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Alkusanat
Tämän lehtisen tarkoitus on lisätä BDSM/F-, ja kinky-tietoutta
aiheesta kiinnostuneille, opastaa eettiseen ja turvalliseen
toimintaan, sekä toivottaa tervetulleeksi kinkyskeneen.
BDSM/F on lyhenne sanoista Bondage, Discipline, Domination
& Submission, Sadism & Masochism / Fetishism. Kinky taas
tarkoittaa yleisesti jotain seksuaalisesti valtavirrasta poikkeavaa.
Mahdollisuudet toteuttaa omaa kinkyyttään ovat rajattomat ja
niin kauan kun toimintaan on kaikkien osallistujien suostumus,
ei mikään tapa ole toista huonompi. On hyvä kuitenkin muistaa
muutamia perussääntöjä, joita käydään myöhemmin vihkosessa
tarkemmin läpi.
BDSM/F voi olla joko pientä piristystä makuuhuoneeseen,
harrastus, osa identiteettiä tai elämäntapa. Tarkoitus on, että
kaikki osapuolet nauttivat siitä mitä tekevät ja parhaimmillaan
BDSM/F-sessio voi olla hyvinkin vapauttava kokemus. On
kuitenkin hyvä pitää mielessä, että näihin sessioihin liittyy
joskus myös riskejä. Englanninkieliset termit kuten SSC ja
RACK (ks. sanasto) ovat hyviä nyrkkisääntöjä. Tunnista ja
tiedosta sessioon liittyvät riskit, toimi vastuullisesti, sekä vältä
kaikkea tahatonta vahinkoa.
Aloittaessasi mitä tahansa tilannetta eli sessiota, sovi selkeät
säännöt ja varmista kaikkien osallistujien suostumus ennen
aloittamista. Kunnioita kaikkien rajoja ja toimi vain niiden
puitteissa, ole myös rehellinen ja suvaitsevainen itsellesi,
tunnista omat kykysi sekä rajasi. Ennen sessiota on hyvä sopia
turvasana, tai -ele, joka keskeyttää tilanteen poikkeuksetta.
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Myös kinkyskeneä käsitellään vihkosen lopussa tarkemmin,
lyhyesti selitettynä se kuitenkin tarkoittaa ihmisiä, jotka ovat
kinkyjä, ja osallistuvat alan tapahtumiin, tai verkossa käytävään
keskusteluun. Kaikki skenessä eivät tunne toisiaan, mutta kun
siinä on mukana, kasvoja ja nimimerkkejä oppii tunnistamaan.
Minkäänlaista sisäpiiriä, jonka hyväksyntä täytyisi saada, ei ole
olemassa, vaikka sellaisesta toisinaan kuuleekin puhuttavan.

Tiesitkö?
Vanhimmat säilyneet BDSM-teemaiset tekstit, löytyvät
2300 luvulta ekr. Tekstit liittyvät jumalatar 'Inannan'
palvontarituaaleihin, jotka sisälsivät erinäisiä
sadomasokismin muotoja. Ensimmäisiä modernin
BDSM-käsitteen mukaisia julkaisuja painettiin jo 1920luvulla Euroopassa. Ensimmäisin käsitteen mukainen
teos oli nimeltään European Fetish ja se julkaistiin 1928.
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Etiketti
Kinkyskenessä eli kinky-yhdistysten jäsenten, bilekävijöiden ja
alan harrastajien keskuudessa vallitsee tietty etiketti, joka turvaa
sen, että jokainen kokee olonsa skenessä hyväksi ja
turvalliseksi. Varsinainen tapahtuma-etiketti saattaa vaihdella
järjestäjästä riippuen, mutta perussäännöt ovat lähtökohtaisesti
samat:
Älä koske ilman lupaa
Älä kuvaa ilman lupaa
Älä kerro eteenpäin
Älä kommentoi, älä puutu muiden sessioihin
Älä oleta mitään (esim. sukupuoli, kinky-identiteetti,
suuntautuminen, suhdemuoto)
Kunnioita anonymiteettiä tapahtumissa, sekä niiden
ulkopuolella
Anonymiteettiin liittyen tilanne, joka ei välttämättä tule
etukäteen mieleen, on muihin kinkyihin törmääminen
tapahtumien ulkopuolella. Mieti tarkkaan jokaisen tuttavuuden
kohdalla, toivooko hän sinun tervehtivän itseään esim. jonkun
muun seurassa ollessaan, millä nimellä häntä kutsut, ja mistä
voit kertoa tuntevasi hänet.
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Kinkytapahtumat
Kinkyskenessä on paljon erilaisia tapahtumia. Osa on matalan
kynnyksen tapahtumia kaikille aiheesta kiinnostuneille ja osa
suljetumpia tilaisuuksia esimerkiksi vain tiettyjen yhdistyksien
jäsenille. Pääosa tapahtumista ovat yhdistysten järjestämiä ja ne
järjestetään vapaaehtoisvoimin. Tapahtumiin on pääsääntöisesti
täysin sallittua saapua yksin, parivaatimuksesta esim.
työpajoissa on aina ilmoitettu erikseen.

Miitit
Miitit ovat kaikkein matalimman kynnyksen tapahtuma. Ne
ovat yhdistysten tai yksityisten ihmisten järjestämiä julkisia
tapaamisia, joihin kaikki ovat tervetulleita. Miitit painottuvat
usein enemmän keskusteluun kuin toimintaan ja paikalle
saavutaan samanlaisissa vaatteissa, kuin esim. baari-iltana.
Miitit ovat hyvä tilaisuus päästä rauhassa tutustumaan muihin
kinkyihin.

Työpajat
Koulutustilaisuudet, joissa paneudutaan tiettyyn aihepiiriin.
Paikalla on yleensä kokenut alalajin kouluttaja.
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Bileet/Klubit
Bileet ja klubit ovat isompia tapahtumia, joihin pääsee
osallistumaan ostamalla pääsylipun. Tapahtumapaikalle on
usein tuotu ns. dungeon-laitteita eli BDSM-leikkeihin
soveltuvaa kalustoa. Tunnelmaa luomassa saattaa olla erilaisia
esityksiä, mm. tanssia tai sessioita. BDSM-leikkien
harrastaminen ei ole pääsyvaatimus bileisiin. Se on
mahdollisuus, jota jokainen on tervetullut käyttämään omien
halujensa mukaan.

Jäsentapahtumat
Jäsentapahtumia ovat yhdistysten jäsenille suunnattut bileet tai
muut tapahtumat.

Peli-illat, risteilyt, mökkeilyt, bussimatkat jne.
Monien muiden yhdistysten tavoin, myös kinky-yhdistykset
järjestävät jäsenilleen (ja jäsenyydestä kiinnostuneille)
vaihtelevasti paljon erilaista toimintaa, joka ei välttämättä
keskity kinky/BDSM-aktiviteetteihin. Nämä ovat hyviä
tilaisuuksia päästä rennosti tutustumaan muihin kinkyihin.
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Pukukoodi
Isommissa tilaisuuksissa on usein dresscode eli pukukoodi.
Pukukoodi saattaa olla illan teeman mukainen tai vain yleisesti
kinky. Kinkyyn/BDSM/F-henkiseen asuun saattaa kuulua
perinteistä BDSM-rekvisiittaa, kuten käsirautoja, köysiä ja
piiskoja, tai materiaaleja, joihin henkilön fetissit
kohdistuvat, kuten nahka ja kumi. Se voi olla
myös sellainen, joka kuvastaa juuri sinun
fetissejä ja mieltymyksiä. Pukukoodin
tarkoituksena on yhtenevän tunnelman
luominen. Tarkoitus ei ole kilpailla siitä,
kuka on käyttänyt asuunsa eniten aikaa
ja rahaa. Usein myös tumma puku
kelpaa.
On mahdotonta määrittää millaisella
asulla kaikkiin Suomen dresscode
kinky-tapahtumiin pääsee, sillä
jokaisella bileitä järjestävällä taholla
on omat sääntönsä siihen. Yksi hyvä
määritelmä on kuitenkin se, että näytät
siltä, että olet panostanut kyseiseen
tapahtumaan, eli sinulla on ylläsi jotain,
mitä ei tavallisena torstaina baarissa
olisi. Jos sinulla on kysyttävää asusi
sopivuudesta, ota yhteyttä yhdistykseen
tai tahoon, jonka bileisiin olet menossa,
sinua neuvotaan varmasti mielellään.
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Oppiminen ja turvallisuus
BDSM/F on jotain, jonka on tarkoitus olla kaikille osapuolille
mukava kokemus. Usein sessioihin liittyy kuitenkin riskejä,
jotka on hyvä ottaa huomioon. Epäonnistunut kokeilu voi johtaa
jopa vakavaan tai pysyvään psyykkiseen tai fyysiseen
vahinkoon. Mieti aina, pystytkö suoriutumaan sessiosta niin,
että kaikkien kokemus tilanteesta on hyvä ja turvallinen.
Paikalliset kinky-yhdistykset ja toimijat järjestävät erilaisia
kinky-teemaisia koulutustapahtumia, infoja ja työpajoja, joissa
kokeneemmat aihepiirin harrastajat jakavat tietoa. Usein
kouluttajat ovat ns. kokemuskouluttajia, eli opastavat omaan
kokemukseen perustuen. Toisilla on aihepiiriin soveltuvaa
osaamista mm. oman työn kautta (esim. hoitoala). Mikäli
alueellasi ei ole tulossa juuri sinulle sopivia koulutuksia tai et
pääse osallistumaan niihin, itseopiskelu suostuvan kumppanin
kanssa on myös toimiva vaihtoehto aloittelijalle.

Itseopiskelu
Itseopiskelussa tärkeintä on muodostaa turvallinen ympäristö ja
tutustua aihepiiriin verkossa, tai kirjojen avulla ennen
aloittamista. Ensimmäisiin kokeiluihin ei kannata ottaa mallia
rajuimmasta kaupallisesta kuvastosta. Pääosassa
opetusmateriaalia mainitaan asiaan liittyvät terveysriskit ja
kerrotaan miten niitä voi minimoida session aikana.
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Turvallisuuteen on erityisesti keskityttävä sessioissa, joihin
liittyy:
hengityksen rajoitus (aivoverenkierto, riittävä hapensaanti)
lyöminen/piiskaaminen (nivelet, hermot, elimet, lihasten
kovettuminen)
sitominen (verenkierto, hermot, nivelet)
sähköleikit (sydän-/hermosairaudet)
eritteet ja erinäiset ihoa rikkovat leikit (infektioriski)
tuli/vesi-leikit (paloturvallisuus/kosteussuoja).
Fyysisestä kinkyilystä kiinnostuneille turvallisimpia alueita
kehossa ovat kohdat, jotka ovat kaukana nivelistä, sisäelimistä,
sekä omaavat paksun lihas- ja
rasvakerroksen. Esimerkiksi rinnat,
pakarat, reidet ja käsivarret ovat hyviä
kohtia aloittaa. Satuttamis- ja
sitomisleikeissä satuttajan/sitojan on
aina hyvä testata uusia välineitä
itseensä, ennen niiden käyttämistä
kohdehenkilöön. Näin väline ja sen
tuottama tuntemus sekä mahdolliset
viat tulevat käyttäjälle tutuksi ennen
sessiota.
Toisinaan sessioissa mennään
mukavuusalueen ulkopuolelle ja
koetellaan rajoja. Tarkoitus ei
kuitenkaan saa olla ns. turvasanan
metsästys, ellei niin erikseen sovita.
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Sessioijan muistilista:
1. Sessiotila on turvallinen valittuun tekemiseen esim.
pehmusteet, katkaisuvälineet, palo- ja kosteusturvallisuus.
Muista varoa muita paikallaolijoita.
2. Varmista partnerin kokemustaso ja mahdolliset sairaudet,
jotka voivat vaikuttaa session suoritukseen esim. epilepsia,
sydän-/hermo-/nivel-/infektiosairaudet tai psyykkiset
haasteet.
3. Sovi turvakäytännöistä ja turvasanoista, sekä miten
toimitaan keskeytystilanteessa.
4. Varmista suostumus ja sovi session sisältö etukäteen,
muista myös, että suostumuksen saa perua missä vaiheessa
tahansa, ja toiminnan on lakattava silloin heti.
5. Roolistasi riippumatta seuraa session aikana fyysisiä ja
psyykkisiä muutoksia partnerissa. Ihonvärin radikaali
muutos, hengityksen katkonaisuus, puheen sammallus,
tärinä, liikkumattomuus, lihasvelttous, kiputilat alueilla
joihin ei kohdistu toimenpiteitä, paniikkikohtaus, tajunnan
menetys ym. ovat hälytysmerkkejä, jolloin sessio pitää
katkaista ja tarvittaessa olla yhteydessä terveydenhuoltoon.

Liiallinen päihtymystila on aina vaaratekijä niin itselle kuin
muillekin paikallaolijoille.
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HUOM!
Kaikki osapuolet voivat aina keskeyttää tekemisen turvasanalla,
mistä tahansa syystä. Syynä ei siis tarvitse olla se, että et itse
halua tai kestä enempää. Aivan yhtä hyvin leikin voi katkaista,
kun huomaat partnerissa ei-toivottuja muutoksia tai jonkin
turvallisuustekijän puuttumisen. Session pysäyttämisen jälkeen
on hyvä käydä läpi miksi sessio katkaistiin. Halutessa tilannetta
voi korjata ja jatkaa sessiointia. Turvasanan käyttämistä ei pidä
hävetä, pelätä tai varoa missään tilanteessa.
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Mistä lähteä liikkeelle?
Alkuun pääsee hyvin tutustumalla verkossa paikallisten kinkyyhdistysten sivuihin, tai sivustoihin, kuten BDSM-baari ja
Fetlife. Sivustoilta löytyy paljon vinkkejä aloittelijoille,
keskustelua eri aiheista, sekä mahdollisuus julkaista kuvia (ja
ihastella muiden otoksia), ne ovat myös hyvä paikka hakea mitä
tahansa seuraa kahvittelusta sessiointiin.
Hyvä tapa tutustua muihin kinkyihin on myös kinky-yhdistysten
tapahtumiin osallistuminen; miitit ovat yleensä matalimman
kynnyksen tapahtumia, joissa ehtii rauhassa keskustella muiden
kanssa.Välineistöä ja asusteita saa hankittua paikallisista
erotiikkaliikkeistä, sekä verkosta. Halpatuotantomaista tilatessa
laatu vaihtelee paljon. Tee-Se-Itse-henkisille rautakaupat ja
käsityö- tai harrasteliikkeet ovat hyviä paikkoja hankkia
materiaaleja, niin asuja kuin leikkikaluja varten.
Yksi iso kysymys voi olla kinky-taipumusten puheeksi
ottaminen kumppanin kanssa. Tähän ei ole yhtä oikeaa tapaa,
mutta tärkeintä on, että asioista keskustellaan etukäteen, eikä
niitä aleta toteuttamaan yllättäen. Verkosta löytyy erilaisia
listoja mieltymyksistä, englanniksi sekä suomeksi, joita voi
käyttää apuna kumppanin kanssa keskustellessa. Puheeksi voi
ottaa myös BDSM/F-aiheisia teoksia. Viihteen suhteen on
kuitenkin hyvä muistaa, että se on juurikin viihdettä, eikä
faktatietoa siitä, mitä on kinkyys ja miten sitä olisi hyvä
toteuttaa. Viihteen lisäksi on myös olemassa erilaisia tietoon
pohjautuvia teoksia aiheesta.
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Itseopiskelijoiden kannattaa tutustua esim. seuraaviin teoksiin:
BDSM-aapinen, 2016, Tiia Forsström, Jouni Forsström,
Suomi
The Ultimate Guide to Kink, 2012, Tristan Taormino,
Englanti
Exploring BDSM: A Workbook for Couples (or More!)
Discovering Kink, 2017, Morgan Thorne, Englanti

Uutena skenessä
Kinkyskene on pääosin yhteisö, joka toivottaa uudet lämpimästi
tervetulleeksi, ja haluaa jäsenilleen pelkkää hyvää. Jokaiseen
yhteisöön kuitenkin mahtuu myös ihmisiä, jotka eivät ole niin
turvallisia. Kun skeneen tulee uusia, erityisesti nuoria ja
kokemattomia alistuvia, ovat monet mielellään auttamassa
alkuun kinkyilyn polulla. Moni on auttamishalussaan täysin
vilpitön, osa taas valitettavasti etsii tarkoituksella seuraa, jolle
omien rajojen määrittely ei välttämättä ole niin tuttua.
BDSM/F-sessiot vaativat aina luottamusta,
eikä koskaan ole väärin siirtää tai perua
sessiota, jos ei tunne voivansa täysin luottaa
sessiokumppaniin. Yksi tapa saada tietää
henkilöstä enemmän on kysyä hänestä
muilta pidempään skenessä olleilta, jotka
saattavat tuntea henkilön. Suositeltavaa
on myös kysyä henkilöltä suoraan, jos joku
asia epäilyttää. Toisen ihmisen selkeät
suunnitelmat ja valmiiksi asetetut rajat
saattavat tuntua turvalliselta tavalta aloittaa
BDSM/F-harrastus, mutta muista, että
neuvottelulle ja sinun asettamillesi rajoille
on aina oltava tilaa.
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Sanastoa ja muuta
kinkyyteen liittyvää
BDSM/F - bondage & discipline(kuri), domination &
submission, sadism & masochism, fetish
Dark room/darkkari - bileissä muusta tilasta erillään oleva
yksityisempi tila esim. seksin harrastamista varten
DC - dresscode, pukukoodi
Droppi - mielihyvähormonien nopeasta noususta ja laskusta
johtuva session jälkeinen surullinen tai masentunut olo
Esitykset - lavalla tapahtuvaa, ennalta suunniteltua toimintaa
Etiketti - käytössäännöt
Fetissi - seksuaalisen mieltymyksen kohdistuminen tiettyyn
asiaan, toimintaan, materiaaliin tai tilanteeseen
Hard limit - rajat, joiden ylittämiseen henkilö ei missään
tilanteessa suostu
HLBTQIA+ - lyhenne sanoista homo, lesbo, biseksuaali,
transsukupuolinen, queer, intersukupuolinen, ja aseksuaali, sekä
muut, jotka kokevat kuuluvansa sateenkaaren alle
Kinky - termi, jota käytetään kuvaamaan kaikkea seksuaalista
valtavirrasta poikkeavaa, myös henkilö voi käyttää itsestään
termiä kinky
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Nimimerkki/nicki - nimi, jolla henkilö skenessä tunnetaan ja
jota hän haluaa itsestään kinky-yhteyksissä käytettävän
Risk-Aware Consensual Kink (RACK) - eli riskitietoinen ja
suostumuksellinen
Rituaalit - sessioihin liittyvät toistuvat toimintamallit, jotka
usein helpottavat tilanteeseen syventymistä ja lisäävät
turvallisuutta
Sessio - hetki/tilanne, jolloin kinky-aktiviteetteja harrastetaan
Soft limit - rajat, joiden ylittämisestä henkilö ei lähtökohtaisesti
nauti, mutta niiden ylittäminen ei ole täysin kiellettyä
Safe-Sane-Consensual (SSC) - eli turvallinen, järkiperäinen ja
suostumuksellinen
Suostumus - osapuolten välinen selkeä ja tiedostettu lupa
toimia
Switch - henkilö, joka nauttii sekä dominoinnista että
alistumisesta, tai sekä kivun tuottamisesta että
vastaanottamisesta
Turvasana - yhdessä etukäteen sovittu sana, jonka sanominen
lopettaa kaiken toiminnan session aikana
Turvaesine - yhdessä etukäteen sovittu esine, jonka
tiputtaminen lopettaa kaiken toiminnan session aikana
Vanilja - henkilö tai akti, johon ei liity mitään kinkyä
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Bondage & Discipline
Aistien rajoitus (Sensory Deprivation) - aistiärsykkeiden
poistaminen tai rajoittaminen
Bondage - fyysisen liikkumisen rajoittaminen
Crotch Rope - sitominen niin, että köysi menee häpyhuulien
välistä tai nivusista
Facesitting - kasvoilla istuminen, jossa hengityksen
kontrollointi voi olla osana toimintaa

Gag - suukapula
Hogtie - henkilön kädet ja jalat sidotaan yhteen selän taakse
Krossi - ristin mallinen teline, johon henkilö kiinnitetään
käsistä ja jaloista
Levitystanko (Spreader Bar) - kovasta materiaalista tehty
tanko, johon henkilön raajat sidotaan leveään asentoon
Mummification - sitominen päästä jalkoihin esim.
pakkausmateriaaleilla
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Rigger - sitomisesta nauttiva henkilö
Riiputus (Suspension) - henkilön sitominen niin, että hän
roikkuu ilmassa
Rope Bunny - sidottuna olemisesta nauttiva henkilö
Rope Harness - koko vartalon sitominen köydellä hartioista
nilkkoihin
Shibari/Kinbaku - japanilaisia sidontatyylejä
Strappado - henkilön ranteet sidotaan selän taakse ja
sitomiskohtaa vedetään siten, että käsivarret taipuvat poispäin
kehosta
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Domination & Submission
"24/7-suhde" - eli suhde, jossa valta-asetelmat ovat voimassa
jatkuvasti, eikä vain sessioissa
Aftercare - session jälkeinen toiminta, jonka tarkoituksena on
taata, että osapuolille jää sessiosta hyvä olo, myös mahdollisten
fyysisten vammojen hoito
Alistuva - henkilö, joka nauttii vallan luovuttamisesta toiselle,
kutsutaan usein myös subiksi
Bottom - sessiossa enemmän toiminnan kohteena, kuin
aktiivisena toimijana oleva henkilö
Brat - henkilö, joka haluaa kyseenalaistaa ja vastustaa
dominointia
Consensual Non-Consent (CNC) - termi kuvaa leikkejä, joissa
etukäteen on annettu suostumus toimia leikin aikaisia
vastusteluja ja kieltoja vastaan
Dollification - alistuva henkilö käyttäytyy kuin (seksi)nukke
Domme/Dom - dominoiva, eli valtaa käyttävä henkilö
Edging - orgasmien kontrollointi, orgasmin rajalle vieminen
Emotional play - alistamisakti, jossa alistetaan henkisesti
Karkkikauppasubi - alistuva, joka haluaa kokonaan itse
määritellä session sisällön
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Kotikuri/50-luvun kotikuri - valta-asetelmien näkyminen
myös arjessa, usein perinteisten sukupuoliroolien mukaan
Nöyryytys (Humiliation) - alistamista henkilöä nöyryyttävällä
tavalla, usein muiden nähden
Objektifikaatio - ihmisen esineellistäminen
Orgasmikontrolli - henkilön orgasmien kontrolloimista
kieltämällä ne kokonaan, tai rajoittamalla niiden määrää
Orja - henkilö, joka nauttii siitä, että saa palvella
Sessio-subi/makkari-subi - henkilö, joka nauttii alistumisesta
vain tietyissä tilanteissa
Siveysvyö - genitaaleihin pääsyn estävä lukittava väline
Sub-, Dom-, Little-, Caregiver-, ym. space - session
yhteydessä saavutettu olotila, jossa ulkopuolinen ympäristö
katoaa ja henkilö kokee vahvoja tunteita kuten euforiaa, myös
fyysisesti
Submissive/subi - alistuva henkilö
Top - sessiossa aktiivisempi osapuoli
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Sadism & Masochism
Breathplay - hengityksen kontrollointi
Caning - satuttaminen kepillä lyömällä
Cock & Ball Torture (CBT) - penikseen ja kiveksiin
kohdistuva kivun tuottaminen
Edgeplay - usein fyysisesti vaarallisia, tai muuten tarkkaa
harkintaa vaativia leikkejä
Figging - polttavien aineiden kuten chilin tai inkiväärin
työntäminen anukseen tai vaginaan
Flogger - satuttamisväline, jossa on monta hapsua
Hankaus (Abrasion) - akti, jossa ihon pinta rikotaan
hankaamalla
Jälkifetissi - seksuaalisen mielihyvän saaminen satuttamisen
jäljistä
Kidutus - henkisen ja/tai fyysisen kivun tuottaminen
Kipulutka - henkilö, joka nauttii suuresta määrästä kipua
Kynttilät/vahaleikit - kuuman vahan käyttäminen kivun
tuottamiseen
Lyöminen - satuttaminen paljaalla kädellä
Masokisti - henkilö, joka nauttii itseensä kohdistuvasta kivusta

20

Neulotus (Play Piercing) - satuttamista neuloja ihon läpi
työntämällä
Nipistimet/puristimet - Satuttamisväline, jolla kipu tuotetaan
nipistämällä/puristamalla
Paddle - lautamainen satuttamisväline
Piiskaaminen/spanking, “spänkkäys” - kivun tuottaminen
lyömällä piiskausvälineellä
Raippa - ratsupiiska, satuttamisväline
Sadisti - henkilö, joka nauttii kivun tuottamisesta
Savuke- ja sikarileikit - kivun tai lämmön tuottaminen
savukkeella tai sen tuhkalla
Sondaus (Sounding) - pitkulaisten esineiden työntäminen
virtsaputkeen
Sähköleikit - sähkön käyttäminen siihen tarkoitetuilla välineillä
satuttamiseen, tai seksuaalisen mielihyvän tuottamiseen
Tallominen - henkilön päälle astuminen ja/tai päällä
käveleminen (usein jalkafetissiin liittyen)
Veitsileikit - terävien esineiden käyttäminen sessiossa
Verileikit - veren vuodattaminen ja sen käyttäminen osana
sessiota
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Fetish
Adult Baby - henkilö, joka nauttii
vauvana esiintymisestä
Ageplay - aikuisten välinen
toiminta, jossa leikitään
eri-ikäistä kuin oikeasti
ollaan
Crossdressing pukeutuminen omasta
sukupuolesta
poikkeavasti
Daddy/Mommy henkilö, joka
toimii kuin
huolehtiva
vanhempi
DaddyDom/LittleGirl (DDlg) - aikuisten välinen ikäeroleikki
Ekshibitionismi - nautinnon saaminen siitä, että tulee nähdyksi
alasti tai seksuaalisissa toimissa
Emetofilia - kiihottuminen oksentamisesta
Enema - suolihuuhtelu, suolen täyttäminen ja tyhjentäminen
Fistaus - nyrkin/koko käden työntäminen ruumiinaukkoihin
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Harness - valjaat asusteena
Iso - sukupuolineutraali termi pikkuisen huolehtijalle
Jalkafetissi - jaloista kiihottuminen
Jääleikit - jään ja/tai jääkylmän veden käyttäminen
Kaulapanta - asuste, jota käytetään usein merkkinä
alistumisesta
Kultainen suihku (Golden Shower) - toisen päälle
virtsaaminen, virtsalla leikkiminen
23

Lateksi - luonnonkumista valmistettu asumateriaali, voidaan
kiilottaa silikoniöljyllä
Little/Pikkuinen - henkilö, joka nauttii itse ikäistään
nuoremman leikkimisestä tai lapsellisena pidettyjen toimintojen
harrastamisesta
Orgiat - usean henkilön yhtäaikainen seksiakti
Petplay/Eläinleikit - eläimen rooliin eläytyminen tai eläimen
lailla käyttäytyminen
PVC - muovipohjainen materiaali, jota
käytetään asuissa ja välineissä
Roman Shower - henkilön päälle
oksentaminen
Scatplay - ulosteella leikkimistä
Turri/Furry - kokovartaloeläinpukuun pukeutuva henkilö
Voyerismi - nautinnon saaminen
siitä, että näkee toisen ihmisen
alasti tai seksuaalisissa toimissa
Zentai - ihonmyötäinen
kokovartaloasu
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Yleisiä väärinkäsityksiä
BDSM/F-kulttuuria harrastavat pääasiassa
mielenterveysongelmaiset.
Useat BDSM/F termin alle liittyvät mieltymykset on
laskettu mielenterveyden häiriöiksi vielä vuoteen 2011 asti.
Nykytutkimusten ansiosta tiedetään, ettei
mielenterveysongelmilla ja BDSM:llä ole yhteyttä.
Harrastajien keskuudessa kuitenkin näkyy keskimääräistä
korkeampi kokemushakuisuus.
Kinkyys johtuu traumasta.
On totta, että ihmisen kokemukset muokkaavat meitä läpi
elämän, ja jollekin BDSM/F-sessio voi olla tapa käsitellä
traumaa (tätä ei kuitenkaan voi suositella tehtävän ilman
psykiatrian alan ammattilaisen konsultoimista). Kinkyys
itsessään ei kuitenkaan ole seurausta traumoista, vaan
ihmisen sisäinen piirre.
BDSM/F:ään liittyy vallan väärinkäyttö, epäterveet
ihmissuhteet ja jopa perheväkivalta.
BDSM/F-yhteisössä ollaan hyvin tarkkoja kaikkien
osapuolien suostumuksesta, ja siitä, ettei sen antamiseen
liity painostusta. Valtaleikeissäkään valta ei koskaan vaihdu
ilman, että alistuva osapuoli sen toiselle luovuttaa. Kaikki,
mihin ei ole suostumusta, on (henkistä tai fyysistä)
väkivaltaa, joka on aina väärin.
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BDSM/F harrastaminen vaatii paljon asuja ja välineitä.
On paljon sellaisia sessiomuotoja ja fetissejä, jotka eivät
vaadi minkäänlaista välineistöä. Niiden osalla, missä
välineitä käytetään, pääsee alkuun käyttäen sitä mitä kotoa
löytyy. SM-leikkien lyömävälineenä voi hyvin käyttää
vaikka kenkälusikkaa, puulastaa, vyötä tai pyyhettä.
Bondageen eli sitomiseen käy mikä vain paksumpi naru,
vyö, kravatti tai vaikka laukun remmi. Pukeutumisfetissien
täyttäminen onnistuu myös usein pienellä mielikuvituksella.
BDSM/F-sessioon sisältyy aina seksiä.
BDSM/F on toki tapa toteuttaa seksuaalisuuttaan, mutta se,
mikä usein käsitetään seksiksi, eli penetraatio tai
minkäänlainen sukuelimiin koskeminen ei aina ole osa
sessiota. Toisille seksin sisältyminen leikkeihin taas on
kovinkin tärkeää. Tämä onkin yksi asia, jota on hyvä
käsitellä uuden kumppanin kanssa ennen sessiointia.
BDSM/F-sessioihin liittyy aina seksityö.
Osa kinkyistä tekee seksityötä, ja se saatetaan kokea
kinkyskenessä hyväksyttävämpänä, kuin muuten
yhteiskunnassa. Kaikki eivät kuitenkaan sitä tee, vaan
suurin osa kinkyistä on harrastajia. Yhdistysten tapahtumat
eivät myöskään ole maksullisen seuran tarjoamista tai
etsimistä varten.
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BDSM/F-yhdistykset kuten Turun Baletti ovat “setämiesten” /
jonkin tietyn ihmisryhmän kerhoja
Kinky-yhdistyksiin Suomessa kuuluu satoja jäseniä ympäri
maata, kyseessä on siis laaja joukko erilaisia ihmisiä.
Jäsenten keski-ikä on noin 30-40 vuotta, ikäjakauma on
aina 18-vuotiaista eläkeläisiin. Sukupuolijakauma on
tasaisesti ollut noin 50/50 miehiä ja naisia. Mukana on
myös paljon sukupuolivähemmistöjen edustajia.
Tapahtumissa pyritään tarjoamaan turvallinen tila
jokaiselle.

Tiesitkö?
Ensimmäinen suomalainen fetissiyhdistys on perustettu
vuonna 1976, nimeltään MSC Finland - Tom's Club ry.
Yhdistys toimii edelleen miesten välisen kinkytoiminnan
edistäjänä. Tom of Finland oli yhdistyksen jäsen, sen
perustamisesta aina kuolemaansa asti. Tänä päivänä
aktiivisia BDSM- ja kinky-yhdistyksiä on kymmenkunta
ympäri maata. Näiden lisäksi löytyy myös useita
pienempiä fetissiyhdistyksiä.
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Kinkyskene Suomessa
Kinkyskene on täynnä erilaisia yksilöitä. Tavat toteuttaa
kinkyyttä ja tuoda sitä ilmi vaihtelevat, eikä koskaan pidä
kilpailla siitä, kuka on "kinkyin." Syitä haluta kuulua skeneen
on monia; joku haluaa etsiä seuraa, toinen rakastaa bileissä
ravaamista ja kolmas kaipaa ympärilleen samanhenkistä
yhteisöä.
Kinkyskeneen kuuluu ihmisiä hyvin erilaisista lähtökohdista ja
jokainen täysi-ikäinen on yhtä tervetullut. Ketään ei syrjitä
ulkonäön, koon, terveydentilan, iän, rodun, kansalaisuuden,
taloudellisen tilanteen, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoliidentiteetin, suhdemuodon tai minkään muunkaan perusteella.
Osa kinky-yhdistyksistä tekee aktiivista yhteistyötä Setan
paikallisten jäsenjärjestöjen kanssa.
Turun Baletti perustettiin vuonna 2001, josta alkaen olemme
tuoneet esille vastuullista BDSM/F-kulttuuria ja keränneet
yhteen mm. fetissien, bondagen ja sadomasokismin suhteen
uteliaita ihmisiä. Pyrimme purkamaaan aiheeseen liitettyjä
myyttejä ja väärinkäsityksiä, madaltamaan kynnystä lähestyä
kinkyilyn maailmaa ja käsittelemään aihetta myönteisesti ja
yhteisöllisesti. Turussa kinky-yhdistystoimintaan on liittynyt
sen olemassaolon aikana jo yli tuhat jäsentä.
Baletti toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi kinkyilyn
maailmaan!
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Kinky-yhdistykset ja -toimijat Suomessa:
Turun BDSM-yhdistys ry / Turun Baletti (Turku)
Helsingin akateemiset kinkyt ry / Häkki (Helsinki)
SM-Fetisisti Ryhmä ry / SMFR (Helsinki)
Pohjamaan Vinot ry / PoVi (Vaasa)
Rsyke ry (Tampere)
OuSM - Pohjoista ulottuvuutta ry (Oulu)
Bizarre Club ry (Jyväskylä)
Lahtireaktio ry / Ketjureaktio (Lahti)
Club X (Helsinki)
Wildclub (Kirkkonummi)
Näiltä sivustoilta löydät kinkyhenkisiä ihmisiä ja keskusteluja:
BDSM-baari: Suomen suurin bdsm ja fetish -aiheinen
sivusto ja keskustelualue
Fetlife: bdsm/f-harrastajille ja kinkyille suunnattu globaali
sosiaalinen alusta
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