
PYYNTÖ HAASTATTELUUN 
”ADIKIA – AVANTGARDE” –ÄÄNITEOSTA VARTEN

Hei,

Olen Kirsikka Ruohonen ja osallistun 2.8. – 23.8. järjestettävään Cismittääkö? –
näyttelyyn ääniteoksella, jonka työnimi on ”Adikia – Avantgarde”. Ääniteos tulee 
olemaan rap-kappale, joka syntyy nyt heinäkuussa 2016 tapahtuvien haastattelujen 
pohjalta. Adikia on rap-alteregoni, jota olen rakentanut jo yli vuoden ajan. Kappa-
leen muoto tulee hahmottumaan haastattelujen aikana ja jälkeen, alustava ajatuk-
seni on ainakin tuoda sukupuolien moninaisuus mukaan omaan ilmaisuuni. Itse 
olen kantasuomalainen valkoinen hetero cis-nainen, joten sukupuolen liukuvuus 
on minulle melko lailla tuntematon alue. Lähden siis tähän projektiin täysin tyhjältä 
pöydältä, olettaen etten tiedä muun- ja transsukupuolisten maailmasta mitään. 

Tarkoitukseni on haastatella luottamuksellisesti muun- ja transsukupuolisia henki-
löitä esimerkiksi suhtautumisesta omaan sukupuoleensa(/sukupuolettomuuteen-
sa), kokemuksistaan paikastaan yhteiskunnassa sekä millaisia representaatioita 
muunsukupuolisille tarjotaan mediassa, viihteessä tai taiteessa. En tule siteeraa-
maan haastatteluja suoraan tai esimerkiksi sämpläämään äänitettyä materiaalia, 
elleivät haastateltavat sitä itse toivo. 

Projektin aikataulun takia haastattelut tulisi tehdä mahdollisimman nopealla aika-
taululla, jo heti 11.7 eteenpäin ja viimeistään 24.7 mennessä. Haastattelen mielui-
ten kasvokkain eli ns. livenä, mutta logistisesti tämä voi olla haastavaa, etenkin jos 
haastateltavat asuvat pääkaupunkiseutua kauempana. Kaikki haastattelut tulevat 
tapahtumaan haastateltavien ehdoilla, joten mikäli haastateltava itse toivoo sähkö-
postitse, puhelimitse tai videopuhelun avulla tapahtuvaa haastattelua kunnioitan 
ehdottomasti toivetta.



Olen keväällä 2015 Lahden taideinstituutista valmistunut taidemaalari vahvalla 
musiikkitaustalla; olen soittanut n. 10-vuotiaasta asti rumpuja ja kiinnostunut jo 
varhain r’n’b:stä, soulista, funkista sekä rap-musiikista. Rap-musiikkia olen alkanut 
kuunnella juuri biittien ja rytmin takia jo ennen kuin olen varsinaisesti ymmärtänyt 
mistä kappaleissa puhutaan. Kuuntelen todella paljon USA:n eteläisistä osavaltiois-
ta tulevaa rappia, joka on surullisen kuuluisaa naisvihamielisyydestään ja homofobi-
suudestaan. Sain lapsena korostuneen feministisen kasvatuksen, joten olen kasva-
nut kamppailen valtavan ristiriidan kanssa: toisaalta rakastan eniten juuri synkkää 
ja likaista etelä-rappia, toisaalta suurin osa kappaleiden sanomasta sotii kaikkea 
itselleni tärkeää vastaan. 

Kasvatukseni on myös painottanut, että naisena pystyn täysin samoihin asioihin 
kuin miehet ja minulla on samanlaiset mahdollisuudet aivan mihin vain haluan-
kaan ryhtyä. (Lisäksi olin vasta ala-asteella kun Tarja Halonen aloitti presidenttinä.) 
Kun aloin täysi-ikäisyyden kynnyksellä käymään yksin tai mimmikaverieni kanssa 
rap-keikoilla, pudotus todellisuuteen olikin kova. Jo pelkästään paikalle saapuminen 
aiheutti epäileviä katseita ja puristelua, jos lähestyin kanssakuuntelijoita tai artiste-
ja puhumalla musiikista keskustelu kääntyi nopeasti ulkonäkööni ja seksin mahdol-
lisuuteen. 

Rap-kappaleet rakentuvat usein itsensä ”hypetykseen” (nostamiseen) ja vastapuo-
len ”dissaamiseen” (alentamiseen). Rap-kielessä positiivisiin asioihin rinnastuvat 
perinteisesti maskuliinisuuteen viittaavat merkit, vahvuus, kovat arvot ja menesty-
minen, kun taas negatiivisia asioita ovat usein feminiinisyyteen viittaavat merkit, 
heikkous, pehmeät arvot ja niistä johtuvat epäonnistumiset. 

Olen kirjoittanut itse rappia jo noin viiden vuoden ajan ja alusta alkaen tarkoituk-
senani on ollut luoda oma kieli, joka ei pyri alistamaan ketään vaan enemmänkin 
tuomaan esille rap-skenen sisäisiä ristiriitaisuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia. 
Lisäksi tärkeimpiä tekstieni pointteja on, että nostan itseäni juuri naiseuteni kautta 
ja korostan rakkauttani omaan kehooni sekä kaikkeen siihen, mitä ei perinteisesti 
rap-musiikissa pidetä arvokkaana. 

Adikia on rap-alteregoni, jota olen nyt lähtenyt rakentamaan juuri näiden teemojen 
pohjalta. Adikia on Antiikin Kreikan tarustossa oikeuden jumalatar Diken kaksois-
sisar ja epäoikeuden jumalatar. Nimi on hieman sarkastinen viittaus kokemuksiini 
juurikin rapin kuluttajana ja toimijana sekä tavallaan tapa nousta kaikenlaisen 
katkeruuden ja koston himon yläpuolelle. Ottamalla epäoikeuden jumalattaren 
nimen artistinimekseni pyrin myös vapautumaan ja emansipoitumaan suhteessa 
sukupuolten epätasa-arvoon. 

Cismittääkö?-näyttelyn teosprojektini tarkoitus on integroida käyttämääni rap-kie-
leen sukupuolten moninaisuus niin, että pystyisin omalla musiikillani astumaan 
kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle myös jatkossa. Toivoisin myös 
pystyväni luomaan lopulta tuotannostani turvasataman, jota kuunnellessa kenen-
kään ei tarvitsisi kokea itseään ulkopuoliseksi. Tiedostan, että tämä tulee viemään 
aikaa, mutta uskon Avantgarde-biisiprojektin antavan hyvän lähtölaukauksen sekä 
tarpeellisia työkaluja tälle valitsemalleni tielle. 

HIEMAN OMASTA HISTORIASTANI SEKÄ ADIKIA:N TAUSTOISTA:



En kuitenkaan pysty tähän omin voimin, vaan tarvitsen paljon apua ja ohjausta 
(myös tekemistäni virheistä ilmoittamista) henkilöiltä, jotka tulevat juurikin edellä 
mainitun kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän ulkopuolelta.

Ja lopulta toivon toimivani tukena ja apuna muunsukupuolisille queer-rappareille 
suomirap-skenessä, jotta he saavat äänensä vielä paremmin kuuluville. Queer-rap-
parit kuten Mykki Blanco, Le1f sekä Zebra Katz ovat kansainvälisesti kovassa nos-
teessa, joten uskon että Suomessakin yleisö alkaa pikkuhiljaa olemaan valmis 
kuuntelemaan muunsukupuolisten tekijöiden rappia. (Jos tunnet muunsukupuolisia 
rappia tekeviä suomalaisia, kerrothan minulle! Tiedostan myös sen, ettei välttämät-
tä jo olemassa olevilla tekijöillä ole vielä mahdollisuutta saada ääntään kuuluviin 
isolle yleisölle.)

CISMITTÄÄKÖ? -NÄYTTELYSTÄ:

Cismittääkö? -taidenäyttelyn teemat ovat sukupuoli, seksuaalisuus ja feminismi. 
Tarkoitus on järjestää näyttely sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen elämää ja ko-
kemuksia käsittelevistä aiheista, ja tuoda taiteen välityksellä mahdollisimman laaja 
yleisö näiden tärkeiden aiheiden äärelle, tarkastella cis-etuoikeuden tunnistamista 
ja luoda tilaa erityisesti sukupuolen moninaisuudelle.

Näyttely järjestetään 2.8.-23.8.2016 Kulttuurikeskus Malskilla Lahdessa. Näyttelyn 
avajaiset ovat osa Lahti Pride –tapahtumaviikkoa.

MIKÄLI KIINNOSTUIT HAASTATELTAVAKSI TULEMISESTA:

Jos yllä olevan perusteella koet, että haluat osallistua projektiin ota minuun 
yhteyttä:

Facebookin kautta tai
kirsikka.ruohonen@gmail.com
+358405865991

Jos et ole vielä tämän tekstin perusteella varma haluatko osallistua, vastaan 
mielelläni tarkentaviin kysymyksiin niin puhelimitse kuin vaikkapa sähköpostin 
välityksellä.

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN

Kirsikka Ruohonen
www.kirsikkaruohonen.com
ig: very.cherry
ADIKIAN vanhempaa tuotantoa:
https://soundcloud.com/polabea


