivamatkat
Liikunta (joukkupelit, kuntoilu)



Kysymykseen mitä muuta haluaisit harrastaa kinkyseurassa tuli 59 avointa vastausta. Esille nousi monien toive 
alkoholittomasta rauhallisesta ajatustenvaihdosta keskustelupiireissä, kahviloissa tai kotimiiteissä. Moni kaipaili 
luontoaktiviteetteja kuten eräretkeilyä, telttailua, vaellusta, patikointia, marjastusta, sienestystä ja primitiivisiä 
luontosessioita sekä kinkyleirejä. Muutamat toivoivat järjestettäviksi asiantuntijaluentoja, esimerkiksi kinkyhistoriasta 
sekä seksuaali- ja kinkyterveydestä, esimerkiksi miten sessioida turvallisesti tai ihmisen anatomiasta kinkynäkökulmasta.
Yhteismatkat ulkomaisiin kinkytapahtumiin kiinnostivat ja myös orgioita ja muita seksibileitä sekä ryhmäsessioita 
toivottiin. Muita mainintoja keräsivät muun muassa käsityö-, valokuvaus- ja piirustusworkshopit, tukiryhmätoiminta, 
Seta-yhteistyö, kumiin pukeutuminen yhdessä, tutustumiskäynnit ammattilaisten tyrmiin, pet play-toiminta, julkiset 
sessiot, sokkotreffit, kinkykirppikset, yhteisöllinen ruuanlaitto, bänditoiminta, larpit, shoppailureissut alan liikkeisiin ja 
leikkimielisemmät sessiointitilaisuudet.

Kinkytapahtumat ja yhdistykset
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Kuva 34: Mistä etsit tai saat tietoa Suomen kinkytapahtumista?

BDSM-baari
Kinky-yhdistysten omat nettisivut
Kaverit
FetLife
Facebook
Jäsenpostit
Muualta

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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Kuva 35: Oletko parin viimevuoden aikana osallistunut johonkin kinky-yhdistysten järjestämään tilaisuuteen tai
tapahtumaan Suomessa?

Fetishbileet ja -klubit
Miitit, baari-illat ja piknikit
Mökkeily
Workshopit (sidonta, ym.)
Muu tapahtuma
Kulttuuripiiri (kirjat, teatteri, elokuvien katselu)
Laivamatkat
Liikunta (joukkupelit, kuntoilu)
En ole käynyt missään tapahtumissa
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Kuva 36: Miten suhtaudut kinkytapahtumiin ja tilaisuuksiin?
Osallistun jos tapahtuma kiinnostaa.
Haluaisin osallistua asiakkaana, mutta en ole uskaltanut/kehdannut tms.
Olen osallistunut asiakkaana aina kun mahdollista.
Olen ollut staffilaisena järjestämässä tapahtumia ja/tai tilaisuuksia.
Osallistun jos kaverit menevät.
Haluaisin osallistua tapahtumien järjestelyyn, mutta en ole uskaltanut/kehdannut tms.
En osallistu, koska tapahtumat eivät kiinnosta minua.

12%

27%

23%

38%

Kuva 37: Miten usein käyt kinkytapahtumissa?

Kuukausittain Pari kertaa vuodessa
Harvemmin En koskaan

33%

67%

Kuva 38: Oletko jonkun suomalaisen kinky-yhdistyksen
jäsen?

Kyllä En
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Kuva 39: Miksi olet tai et ole jonkin suomalaisen kinky-yhdistyksen jäsen?
En ole saanut aikaiseksi liittyä.
En usko hyötyväni jäsenyydestä mitenkään.
Yhdistystoiminta ei kiinnosta minua.
Jäsenkortilla saa alennuksia eri tapahtumissa.
Yhdistys ajaa minulle tärkeitä asioita.
Olen mukana lähinnä kannatusmielessä.
Minusta on mukavaa olla mukana yhdistystoiminnassa.
Jäsenmaksut ovat liian kalliita.
Vastustan yhdistysten toimintaa.



Vapaamuotoinen palaute
Kysymykseen miten kinky-yhdistykseen liittyminen on vaikuttanut elämään tai mitä toivotaan kinky-yhdistyksiltä tuli 76
vapaamuotoista vastausta. Moni koki jäsenyyden kinky-yhdistyksessä positiivisena asiana. Jäsenenä kokee olevansa osa 
porukkaa, on tavoittanut muita paikallisia kinkyjä ja on saanut ystäviä elämäänsä. Koettiin, että yhdistysaktiivisuus on 
arvokasta ja että yhdistyksiä kannattaa tukea vaikka edes jäsenmaksulla. BDSM-baarin nettitarjonnasta, yhdistysaktiivina
olemisesta ja tapahtumista on saatu iloa elämään. Monet toisaalta kommentoivat olevansa jäseniä vain siksi että pääsevät
sisään jäsentapahtumiin tai halvemmalla muihin tapahtumiin. Muutamat kokivat yhdistykset liian vaikeasti 
lähestyttäväksi. Moni totesi asuvansa sen verran kaukana yhdistyksistä ettei jäseneksi liittymisestä olisi heille mitään 
iloa. Muutamia ei jäsenyys kiinnostanut ollenkaan ja parilla vastaajalla oli niin negatiivinen kuva yhdistyksistä, etteivät 
halua tukea niiden toimintaa.
Parannusehdotuksia tuli myös useita. Päällimmäiseksi nousi yhdistysten välinen yhteistyö sekä isompien yhteisten 
tapahtumien että yhteisen agendan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä medianäkyvyyden muodossa. Yhteistoimintaa
toivottiin myös Setan kanssa ja kinkyjen asioiden viemistä Setan asialistalle. Monipuolisempi tarjonta, matalan 
kynnyksen tutustumisillat, vertaistuki ja valistustoiminta koettiin myös tärkeiksi. Useat toivoivat bileisiin enemmän 
sensitiivisyyttä transihmisiä kohtaan ja järjestäjiltä tehokkaampaa puuttumista seksuaaliseen häirintään. 
Yhdistysaktiiveilta toivottiin järjestäytyneempää toimintaa, parempaa tiedotusta kokouksien ja tapahtumien suhteen 
yhdistysten kotisivuilla ja selkeyttä miten aktiivijäseneksi pääsee. Pari vastaajaa kaipasi enemmän nuorta ja uutta väkeä 
yhdistyksien tapahtumiin. Myös innovatiivisuutta toimintakulttuureihin toivottiin, ettei yhdistyksissä jämähdetä "näin on 
ennenkin tehty" -kaavamaisuuksiin. Toisaalta, pari vastaajaa ehdotti myös että yhdistyksissä keskityttäisiin asioihin, joita
aktiivit tykkäävät itse tehdä ja jopa että yhdistykset voisivat vähentää tarjontaansa, jotta järjestäjät ehtivät tapahtumien 
välissä ladata akkujaan.

Loppusanat
Haluamme kiittää kaikkia kyselyn tekemisessä ja levittämisessä auttaneita henkilöitä. Turun Baletin "Mitä kinkylle 
kuuluu?"-työryhmään kuuluivat Countess, Dante, Jussi web, Sandels, Shelemenai ja Tetris. Raportin taitosta vastasi Jussi
Web. Haluamme tietysti myös kiittää kaikkia 488 kinkyä, jotka käyttivät aikaansa kyselyyn vastaamiseen.
Tämä raportti on avoimesti ladattavissa yhdistyksemme kotisivuilta http://www.turunbaletti.net/. Kyselyn vastauksista 
lähetetään yksityiskohtaisempi raportti kaikille Suomen kinky-yhdistyksille, Setalle ja Sexpolle. Toivomme että raportit 
poikivat keskustelua Suomen kinkyskenessä kaikista vastauksissa esiintulleista asioista. Turun Baletti pyrkii kehittämään
omaa toimintaansa vastausten perusteella.
Jos haluat ottaa yhteyttä Turun Balettiin, sähköpostiosoitteemme on info@turunbaletti.net.


