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Tutkielmani, ”Kun tosihomo näki viihdehomon. Kotimaisen Sillä silmällä -ohjelman tuotanto ja 
vastaanotto”, tarkastelee Sillä silmällä -nimistä viihteellistä elämäntapaohjelmaa kahdesta 
näkökulmasta. Niistä ensimmäinen on ohjelman tilanneen ja esittäneen kaupallisen 
televisiokanavan, Nelosen, näkökulma, ja toinen ohjelmaa seuranneiden seksuaalisiin 
vähemmistöihin kuuluvien katsojien näkökulma.  
 
Sillä silmällä -ohjelma oli osa laajempaa pink-tv -ilmiötä, joka toi heteroystävälliset viihdehomot 
koko kansan tv-vastaanottimiin keskellä parasta katseluaikaa. Kotimainen Sillä silmällä oli 
kyseisen trendin näkyvin ilmentymä Suomessa. Koska toimin itse ohjelman vastaavana tuottajana 
Nelosella, tiesin ohjelman täyttäneen kanavan sille asettamat odotukset, mutta halusin pro 
gradussani selvittää mitä mieltä tavalliset homo- ja biseksuaalit ohjelmasta, ja sen edustamasta 
homokuvasta olivat. Minua kiinnosti myös kuulla, näkivätkö vähemmistöt ohjelman esittämisen 
voittopuolisesti myönteiseksi vai kielteiseksi asiaksi.       
 
Omasta tuottajaroolistani johtuen dokumentoin kanavaan liittyvän osuuden omia kokemuksiani 
hyödyntäen. Seksuaalisten vähemmistöjen mielipiteitä keräsin nettikyselyn avulla, ja sain sitä 
kautta tutkittavakseni 89 vastauslomakkeen aineiston. Aineistoa analysoin sekä kvantitatiivisesti 
että kvalitatiivisesti; laadullista otetta painottaen. 
 
Selkeä enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että oli hyvä, että ohjelma tehtiin. Ohjelman parhaina 
puolina nähtiin, että se tavoitti kaikenlaiset katsojat, myös lapset, ja nosti seksuaaliset vähemmistöt 
kahvipöytäkeskusteluiden aiheeksi. Haittapuoliksi koettiin ohjelman stereotyyppinen homokuva, 
jonka nähtiin vaikuttavan ihmisten mielikuviin seksuaalisista vähemmistöistä negatiivisesti ja 
yksipuolistavasti. Median välittämään yleiseen homokuvaan kaivattiin monipuolisuutta; niin, että 
myös lesbot ja ”tavalliset ei-niin-trendikkäät homomiehet” saisivat näkyvyyttä. Monia vastaajia 
vaivasi pelko siitä, että homot katoavat mediasta, kun trendi on ohi. Ohjelmassa esiintyneen Fab5:n 
eduksi katsottiin positiivisuus ja iloisuus, joka mursi asiaohjelmista tuttua ”surkeaa elämäänsä 
valittavan” homon kuvaa. 
 
Koska kyselyyni vastasivat sekä miehet että naiset, näkyivät myös sukupuolierot vastauksissa. 
Yleisesti ottaen miehet suhtautuivat kriittisesti nimenomaan viisikon feminiinisimpiin jäseniin, ja 
nimesivät vastaavasti ryhmän heteronormatiivisimmat jäsenet suosikeikseen. Naisvastaajilla 
tällaista jakoa ei ollut nähtävissä. Samaten miesvastaajat kokivat harmia ohjelmassa esiintyneiden 
heteromiesten puolesta. Formaatin asettama epämiehekäs rooli sai heteromiehet näyttäytymään 
homovastaajien silmissä surkimuksina. Naisvastaajat puolestaan näkivät ohjelmassa esiintyneet 
heteromiehet aivan tavallisina suomalaisina miehinä. Valtaosa sekä mies- että naispuolisista 
vastaajista kiitteli Fab5:n ja ohjelman heteromiesten välistä lämmintä ja toverillista tunnelmaa.     
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I.  JOHDANTO 

 

Suomalainen versio amerikkalaisesta televisioformaatista Queer Eye for the Straight Guy, eli Sillä 

silmällä, saapui suomalaisiin vastaanottimiin näyttävästi markkinoituna keväällä 2005. Kyseinen 

ensisijaisesti heteroyleisölle suunnattu viihteellinen elämäntapaohjelma esitteli suomalaisille 

katsojille viisi oikeaa homomiestä: Mikaelin, Gekon, Pekan, Mikon ja Tommyn (Fab5) ja tarjosi 

samalla mahdollisuuden nähdä, kuinka tavallinen suomalainen heteromies homoviisikon 

valmennettavana pärjää.  

 

Itse toimin kyseisen ohjelman vastaavana tuottajana Nelosella ja kanavan näkökulmasta projekti oli 

menestys. Katsojaluvut ylittivät tavoitteen, katsojaprofiili oli toivotunlainen, kaikki kolme sallittua 

ohjelmasponsoripaikkaa myytiin ja muun median kiinnostus ohjelmaa kohtaan oli laajaa. Toisin 

sanoen ohjelma herätti poikkeuksellisen paljon kiinnostusta. Toinenkin, keväällä 2006 esitetty 

tuotantokausi, sai hyvin katsojia ja myi mukavasti mainontaa. Ensimmäisen tuotantokauden 

kaltainen puheenaihe se ei toki enää ollut. Suomalaisen Sillä silmällä -ohjelman lopullinen 

kuolonkorahdus kuullaan kesällä 2007, kun toinen tuotantokausi lähtee uusintakierrokselle. Ilmiönä 

ohjelma oli näkyvä mutta lyhyt, enkä usko, että uutta homokärjellä varustettua suurta massaa 

tavoittelevaa viihdeohjelmaa Suomessa lähivuosina tuotetaan. Todennäköisesti Sillä silmällä -

ohjelma tullaan näkemään ensisijaisesti aikansa lapsena.   

 

Vaikka Sillä silmällä olikin nimenomaan laajemmalle heteroyleisölle suunnattu kaupallinen 

ohjelma, seurasivat myös Suomen homot ohjelmaa ja sen saamaa vastaanottoa mielenkiinnolla. 

Kiinnostus on ymmärrettävää juuri ohjelman harvinaislaatuisuuden takia. Suomalaisissa tv-

tuotannoissa esiintyneet homot, tai edes homohahmot, on nopeasti laskettu. Sama pätee myös 

homoiksi tunnustautuneisiin julkisuuden henkilöihin. Kun esimerkkejä on vähän, yhden ohjelman 

ja siinä esiintyneiden henkilöiden merkitys luonnollisesti korostuu.  

 

Ryhtyessämme tuottamaan Sillä silmällä -ohjelmaa tähtäimessämme oli viihdyttävä, hauska ja 

keskustelua herättävä ohjelma, joka saisi äärelleen mahdollisimman paljon uskollisia katsojia. Itse 

toivoin ohjelman siinä sivussa myös vähentävän turhaa jäykistelyä kohtalaisen homokammoisena 

pitämässäni Suomessa. Aikomukseni ei siis ollut käyttää homoja häikäilemättömästi hyväkseni, 

vaan tehdä Neloselle kaupallisesti kannattava viihdeohjelma, joka samalla lisäisi avoimuutta 

seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan.  

Vastoin yleistä kaupallisesta viihteestä esitettyä näkemystä uskoin, että tämä yhtälö on 

mahdollinen. En kuitenkaan vielä tuolloin ollut perehtynyt stereotypioihin tai muihin homojen 
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kannalta keskeisiin käsitteisiin kovin syvällisellä tasolla, joten innostukseni oli ehkä tuolloin 

hieman naiivia. 

 

Kesällä 2006 päätin saattaa 1993 aloittamani tiedotusopin opinnot päätökseen ja perehtyä Sillä 

silmällä -ohjelmaan hieman perusteellisemmin pro gradu -tutkielman muodossa. Halusin samalla 

tehdä itselleni ohjelmasta jonkinlaisen tilinpäätöksen, joka selventäisi omaa haparoivaa 

näkemystäni siitä, oliko ohjelmasta seksuaalisille vähemmistöille loppujen lopuksi mitään hyötyä. 

Pahimmassa tapauksessahan siitä saattoi olla jopa haittaa. Vaikka homojen mielipide ohjelmasta 

kiinnosti toimittajia, vastaavaa mielipidekartoitusta ei ole tehty. Lehtijutuissa homonäkökulmaa on 

edustanut yksi tai kaksi haastateltavaa. Aiheen pohtiminen kiinnosti myös siksi, että nyt ja 

tulevaisuudessa maailmanparantamistakin tulee yhä useammin harjoittaa kaupallisen maailman 

asettamin ehdoin ja välinein. Koska kaupallisen ohjelman tuotantoprosessia ei ole tietääkseni 

aikaisemmin yliopistomaailmassa juuri dokumentoitu, kuvailen samalla ohjelman 

tuotantoprosessin Nelosen näkökulmasta.    

 

Näiden kahden osuuden, kanavan näkökulmaa kuvaavan tuotannollisen analyysin sekä 

vähemmistöjen mielipiteitä kartoittavan kyselytutkimuksen vuoropuhelulla, toivon pystyväni 

hahmottamaan Sillä silmällä -ohjelman tuottamia mielikuvia ja vaikutuksia kahdesta, usein 

vastakkaiseksikin mielletystä, intressistä käsin. Pro gradussani keskustelu käydään kaupallista 

kanavaa varten tuotteistettujen viihdehomojen ja oikeiden homoseksuaalien välillä. Samalla voin 

kriittisesti tarkastella sitä, kuinka onnistunut Sillä silmällä -ohjelma kokonaisuudessaan oli, ja lisätä 

näin oman osuuteni seksuaalisten vähemmistöjen ja television suhdetta pohtivaan keskusteluun. 

Aivan tutkielmani aluksi taustoitan aihettani homojen roolia televisioviihteessä kuvaavalla 

historiikilla. Esittelen myös amerikkalaisen Queer Eye for the Straight Guy -ohjelman, johon 

perustuvaa formaattia kotimainen Sillä silmällä -ohjelma noudatti. Tutkimustehtävän määrittelyn 

jälkeen dokumentoin omasta kokemuksestani käsin Sillä silmällä -ohjelman tuotantoprosessin, 

kerraten aluksi ne syyt joiden vuoksi Nelonen tarttui ohjelmaformaattiin. Sen jälkeen kerron 

ohjelmalle asetetuista tavoitteista, tuotannon valmistelusta, Fab5:n ja heteromiesten roolituksesta ja 

ohjelman kehittelystä. Jotta kanavan näkökulma tulisi kuvattua mahdollisimman perusteellisesti, 

käyn läpi myös ohjelman tiedotusta, markkinointia ja mainosmyyntiä. Tuotantoprosessikuvauksen 

lopuksi kerron tuloksista, joita kanava ohjelmalla saavutti.. Tuotannon kuvausta gradussani seuraa 

tutkimusosuus, jossa paneudun saamaani aineistoon etsien vastausta siihen, mitä mieltä homo- ja 

lesbovastaajat ohjelmasta olivat. Kysyn heidän mielipidettään valitsemastamme Fab5:sta sekä 

ohjelman heteromiehistä, ja pohdin sitä roolia, johon formaatti nämä kaksi miesryhmää asemoi. 

Tarkastelun alla on myös ohjelman homo- ja heteromiesten välinen suhde. Näiden teemojen kautta 
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analysoin ohjelmaa ja kyselystä saamiani tuloksia mm. stereotypian ja homofobian käsitteiden, 

sekä median vallitsevista sukupuolirooleista esitettyjen näkemysten avulla. Kyselyssä selvitän 

myös mielipiteitä ohjelman sisältämästä huumorista ja analysoin saamiani tuloksia mm. campin 

käsitettä hyödyntäen. Olen hakenut tuotantoprosessille peiliä myös kysymällä vastaajilta, miksi 

nämä ajattelevat Nelosen halunneen esittää Sillä silmällä -ohjelmaa. Itseäni eniten kiinnostavan 

kysymyksen: ohjelman mahdolliset laajemmat vaikutukset vastaajien näkökulmasta, olen säästänyt 

viimeiseksi ennen avointa vastauskenttää. Johtopäätöksissä pyrin vetämään yhteen omia tuotantoon 

liittyviä kokemuksiani ja kyselystäni tekemääni analyysia ja miettimään, mitä pro gradu -

prosessistani opin.      

 

Nelonen, tai mikään muukaan taho, ei rahoita pro gradu -tutkielmaani. Tutkimus on puhtaasti oma 

projektini ja lähtöisin omasta mielenkiinnostani. 

 

Helsingissä 6.11.2006 
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II. TUTKIMUSASETELMA 
 
 
1. Pink-tv:n lyhyt historia 
 
 
”En puhuisi vielä mistään suuntauksesta. Homoseksuaalisuutta on edelleen esillä hyvin rajallisesti. 
Pikemminkin kysymys on siitä, että yksipuolinen heteroseksuaalinen kuvasto on alkanut rakoilla”, 
toppuuttelee tutkija Jukka Lehtonen, joka työskentelee projektinjohtajana Helsingin yliopiston 
sosiologian laitoksen Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä -hankkeessa”. 
(Cosmopolitan, kesäkuu 2005) 
 
Tarkastelen tutkielmani aluksi sitä, missä määrin ja missä merkeissä homoja on lähinnä 

amerikkalaisessa ja suomalaisessa suuren yleisön tv-viihteessä nähty. Rajasin tarkasteluni 

ulkomaiden osalta amerikkalaisiin ohjelmiin, koska niiden vaikutus koko maailman 

televisiotarjontaan on niin merkittävä. Amerikkalaiset sarjat ovat perinteisesti myyneet hyvin 

ulkomaille ja täyttäneet suuren osan varsinkin kaupallisten televisiokanavien ohjelmatarjonnasta. 

Esimerkiksi Suomessa noin puolet Nelosen ja MTV3:n ohjelmistosta hankitaan Yhdysvalloista. 

Tästä syystä valtaosa mainitsemistani sarjoista on nähty myös Suomessa. Amerikkalaissarjojen 

lisäksi nostan esiin myös pari ilmiön kannalta tärkeää Suomessa nähtyä brittisarjaa. 

 
 
1.1. Homojen rooli amerikkalaisessa tv-viihteessä 
 
Amerikkalaisen tv-viihteen ensimmäinen homoseksuaali päähenkilö nähtiin 1970-luvun 

kulttisarjassa Kupla, jossa sittemmin elokuvatähtenä tunnettu Billy Chrystal esitti sympaattista 

homopoikaa (Tiede 2005/4). 1980-luvulla raflaavia juonikuvioita pyöritellyt Dynastia esitteli 

Steven Carringtonin, joka oli ensimmäinen prime time -draamassa nähty biseksuaali. Ennen 1990-

luvun puoliväliä homoseksuaalit hahmot televisiossa parhaaseen katseluaikaan olivat kuitenkin 

todellinen harvinaisuus, ja mikäli joku homoseksuaali sivuhenkilö johonkin sarjaan uskallettiin 

kokeilumielessä sijoittaa, oli yleisön vastareaktio poikkeuksetta kova. Esimerkkinä tästä käynee 

draamasarja Kolkyt ja risat (Thirtysomething), jota esitettiin Yhdysvalloissa vuodesta 1987 vuoteen 

1991. Sarja tarttui rohkeasti erilaisiin teemoihin ja käsitteli roolihahmojensa kautta esimerkiksi 

aborttia, syöpää ja avioliiton ulkopuolisia suhteita. Vain homot olivat sarjan katsojille liikaa. 

Yhdessä sarjan jaksossa nähtiin kohtaus, jossa kaksi miestä, ilmeisesti homopari, juttelivat 

sängyssä.  

Tästä kohtauksesta kummunnut negatiivinen palaute oli niin mittavaa, että useampi mainostaja 

keskeytti ohjelman yhteyteen sijoitetun kampanjansa. Kyseisiä henkilöhahmoja ei enää nähty 

toistamiseen ja jakso loisti poissaolollaan, kun sarja kesäkaudella uusittiin. (Holtzman 2000, 301 -

303) 
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Vuonna 1994 esitetty My So Called Life oli ensimmäinen ohjelma, jossa nähtiin vakituisena 

henkilöhahmona homoseksuaali teini-ikäinen. Sarjan elinikä jäi yhteen tuotantokauteen. Vuodesta 

1990 vuoteen1995 esitetyn Villin Pohjolan (Northern Exposure) tekijät kirjoittivat sarjaan vuosien 

varrella useita sivurooleja homo- ja lesbohahmoille ja selvisivät niistä ilman suurempia ongelmia. 

(Holtzman 2000, 303) Ehkä sarjan luoma omalaatuinen pikkukylä kaukana Alaskassa oli 

ympäristö, jossa tällaisiakin asioita oli helpompi kohdata, tai sitten ohjelman liberaali tunnelma piti 

kaikkein ahdasmielisimmät katsojat loitolla. 1990-luvun lopulla seksuaalisia vähemmistöjä 

sivurooleissa käyttivät vielä menestyskomediat Hulluna sinuun (Mad about You) ja Frendit 

(Friends).   

 

Huomattavasti rohkeampi kokeilu tehtiin vuonna 1997, jolloin komediasarjan Ellenin päähenkilö 

Ellen Morgan tuli julkisesti kaapista ja tunnustautui lesboksi. Yleisön reaktio oli armoton: ennen 

jakson näyttämistä 63 prosenttia Ellenin yleisöstä ilmoitti, ettei ollut kiinnostunut katsomaan 

kyseistä jaksoa, ja 37 prosenttia heistä piti keskeisen tv-hahmon kaapista tuloa huonona ideana. 

Ellenin tapauksessa kyseessä oli oikean ihmisen ulostulo; ei lesboa esittäneen näyttelijän. Ellen 

menetti yleisönsä eikä enää saanut jatkaa seuraavalle tuotantokaudelle. (Holtzman 2000, 303 -304)  

 

Homoja kelpuuttavia sarjoja alkoi vastoinkäymisistä huolimatta 1900-luvun lopulla ilmaantua 

lisää. Niiden joukossa olivat esimerkiksi sairaalasarjat Chicago Hope ja Teho-osasto (E.R.), 

poliisisarjat NYPD Blue ja Homicide ja draamasarja Melrose Place. Melrose Place oli erityisen 

merkittävä, sillä se oli vuodesta toiseen jatkuva pitkäkestoinen sarja, jossa esiintynyt homohahmo 

pysyi mukana alusta loppuun, eikä jäänyt vain yhden kauden piristykseksi. Homous esitettiin 

luonnollisena osana hahmon identiteettiä, eikä sitä korostettu liikaa. (Rossi 2003, 156) 

 

Muita 1990-luvun esimerkkejä ovat tilannekomediat Spin City ja Veronica’s Closet sekä 

merkkipaaluna nähty tilannekomedia Will & Grace (1998). Linda Holtzman (2000, 305) antaa Will 

& Grace -ohjelmalle erittäin hyvän arvosanan. Hän kiittelee sarjan esittelemää kahta erilaista 

homohahmoa: varautuneempaa perusmies Williä ja meuhkaavaa ja feminiiniä Jackiä ja sitä, kuinka 

katsojilla on mahdollisuus sarjan kautta nähdä, kuinka kaksi homoa toisiinsa suhtautuu.  

 

Teiniyleisölle suunnatuissa ohjelmissa homohahmoja nähtiin 1990-luvun lopulla verraten taajaan. 

Nuoret olivat asenteiltaan keskimääräistä avoimempia, sillä Dawson’s Creekin, Felicityn, Beverly 

Hills 902010:n sekä Buffy Vamppyyrintappajan (Buffy the Vampire Slayer) homohahmot otettiin 

ohjelmista vastaavien tahojen mukaan erittäin hyvin vastaan. Homo- ja lesbojärjestöt suhtautuivat 

niin ikään näihin sarjoihin erittäin positiivisesti, sillä ohjelmat sisälsivät heidän mielestään 
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myönteisiä roolimalleja nuorille, jotka kamppailivat omaan seksuaalisuuteensa liittyvien 

kysymysten kanssa. Näistä esimerkeistä huolimatta homo- ja lesbohahmojen suhteellinen näkyvyys 

prime time -televisiossa oli vielä vuonna 1999 varsin pientä. (Holtzman 2000, 305)   

 

Suurin muutos tuli vasta 2000-luvulle tultaessa, kun amerikkalaiset kaapeliyhtiöt ryhtyivät homo- 

ja lesboroolien suunnannäyttäjiksi. Etenkin vapaamielisestä seksistään tunnettu kaapelikanava 

HBO, jonka sarjoissa kuten Mullan alla (6 Feet Under) ja Sinkkuelemää (Sex and the City) 

saatettiin näyttää jopa suutelevia ja rakastelevia homoja ja lesboja. Kaapelikanaville rooli oli 

luonteva, sillä moraalivaatimukset ovat niiden osalta huomattavasti suuria perhekanavia 

pienemmät. Erityisen merkittävänä homotrendin kannalta pidän nimenomaan Sinkkuelämää sarjaa, 

jonka neljä sinkkunaishahmoa nousivat vuosikymmenen merkittävimmiksi nuorten naisten tyyli- ja 

elämäntapaikoneiksi. Sarjan päähenkilöllä Sarah Jessica Parkerin esittämällä Carrie Bradshawlla 

oli sarjassa sympaattinen ja huoliteltu homoystävä Stanford, jonka kanssa Carrie vaihtoi 

poskisuudelmia seurapiirikutsuilla eri puolilla New Yorkia.  Sarjan fanit halusivat paitsi Carrien 

kengät, Carrien verhot, Carrien työn ja elämäntavan myös Stanfordin. Tavallaan Sinkkuelämää teki 

homomiehestä trendikkään city-naisen havitteleman statussymbolin.   

 

Mullan alla -sarjassa nähtiin puolestaan tähänastisista homohahmoista kokonaisin ja helpoimmin 

samaistuttavissa oleva hahmo, David Fisher. Sarja seurasi myös Davidin pitkää parisuhdetta Keith-

nimisen miehen kanssa adoptioprosesseineen kaikkineen, vieden homouden tavalliseen 

arkielämään pois juhlimisen ja irtosuhteiden maailmasta. Ammatiltaan David oli perheyrityksessä 

toimiva hautausurakoitsija, joka toimi vapaa-aikanaan aktiivisesti seurakunnassa. Hänen puolisonsa 

Keith oli puolestaan poliisi ja turvallisuusalan ammattilainen. He olivat komeita, mutta kumpikaan 

heistä ei ollut poikkeuksellisen muodikas tai trendikäs. Vaikka David ja Keith olivat päällisin 

puolin tyyppiesimerkkejä ns. ”normaaleista homoista”, eli heidän yhteiselämänsä muistutti pitkälti 

keskiluokkaisen heteropariskunnan elämää, tuotiin hahmoihin aika ajoin myös katsojia haastavia 

piirteitä. Keith ja David esimerkiksi harrastivat välillä sattumanvaraista seksiä sattumanvaraisten 

partnereiden kanssa.  

 

Muita homo- tai lesborepresentaatioita esiintuoneita vuosituhannenvaihteen amerikkalaissarjoja 

olivat mm. Ally Mc Beal, Kertomuksia kaupungista (Tales of the City) ja sitä seurannut Uusia 

kertomuksia kaupungista (New Tales of the City). (Karkulehto 2001, 2) Pikku hiljaa suuret 

kokoperheen kanavatkin näkivät ajan kypsäksi pienille riskeille. Suuri kohu saatiin aikaiseksi 

FOX-kanavalla, kun Calista Flockhartin roolihahmo Ally Mc Beal suuteli eräässä jaksossa naista. 

Ally Mc Bealin kaltaisten city-sinkkusarjojen yleisö tulee kuitenkin pääasiassa suurista 
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kaupungeista ja on iältään nuorehkoa, joten riskin ottaminen nähtiin kannattavaksi. Ally Mc Beal 

oli erittäin suosittu sarja myös Suomessa, ja kyseinen MTV3:lla nähty suudelma nousi myös täällä 

saman konsernin omistuksessa olevan Iltalehden lööppiin. Pääasiassa kysymys oli luonnollisesti 

ohjelmamarkkinoinnista; ei niinkään todellisesta järkytyksestä. Toinen samantyyppinen 

uutiskynnyksen ylittänyt julkisuustemppu oli Madonnan ja Britney Spearsin keskenään vaihtama 

suudelma televisioidussa palkintogaalassa. Homoseksuaalisuudella flirttailu oli maailmantähdille 

paitsi varma tapa varastaa show, myös oikealla tavalla eksoottinen ja rohkea veto.  

 

Toistaiseksi tämän vuosituhannen suurimman homokohun ainakin Euroopassa sai aikaan kuitenkin 

vuosituhannen vaihteessa nähty pelkästään homojen elämään keskittyvä brittisarja Älä kerro äidille 

(Queer as Folk), jossa homokulttuurin seksikuvioita esitettiin varsin suorasukaisesti (Tiede 

2005/4). Channel Fourilla ja myöhemmin, syksyllä 2000 Nelosella nähdyn sarjan avausjakso nousi 

isoksi puheenaiheeksi Britanniassa, sillä se sisälsi seksikohtauksen noin kolmekymppisen 

homomiehen ja alaikäisen homopojan välillä. Tekijät, käsikirjoittaja Russel T. Davies ja ohjaaja 

Charles McDougal, halusivat siis hieman provosoida ja nostaa samalla uuden homomiehistä 

kertovan, mutta laajemmalle erityisesti naisista koostuvalle heteroyleisölle suunnatun sarjan 

otsikoihin. Ostin itse henkilökohtaisesti aikoinaan Älä kerro äidille -sarjan Neloselle. Sarjasta ei 

tuolloin käyty muiden kanavien kanssa kilpailua. YLE:llä oli hyvä mahdollisuus valita haluamansa 

ohjelmat Channel Fourin ohjelmakatalogista ennen muita kanavia, mutta ehkä sarja koettiin liian 

marginaaliseksi.  Älä kerro äidille oli ensimmäinen, mutta ei suinkaan viimeinen Neloselle 

päätynyt homo-ohjelma. 

 

 

 

Älä kerro äidille -sarjaa analysoinut Sanna Karkulehto toteaa, että Älä kerro äidille -sarjassa 

homoutta ei ollut liennytetty valtavirtayleisöä varten tilannekomediasarjoille tyypillisen huumorin 

avulla, mutta sitä voidaan kuitenkin pitää esimerkkinä kaupallisten tuottajien tilaustyönä tekemästä 

homosarjasta. (Karkulehto 2001, 2 & 6) Homokulttuuri oli alkanut tulla näkyväksi osaksi 

yleisempää kaupunkikulttuuria, ja myös heterot olivat alkaneet kiinnostua siitä. Älä kerro äidille -

sarjasta tuotettiin myös oma, enemmän homoyleisölle suunnattu versio Amerikan markkinoille. 

Yhdysvalloissa homot onkin noteerattu varteenotettavana kuluttajaryhmänä kaikkein parhaiten, ja 

niin sanotut pink money - markkinat ovat siellä kaikkein pisimmällä. Leena-Maija Rossi on pitänyt 

Älä kerro äidille - sarjaa suorastaan homonormatiivisena (Rossi 2003, 156). 
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Brittituotantoa on myös naisvankilaan sijoittuva Bad Girls, jossa käsitellään myös naisten välisiä 

seksi- ja rakkaussuhteita. Leena Maija Rossi (2003, 156) on käyttänyt juuri Bad Girlsiä ja Will & 

Grace -sarjaa esimerkkeinä sarjoista, joissa homous, lesbous ja heterous esitetään keskenään 

samanarvoisina seksuaalisuuden muotoina.   

Brittituotannoista mainittakoon vielä Nelosella nähty tilannekomedia Gimme Gimme Gimme, jossa 

seikkailivat yhdessä asuvat mies ja nainen, joista mies oli homo (vrt. Will and Grace). 

 

Viimeaikaisimpia kansainvälisiä sarjoja, joissa homo- tai lesborepresentaatioita on käsitelty, on 

lesbojen elämästä kertova, Suomessa Subtv:n esittämä, L-koodi. L-koodia on arvosteltu sen 

henkilöhahmojen virheettömästä kauneudesta ja sarjan on katsottu myötäilevän heteromiehille 

suunnatun lesbopornon estetiikkaa. Toinen kohtalaisen tuore esimerkki on Nelosen jouluna 2005 

näyttämä New Yorkin homomiehistä ja Aidsista kertova kunnianhimoisen Angels in America -

minisarja. Angels in Americassa nähtiin useita nimekkäitä näyttelijöitä kuten Al Pacino ja Emma 

Thompson.  Näin siis kansainvälisissä draama- ja komediasarjoissa. 

 

2000-luvulla televisiokanavien ohjelmakartat ovat pullistelleet tavallisia ihmisiä ja reality - 

ohjelmia, jotka ovat niin ikään kantaneet kortensa kekoon homotrendin hyväksi.  

Vuonna 2003 lanseerattu, amerikkalaissarja Queer Eye for the Straight Guy on näistä 

homorealityistä menestynein. Queer Eye:n vanavedessä tuotettiin myös brittiläisen Sky Onen 

There’s Something about Miriam (nähty Nelosella), jossa kuusi ”perusjätkää” huijataan 

tavoittelemaan myöhemmin transvestiitiksi paljastuneen Miriamin rakkautta.  

Ohjelmantekijöiden riemuksi huijaus onnistui täydellisesti ja mieskilpailijoita vietiin kuin pässejä 

narussa. Kun asian todellinen laita myöhemmin paljastui kilpailijoille, vetivät nämä ohjelman 

tuottajat oikeuteen.  Subtv:llä on nähty parinmuodostus-reality Playing it Straight, jossa 

heteronainen etsii sitä oikeaa 14 miehen joukosta. Ohjelman kantava idea on, että osa miehistä on 

ihmissuhteesta kiinnostuneita heteroita ja osa rahapalkinnon vuoksi osallistuvia homoja. Mikään 

suuri menestys tämä sarja ei ollut. Nelosella kotimaisena reality-kilpailuna nähty Unelmakämppä 

taas pohjautuu australialaiseen formaattiin, jossa heteroparien rinnalla kilpaili yksi miespari. 

Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on pyöritetty pohjoismaista formaattia Gay Army, jossa 9 

”feminiiniä homomiestä” kilpailee armeijataidoissa ”maskuliinisessa maailmassa”. Itse en ole 

ohjelmaa nähnyt, mutta kuulostaa siltä, että myös vähemmistöasioissa edelläkävijöinä pidetyt 

ruotsalaiset osaavat vääntää homot stereotyyppiseen formaattiin, ja toiset edelläkävijät tanskalaiset 

haluavat vielä tehdä ohjelmasta oman versionsa.  
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Mielestäni huomionarvoista on, että Iso-Britannian Big Brotherin toisen tuotantokauden voitti 

avoimesti homoseksuaali 23-vuotias Brian Dowling, joka oli suuren yleisön rakastama hahmo. 

Yhdysvaltojen kaikkien aikojen ensimmäisen Survivors-realitykilpailun (2000), voitti taas Richard 

Hatch -niminen avoimesti homoseksuaali, lähes viisikymppinen mies.  Ohjelma oli valtaisa hitti. 

Mielestäni homoseksuaalien menestys näin suosituissa ohjelmissa kertoo jo yhteiskunnassa 

tapahtuneesta muutoksesta homomyönteisempään suuntaan. Big Brotherissa on kausien mittaan 

nähty myös satunnaisia lesbokilpailijoita, mutta mitään ilmiötä heidän ympärilleen ei ole syntynyt.   

 

Yleisesti ottaen täytyy todeta, että koko 2000-luvun pink-tv -innostus on rakentunut nimenomaan 

homomiesten ympärille. Richard Dyer on johtanut homomiesten nousun valtavirtaan juuri siihen 

yksinkertaiseen tosiasiaan, että he ovat miehiä. Dyer on todennut, että miehiä arvostetaan yleisesti 

ottaen enemmän kuin naisia, vaikka nämä tekisivät samaa työtä (”Men are chefs, women just 

cook”); tämä arvostus pätee myös kulttuurin kenttään. (Dyer 2002, 17) Lesbojen kulttuuri on jäänyt 

homokulttuuria marginaalisemmaksi ilmiöksi samaan tapaan kuin naisten kulttuuri suhteessa 

miesten luomaan kulttuuriin. Homomiehiä pidetään helposti nokkelina ja hauskoina seuramiehinä 

ja lesbonaisia turhan vakavina ja epäseksikkäinä tiukkapipoina. On helppo päätellä kummat 

kelpuutetaan helpommin mukaan televisioviihteeseen.  

 

 

1.2. Homot ja televisio Suomessa 

 

Kotimaisia homohahmoja on nähty Suomessa harvakseltaan. Suomen ensimmäinen tv-homo oli 

1980- ja 1990-luvuilla esitetyssä draaman ja ajankohtaisen haastatteluohjelman ristisiitoksessa 

Hyvät herrat esiintynyt homotarjoilija Håkan. Stereotyyppisesti elehtinyttä Håkania esitti 

näyttelijä-ohjaaja Mikko Roiha, joka on myös siviilissä homo. 

 

Toinen varhainen esimerkki suomalaisessa viihteessä ovat kotimaiset sketsisarjat, joissa homoista 

tehtiin lähinnä mautonta pilaa. Esimerkistä käy vuonna 1993 TV1:ssä esitetty Kiitos ja hyvästi -

sketsisarja, jossa homoudesta tuolloin vasta epäillyn tv-meteorologin, Juha Föhrin, kustannuksella 

irvailtiin. Juha Föhr teki ohjelmasta rikosilmoituksen. Föhr on muistellut noihin aikoihin myös 

kirjoitetun, kuinka ”Suomi on nykyään vapaamielinen maa, kun homoudesta epäiltykin voi 

ennustaa televisiossa säätä”. (Tarinatalo 2006) Vertailun vuoksi voitaneen todeta, että Ruotsi 

hyväksyi parisuhdelain vuonna 1993.  
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Näiden esimerkkien lisäksi MTV3:n kesä -talk show Amazoniassa toisena juontajana nähtiin 

poikamainen julkilesbo Yazka.  Punainen planeetta kesä -talk show:ssa katsojia viihdytti 

puolestaan vakituisena hahmona Sirkka Tälli -niminen naiseksi pukeutunut mies.  

 

Kotimaisen kevyen tv-draaman puolella homoseksuaaleja on nähty ainakin sarjoissa Samppanjaa ja 

vaahtokarkkeja (MTV3), Tuliportaat (TV1) sekä Salatut elämät (MTV3). Näistä ohjelmista 

nimenomaan Salatuilla elämillä on oma aivan erityinen painoarvonsa. 2000 -luvun taitteessa 

sarjassa esiintyi Kalle Laitela -niminen tavallinen ja hauskannäköinen nuorimies, joka osoittautui 

homoksi. Ohjelmasta kirjoittanut tutkija Lasse Kekki toteaa Kallen edustaneen myönteistä, 

samastuttavaa ja stereotypioita välttävää homohahmoa (Kekki 2000, 274).   

 

Suomen televisiokin lähti mukaan reality -huumaan ja homoseksuaaleja nähtiin Sillä silmällä -

ohjelman lisäksi näkyvästi australialaiseen ohjelmaformaattiin perustuvassa reality - ohjelmassa 

Unelmakämppä. Sunnuntai-illassa parhaaseen katseluaikaan esitetty Unelmakämppä oli erittäin 

suosittu, sai korkeat katsojaluvut ja siitä tehtiin kaksi tuotantokautta. Molemmissa tuotantokausissa 

heteropariskuntien joukossa kilpaili yksi homopariskunta. Brittiformaattiin perustuvassa Vaimot 

vaihtoon -docusoapissa heteroperheiden joukossa nähtiin yksi sateenkaariperhe -jakso, jossa isän ja 

äidin sijaan esiintyi kaksi äitiä. Molemmat ohjelmat nähtiin Nelosella. 

Kaksi homoseksuaalien kannalta ikimuistettavaa kotimaista tv-hetkeä olivat lisäksi Juha Föhrin 

julkinen kaapista tulo Jari Sarasvuon haastatteluohjelmassa Minä ja Sarasvuo 1990 -luvun 

alkupuolella, sekä Pirkko Saision tunnustautuminen lesboksi vuonna 1996 talk show - ohjelmassa 

Hyvät, pahat ja rumat (Tarinatalo 2006). Myös Jari Sillanpää tuli kaapista ensimmäiseksi 

televisiossa Nelosen Tuomas & Juuso talk showssa 23.2.2006. Ehkä suora televisiolähetys tarjoaa 

turvallisimmaksi koetun foorumin ulostuloon, koska se mahdollistaa asian kertomisen itse ja omin 

sanoin.  

 

Viimeisen kymmenen vuoden tv-tarjontaan viitaten voitaneen todeta, että monet nykypäivän 30-40 

-vuotiaat ovat kasvaneet näiden etenkin ulkomaisten sarjojen parissa ja altistuneet ainakin 

muutamalle erilaiselle homokuvalle. Siitä onko kuva ollut vielä riittävä, tasapuolinen, 

monipuolinen tai oikeudenmukainen, voidaan edelleen olla montaa mieltä. Joka tapauksessa 

homorepresentaatioiden taajuudessa ja moninaisuudessa on tapahtunut viime vuosikymmeninä 

selkeä muutos. Itse arvelen näitä sarjoja seuranneiden medialukutaidon olevan seksuaalisten 

vähemmistöjenkin osalta siinä määrin harjaantunut, että monet kykenevät seuraamaan homo- ja 

lesbohahmoja ainakin jossain määrin mediakriittisesti, ja vastustavan kaikkein räikeimpiä esityksiä. 

En esimerkiksi usko, että menneiden vuosien sketsiviihde menisi enää läpi, ellei henkilön 
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yleisasenteessa olisi jotain vialla. Jokainen representaatio, varsinkin jos joukkoon mahtuu 

stereotyyppisiä ja ei niin stereotyyppisiä, toimii ainakin hyvänä koulutuksena tähän 

mediakriittisyyteen. Joidenkin tahojen esittämään näkemykseen siitä, että homoja on ollut 

televisiossa jo liikaa, en kuitenkaan varsinkaan kotimaisen tuotannon osalta voi mitenkään yhtyä. 

Kotimaisista tuotannoista merkittävinä voidaan pitää ainoastaan Salattuja elämiä, suomalaista Sillä 

silmällä -ohjelmaa ja Unelmakämppää. Totuuden nimissä täytyy sanoa, että ulkomaisissa 

ohjelmissakin kysymys on ollut useimmiten sivuhahmoista (ja usein vieläpä komedioiden). 

Todellista merkitystä ulkomaisista ohjelmista on ollut lähinnä Melrose Placella, Will and Gracella, 

Mullan alla - ja Sinkkuelämää -sarjoilla, L -koodilla, Älä kerro äidille -sarjalla, Bad Girlsilla sekä 

Queer Eye for the Straight Guylla. Muut homohahmoja sisältäneet realityt ovat olleet enimmäkseen 

saman idean halpaa kierrätystä. Käsittääkseni viime syksynä (2006) tai tänä keväänä (2007) tällä 

rintamalla ei ole nähty mitään uutta, eli trendi näyttää joka tapauksessa jo hiipuneen. Homot ovat 

olleet yksi 2000-luvun television kiistattomista trendeistä, mutta suoranainen ylitarjonta on lähinnä 

median dramatisoima ilmiö.  

 

 
2. Alkuperäisohjelma Queer Eye for the Straight Guy 
 
“Homomiehet ja heteromiehet tekevät vähän eri juttuja makuuhuoneessa, mutta silti he ovat 
miehiä”.  -David Collins;“homo Dave”, toinen Queer Eye for the Straight Guy ohjelman luojista 
(Allen ym. 2004, 7)  
 

Alkuperäisen Queer Eye for the Straight Guy -ohjelman myyntipuheet kertovat, kuinka sittemmin 

ympäri maailmaa toteutetun formaatin idea syntyi kahden Daven, David Collinsin (homo) ja David 

Metzlerin (hetero), neronleimauksesta. Daved olivat hyviä ystäviä keskenään (homofobioiden 

yläpuolella) ja eräänä päivänä he oivalsivat, että homomiehillä olisi asia jos toinenkin 

opetettavanaan heteromiehille paitsi näiden omaksi, myös heidän naisystäviensä (homojen 

parhaiden ystävien) iloksi. Kaksikko keksi idean homotiimistä, joka opastaisi heteromiestä 

löytämään sisäisen kukoistuksensa teemalla: ”Sinä itse – mutta entistä parempana”. (Allen ym. 

2004, 6-9)  

 

Ohjelma lanseerattiin kesällä 2003 näyttävästi Reservoir Dogs -tyylisellä kuvalla (liite 1), joka 

esitteli potentiaalisille katsojilleen viisi komeaa, tyylikästä ja viimeisen päälle huoliteltua 

homomiestä (tosin itse kuvasta ei ollut löydettävissä homoviitteitä) tummiin pukuihin ja 

aurinkolaseihin sonnustautuneina. Ted Allen vastasi ruuasta ja viinistä, Kyan Douglas ulkonäön 

hoidosta, Thom Filicia sisustamisesta, Carson Kressley tyylistä ja Jai Rodrigues hyvistä tavoista ja 

kulttuurista.  
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2.1. Scout Productionsin ja Bravon menestystuote 

 

Quue Eye for the Straight Guysta tuli paitsi tuotantoyhtiönsä, Scout Productionsin, myös 

kanavansa, kaapelikanava Bravon (NBC), suurin hitti. Ohjelman myyntiesitteiden mukaan, QE 

paransi ohjelmapaikkansa katsojalukuja 25 -54 -vuotiaiden ryhmässä huimat 1886 %, ja 

kahdeksannella jaksollaan ohjelma päihitti paitsi kaikki muut kaapelikanavilla samaan aikaan 

lähetetyt ohjelmat, myös ABC-kanavan poliisisarjan NYPD Bluen, ja CBS-kanavan 

menestysdraaman Judging Amyn (Suomessa nimellä Amyn lailla) ollen näin kaikkien kanavien 

toiseksi katsotuin ohjelma ikäryhmässä 18 -49 -vuotiaat. Ohjelman pääkohderyhmä olivat 18 -34 -

vuotiaat naiset, ja ydinkohderyhmä 25 -39 -vuotiaat naiset (ohjelman myyntiesitteet alleviivasivat 

tämän ryhmän omaavan ”kuluttajapotentiaalia”/”consumer power”). 

 

Fab5:n jäsenistä (erityisesti sujuvasanaisesta ja camp-huumorista ammentavasta Carson 

Kressleystä) tuli tähtiä, jotka julkaisivat omia tyylioppaitaan ja vierailivat USA:n suosituimmissa 

talk show -ohjelmissa (MTV Video Music Awards, The Oprah Winfrey Show, Today (suosituin 

aamuohjelma), The Tonight Show with Jay Leno, Access Hollywood (viihdeuutisohjelma). The 

American Film Institute valitsi ohjelman vuonna 2003 yhdeksän merkittävimmän mediatapauksen 

joukkoon. Perusteluissa todettiin ohjelman tuoneen homokulttuurin valtaväestön tietoisuuteen ja 

rakentaneen siltaa homo- ja heteromiesten välille. Ohjelma palkittiin myös vuoden 2004 tosi tv -

ohjelmien Emmy-palkinnolla. 

 

Alkuperäisohjelma on myyty noin sataan maahan ja ohjelmaformaatti toteutettu lähes 

kahdessakymmenessä maassa. Suomen lisäksi oma versio on tehty mm. Ruotsissa, Norjassa, 

Tanskassa, Eestissä, Liettuassa Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Iso-Britanniassa, Australiassa ja 

Filippiineillä.  

 

Alkuperäinen ohjelma oli suosittu myös Suomessa. Ohjelman ensimmäinen jakso nähtiin 8.9.2004 

ja se keräsi 150 000 katsojaa. Katsojat ilmeisesti pitivät näkemästään, sillä luvut alkoivat kohota ja 

lähes tuplasivat itsensä nopeasti. 300 000 katsojan raja rikottiin keväällä 2005, jolloin kotimaista 

versiota oli jo alettu markkinoida. Ulkomaisen Sillä silmällä -ohjelman katsojista naisia (10+) oli 

68 % ja miehiä (10+) 32 %. 46 % katsojista oli 25 -44 -vuotiaita, 27 % 10 -24 -vuotiaita, 21 % 45 -

64 -vuotiaita ja 6 % yli 65 -vuotiaita.  Alkuperäisversiota esitettiin Nelosella tiistai-iltaisin 20.30 

ohjelmapaikalla; samalla paikalla johon myös suomalainen ohjelma myöhemmin tuli. Alkuperäisen 
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ohjelman menestys siivitti epäilemättä kotimaisen ohjelman lanseerausta ja ohjelmasponsoreiden 

sitouttamista; tässä mielessä alkuperäisen näyttämisestä oli ehdottomasti hyötyä. Toisaalta, koska 

alkuperäistä pidettiin hyvänä, oli riski kotimaisen version epäonnistumisen suhteen suuri. 

Kotimaisen tuotannon kannalta amerikkalaisen version menestys oli samanaikaisesti sekä vahvuus 

että riski. Saman idean spin offina (hittiohjelmasta polveutuva toinen ohjelma, joka pitää sisällään 

jonkin yhteisen elementin alkuperäisen ohjelman kanssa) kokeiltiin USA:ssa ohjelmaa nimeltä 

Queer Eye for the Straight Girl, joka ei kuitenkaan menestynyt. 

 

Queer Eye for the Straight Guyta on tehty Yhdysvalloissa jo yli 300 jaksoa erilaisine joulu - ja 

kiitospäiväerikoisjaksoineen. Tammikuussa (2007) Bravo ilmoitti, että sarja päättyy tulevana 

kesänä (2007). Sisustussuunnittelija Thom Filicialla on maaliskuussa alkanut oma reality-sarja 

Style Networkilla. Ohjelman elinkaari Yhdysvalloissa oli yllättävän pitkä. 

 

 

3.2. Kritiikkiä QE:n puolesta ja sitä vastaan  

 

Yhdysvalloissa ”Queer Eye for the Straight Guy” innosti tv-kriitikoita kiivaaseen mielipiteiden 

vaihtoon, johon sekä homo- että heteroseksuaalit osallistuivat. Kriitikon oma seksuaalinen 

suuntautuminen ei kuitenkaan selittänyt sitä, oliko mielipide ohjelmaa kohtaan kielteinen vai 

suopea, vaan ohjelman ystäviä ja vihollisia löytyi kaikista ryhmistä. Kriitikoiden mielestä ohjelma 

pönkitti vanhoja stereotypioita ja kannattajat puolestaan kokivat ohjelman lisäävän 

suvaitsevaisuutta homoseksuaaleja kohtaan. Moitteita tuli myös ohjelman edustamasta 

äärimmäisenä pidetystä kaupallisuudesta. 

 

James R. Kellerin ja Leslie Stratynerin toimittamassa Artikkelikokoelmassa ”The New Queer 

Aesthetic on Television” vastakkaisille kannoille on asettunut kaksi mieskirjoittajaa: Robert 

Benjamin Bateman, joka artikkelissaan ”What Do Gay Men Desire? Peering Behind the Queer 

Eye” (Bateman 2005, 9 -19) edustaa voimakkaan kriittistä kantaa ja W.C. Harris, joka edustaa 

huomattavan positiivista mielipidettä artikkelissaan ”Queer Eye on the Prize: The Stereotypical 

Sodomites of Summer (Harris 2005, 20 -42). Kyseiset artikkelit toimivat mielestäni hyvänä 

johdantona ohjelman ambivalenttiin luonteeseen ja käyn seuraavassa läpi niissä esitetyt 

keskeisimmät näkemykset. 

 

Robert Benjamin Bateman aloittaa kriittisen artikkelinsa toteamalla, että QE:n menestys viestii 

amerikkalaisen yhteiskunnan avautumisesta homoseksuaaleille. Batemanin mukaan Fab5 on 
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valloittanut ystävikseen heteroita, jotka ilman ohjelmaa olisivat todennäköisesti jääneet paitsi 

minkäänlaista kontaktia homoseksuaalisuuteen. Suurimpina huolenaiheinaan Bateman mainitsee 

sen, miten ohjelma turvautuu ikiaikaisiin stereotypioihin, nostaa heteroseksuaaliset parisuhteet 

jalustalle ja jättää homoseksuaalien halut ja normaalin arjen tyystin noteeraamatta. Bateman puhuu 

myös ohjelman edustamasta homojen estetisoinnista, jota hän pitää homojen kannalta kielteisenä 

piirteenä. Bateman kysyy, mitä mieltä on kuviossa, jossa heteroseksuaalit käyttävät homoja itsensä 

huvittamiseen, ja homoseksuaalit tarjoavat pyydetynlaista viihdettä, jotta saisivat osakseen 

sosiaalista hyväksyntää? Batemanin mukaan Fab5:n jäsenet maustavat puhetyyliään feminiinillä 

nasaalilla ja liioittelevat dramaattisia liikkeitään ja maneereitaan päästäkseen hetkeksi julkisuuden 

parrasvaloihin ja lyödäkseen rahoiksi miljoonasopimuksillaan. Homojen feminiinisen käytöksen 

Bateman näkee erittäin surulliseksi.  

Käyttäytymällä näin, homot tekevät itsensä heteromiesten silmissä mahdollisimman harmittomiksi 

ja ostavat itselleen naispuolisia ystäviä, jotka toimivat miesten välisen toveruuden korvikkeina.  

 

W.C. Harris puolestaan lähestyy ohjelmaa aivan eri näkökulmasta. Hän suuntaa sanansa ohjelmasta 

negatiivista kritiikkiä esittäneisiin ja kehottaa miettimään mitä kritiikki itsessään 

homoseksuaaleihin kohdistuvista asenteista kertoo.  Harrisin mielestä stereotypioihin takertuneet 

kriitikot ovat tiedostaen tai tiedostamattaan enemmistöön ”sulauttamisen” asialla. Valtavirtaan 

sulautuminen/mukautuminen on yleinen strategia, kun vähemmistöt pyristelevät kohti tasa-arvoa ja 

sosiaalista hyväksyntää. Harris kysyykin, eikö yhteiskunta enää suvaitse homoseksuaaleissa 

sisustussuunnittelijoita tai kampaajia? Onko feminiinisyys täysin epätoivottua? Hän toteaa, että 

totta kai ohjelma sisältää stereotypioita, mutta Fab5:n kaltaisia ihmisiä on olemassa. Miksi 

homojen tulisi hävetä heitä? Harrisin mielestä hyökkäykset Fab5:a vastaan ovat erityisen 

huolestuttavia, kun muistetaan, että kysymyksessä ovat oikeat ihmiset eivätkä roolihahmot (kuten 

Jack Will & Grace -sarjasta), joihin Fab5 toistuvasti rinnastetaan. Se, mitä moni ei tule ajatelleeksi, 

on mahdollisuus, että esim. Carson on oikeasti sellainen kuin ohjelmassa; tosin ei aina. Carson 

Kressley on itse todennut Advocate-lehden haastattelussa seuraavasti:  

 
”We’re not cartoonish, and we’re not pretending to be supergay or superstraight or whatever. 
We’re just being ourselves. I’m not going to make any excuses for who I am, and I don’t think any 
or these guys are either” (Harris 2005, 36). 
 
Harrisin mielestä homojen itsesensuuri (”self-editing”) tekee karhunpalveluksen niin heteroille 

kuin homoillekin osoittamalla heteroille, että syvällä sisimmässään homot vain haluavat olla 

normaaleja, ja homoille hylkäämällä pitkän perinteen, joka homokulttuurilla ”normaalin” käsitettä 

kohtaan on. Harrisin mielestä ohjelmassa hienointa on, kuinka se mallintaa homo- ja heteromiesten 

välisiä suhteita ja toimii kasvotonta homofobiaa vastaan. Useiden kriitikoiden huolen homojen 
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asettamisesta heterojen naurun aiheeksi Harris vastaa nostamalla esiin ”campin” käsitteen, joka 

juontaa juurensa homojen hallitsemalta alueelta; homomiesten halusta viihdyttää muita homoja (tai 

homoystävällistä yleisöä).  

Campin tavoite on hämmentää sukupuolen ja seksuaalisuuden itsestään selvinä esitettyjä rooleja 

heteronormatiivisessa yhteiskunnassa. Harrisin sanoin: ”Oscar Wildesta lähtien, ellei aiemmin, 

camp -huumori on ollut homomiesten voimakkain ase tekopyhyyttä ja normaaliuden käsitettä 

vastaan”.  

 

 

Harris lainaa The Advocate -lehden toimittajaa Bruce Steeleä, joka on todennut seuraavasti:  

 

”By playing into stereotypes, the Fab Five, paradoxally, lay them to rest” (Harris 2005, 32). 
 

 

3. TUTKIMUSTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY 

  

3.1. Tutkimuksen lähtökohta 

 

Syyskuun puolivälissä aloitin kotimaiseen Sillä silmällä -ohjelmaan liittyvän tutkimusongelmani 

hahmottelun graduseminaarissa. Aluksi kaavailin järjestäväni kaksi kyselytutkimusta. Toinen olisi 

mitannut nimenomaan heteroseksuaalien mielikuvia ja asenteita Sillä silmällä -ohjelmaa kohtaan. 

Näitä tutkimustuloksia olisin sitten verrannut toiseen, seksuaalisilla vähemmistöillä teettämäni 

tutkimuksen tuloksiin.  Setan Z -lehti lupasi auttaa vähemmistöillä teetettävän kyselyn 

järjestämisessä. Heterojen testauksesta olin yhteydessä Marketing Radariin, joka olisi niin ikään 

todennäköisesti auttanut heterojen tavoittamisessa.  

 

Kyselytutkimusten lisäksi kaavailin analysoivani valmiita Sillä silmällä -jaksoja queer - analyysin 

valossa ja kirjoittavani aiheesta ”semi -objektiivisesti”. Tutkimus polveili mielessäni yhä uusia 

rönsyjä. Valmistumisaikatauluksi asetin alkuvuoden 2007.   

 

Lokakuun puolella seminaarini vetäjä, professori Taisto Hujanen, ohjasi minua kohti helpommin 

hallittavaa tutkimusasetelmaa. Saamani palautteen pohjalta linjasin pro graduni kaksiosaiseksi. 

Niistä ensimmäinen olisi ns. journalistinen gradu, jossa täysin subjektiivisesti kävisin läpi ohjelman 

tuotantoprosessia kaikkine vaiheineen nimenomaan kanavan, eli ohjelman tilaajan, näkökulmasta. 

Minkälaiseen tilanteeseen suomalainen versio amerikkalaisformaattiin perustuvasta viihteellisestä 
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elämäntapaohjelmasta Sillä silmällä tuli? Miksi ohjelmaformaattiin tartuttiin? Minkälaisia vaiheita 

ja pohdintoja tuotantoprosessi sisälsi? Miten ohjelman tärkeimmät sidosryhmät, yleisö, media ja 

mainostajat, ottivat ohjelman vastaan? Tähän journalistiseen osaan syventyisin omien muistioideni 

ja muiden tuotantoprosessiin liittyvien dokumenttien kautta. Tutkielman toinen osa koostuisi 

seksuaalisilla vähemmistöillä teettämäni tutkimuksen tuloksista analyyseineen. Mitä mieltä oikeat 

homot olivat Sillä silmällä -ohjelmasta ja sen edustamasta homokuvasta? Entä naurattiko ohjelman 

sisältämästä huumori heitä? Oliko ohjelman tekeminen heidän mielestään hyvä vai huono asia?  

Oliko ohjelman esittämisellä heidän mielestään mitään vaikutusta mihinkään? 

 

 

3.2. Aineiston määrittely 

 

Osa tuotantoprosessin dokumentoimisesta on omien muistikuvieni varassa, mutta koska ohjelma oli 

minulle jo tekovaiheessa rakas, olin onneksi säästänyt paljon matkan varrella kertynyttä 

materiaalia. Käytössäni oli formaatin tuotantoraamattu, ohjelmasta kirjoitetut lehtijutut sekä vino 

pino erilaisia sähköposteja ja muita muistioita. Tarvittaessa tarkentaisin tietojani prosessissa 

mukana olleilta avainhenkilöiltä. Näiden henkilökohtaisten lähteiden avulla pyrin dokumentoimaan 

tuotantoprosessin niin tarkasti kuin mahdollista, ja lainaan tästä syystä tekstiä usein suoraan näistä 

muistioista. Uskon, että tällaisen dokumentoinnin kautta pystyn kertomaan gradussani asioita, joita 

ei muualta ole löydettävissä. Samalla graduni antaa lukijalle käsityksen siitä, mitä kaupallisella tv-

kanavalla työskentelevä tuottaja tekee. Analyysini tueksi etsin käsiini homojen roolia 

populaarikulttuurissa analysoivia kirjoja ja artikkeleita, joita ei aiheen kohtalaisen tuoreuden vuoksi 

ainakaan kotimaasta paljon löytynyt.  

 

Pro gradun toinen osa puolestaan koostuu mies- ja naispuolisilla homo- ja biseksuaaleilla 

teettämästäni kyselystä tuloksineen puoli vuotta ohjelman toisen tuotantokauden päättymisen 

jälkeen. Kyselytutkimuksen toteutin anonyyminä nettikyselynä. Kyselystä linkkeineen 

(www.uta.fi/~katja.santala) tuli kuvallinen ilmoitus marraskuun 16. päivä ilmestyneeseen Z -

lehteen. Myös homojen keskustelupalsta, Ranneliike.fi markkinoi pyynnöstäni linkkiä sivuillaan. 

Näiden kahden foorumin kautta toivoin tavoittavani riittävän otoksen erilaisia vastaajia. 

Vastausaikaa oli kaksi viikkoa (15.11. -30.11.2006). Vastaajien innokkuus yllätti minut 

positiivisesti. Sain 89 käyttökelpoista lomaketta, joista 34 oli naisilta ja 55 miehiltä. 

 

Koska ohjelma suunnattiin ensisijaisesti nimenomaan heteroyleisölle, pääkohderyhmänä naiset, 

minua jää edelleen hieman kaivelemaan se, mitä mieltä heterot ohjelmasta olisivat olleet. Suuntaa 
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tähän kysymykseen saa kuitenkin tarkastelemalla ohjelman katsojalukuja, -demografioita, -

palautetta sekä silmäilemällä, mitkä kaikki lehdet kiinnostuivat ohjelmasta. 

 

 

3.3. Tutkimustehtävän asettaminen 

 

Tutkimustehtäväni käsittää kaupallisen ”viihdehomoja” sisältävän tv-tuotannon dokumentoimisen 

ja kriittisen tarkastelun, sekä seksuaalisilla vähemmistöillä teetetyn kyselytutkimuksen tuottaman 

aineiston analysoinnin.  Kyselystä saamaani aineistoa käytän tuotantoprosessin aikana tehtyjen 

ratkaisujen kriittisenä peilinä. Pyrkimykseni on selvittää, miten tuotannon aikana tekemämme 

valinnat näyttäytyivät seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien silmissä ja mitä mieltä niistä oltiin. 

Analyysimetodini on aineistolähtöinen ja pääsääntöisesti laadullinen. Koska aineisto oli 

monipuolista ja runsasta, tarkastelen sitä tietyin osin myös määrällisesti. Johtopäätöksissä toivon 

pystyväni viemään ajatukseni ikään kuin seuraavalle tasolle: pohtimaan, mitä tuotantoprosessista ja 

lukemastani palautteesta opin, ja miltä homojen ja television liitto voisi näyttää tulevaisuudessa.  

 

 

II. SUOMALAISEN SILLÄ SILMÄLLÄ -OHJELMAN TUOTANTO 

                
1. Päätös kotimaisen version tuottamisesta syntyy 
 
”Changes the rules with its humor, reality and drama” 
“The dramatic reveal of a “make better” show” 
“The anything-goes attitude of a reality show” 
“The character development of a narrative” 
(Queer Eye For the Straight Guy -myyntiesite, NBC Universal). 
 

Palasin Neloselle äitiyslomalta helmikuussa 2004. Olin työskennellyt Nelosella marraskuusta 1997, 

eli lähes kanavan lanseerauksesta lähtien; ensimmäiset 3,5 vuotta kansainvälisten ohjelmien 

vastaavana tuottajana hankkien kanavalle ulkomaisia sarjoja ja elokuvia, ja sen jälkeen kotimaisten 

ohjelmien vastaavana tuottajana. Päivittäessäni itseäni ohjelmalinjan asioihin (kotimaiset ja 

ulkomaiset ohjelmat) katselin kanavalle hankittuja ohjelmia, jotka vielä odottivat ensiesitystään. 

Eniten innostuin amerikkalaisesta Queer Eye for the Straight Guy -ohjelmasta, joka oli aikomus 

laittaa ruutuun tulevana syksynä.  

 

Kansainvälisten ohjelmien tuottaja Erja Morottaja tutustui alkuperäiseen Queer Eye for the Straight 

Guy -sarjaan kevään 2003 MIPTV -ohjelmamarketissa Cannesissa. Tuolloin ohjelmasta oli 



 25 

saatavana vasta esite, mutta samana keväänä myyjä lähetti Erjalle myös jotain katsottavaa. 

Katselukasetille valittu Fab5 ei ollut vielä lopullinen, mutta Erja tarttui ideaan.  

Kun sarja kesällä lanseerattiin Yhdysvalloissa ja se sai osakseen valtavan menestyksen, myös 

MTV3 oli kiinnostunut hankkimaan sen itselleen (todennäköisesti Subtv:tä varten), mutta kaupat 

Nelosen kanssa oli jo tehty. 

 

Tietämättä, että ohjelmasta tulisi myyntiin myös formaatti (mikä olisi toki pitänyt arvata sillä juuri 

tuolloin elettiin erilaisten reality-formaattien kulta-aikaa; oli Diili, Idols, Unelmakämppä, 

Robinson, VIP jne.) heitin ilmaan, että ohjelmasta pitäisi tehdä myös Suomi -versio. Työtovereiden 

parissa ajatus herätti välitöntä hyväntuulista innostusta ja spekulointia siitä, keitä viisikkoon olisi 

mahdollista koti-Suomessa saada. Toiset epäröivät. Enemmistö innostujista oli naisia. 

 

 

1.1. Miksi ohjelmaformaattiin tartuttiin? 

 

1.1.1. Nelosen ohjelmalinja pähkinänkuoressa 

 

Nelonen on rakenteeltaan melko matala organisaatio. Ohjelmalinja työskentelee kanavajohtaja 

Pirjo Airaksisen alaisuudessa ja jakautuu kotimaiseen, ulkomaiseen, uutis- ja ajankohtais- sekä 

urheiluosastoon. Lisäksi ohjelmalinjaan kuuluu tiedotusosasto ja ohjelmakarttasuunnittelu. 

Kotimaisen osaston ohjelmapäällikkönä työskentelee Markus von Reiche, ja hänellä on ollut 

alaisuudessaan kaksi vastaavaa tuottajaa (tuolloin minä ja Tea Panula) sekä tuotantokoordinaattori 

(Tiina Wahlström).  Lisäksi näihin aikoihin Harri Virtanen vastasi vielä käsikirjoitettujen 

hankkeiden kehittämisestä.  

 

Nelonen on alusta asti hankkinut kaiken ohjelmiston uutisia lukuun ottamatta itsenäisiltä 

tuotantoyhtiöiltä. Yhteistyötä on tehty mm. Moskito Televisionin, Broadcastersin, Production 

Housen, Solar Filmsin, Säihkyn, Van der Median, Crea Filmin, Nordisk Filmin ja Metronome 

filmsin kanssa. Tuotantoyhtiöiden vastaavat tuottajat käyvän kanavalla esittelemässä ideoitaan, ja 

kanava vastaavasti lähestyy tuotantoyhtiöitä omien tarpeidensa ja ideoidensa pohjalta. Kaikki uudet 

ohjelmatilaukset vaativat sekä ohjelmapäällikön että kanavajohtajan siunauksen. 

Ohjelmasopimuksiin tulee kanavajohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoitus.  

 

 



 26 

Potentiaalisista hankkeista käydään keskusteluja myös laajemmin ohjelmalinjan johtoryhmän 

viikoittaisessa kokouksessa sekä erityisesti pari kertaa vuodessa pidettävissä pidempiä keskusteluja 

mahdollistavissa ohjelmalinjan johtoryhmän ”vetäytymisissä”. Ohjelmalinjan johtoryhmään 

kuuluvat osastojen ohjelmapäälliköt, vastaavat tuottajat, tiedotuspäälliköt, 

karttasuunnittelupäällikkö sekä kanavajohtaja.   

 

Vaikka kotimaisen ohjelmiston osuus on YLE:en ja MTV3:een nähden melko pieni, kanava on 

mukana viihteen ohjelmatyypeissä laajasti. Nelonen esittää joka vuosi käsikirjoitettua draamaa ja 

komediaa, life style -ohjelmia, realityä, visailuja, talk show -ohjelmia ja on mukana muutamassa 

kotimaisessa elokuvassa.  

  

 

1.1.2. Näillä perusteilla Nelonen tarttui ideaan  

 

1.1.2.1. Elämäntapa- ja valmennusohjelmien kukoistuskausi 

 

Queer Eye for the Straight Guy oli monin tavoin varsin ajassa oleva formaatti. Perinteisestä 

realitystä alkoivat uudet ideat loppua ja kevään MIPCOM -ohjelmamarkkinoilla (2004) kaupattiin 

mm. Foxin The Littlest Groom -ohjelmaa, jossa kääpiönaiset kisailivat normaalimittaisten kanssa 

lyhyiden miesten huomiosta. Kyseiseltä marketilta palannut kanavajohtaja Pirjo Airaksinen totesi, 

että tämä pelkkään kohahduttamiseen pohjaava tie olisi pian kuljettu loppuun. 

 

Yksi uusi tie olivat elämäntapa- ja nimenomaan asiantuntijoiden erityisosaamiseen perustuvat 

coaching -ohjelmat, joissa tavalliset ihmiset saivat valmennusta asioissa kuten lastenhoito, sisustus, 

siivoaminen, puutarhanhoito, käytöstavat, esiintyminen ja terveellisempi ruokavalio. Nämä 

elämäntapaohjelmat kulkivat käsi kädessä yleisemmän trendin, kodin merkityksen korostumisen, 

kanssa. Nyt myös nuoret aikuiset sisustivat, hoitivat puutarhaa ja tarjosivat hienoja aterioita omissa 

kodeissaan. Kodeista haluttiin tehdä entistä viihtyisämpiä ja monet halusivat puuhastella 

konkreettisten askareiden parissa. Lienee sanomattakin selvää, että tällaiset ohjelmat olivat 

kiinnostavia myös mainostajien näkökulmasta. Queer Eye for the Straight Guy” yhdisti useita life 

style -ohjelmien alalajeja tarjoamalla opastusta sisustuksessa, ruuanlaitossa, ehommassa 

ulkonäössä sekä ihmissuhdetaidoissa. 

 

Kun elämäntapaohjelmat sijoitetaan tavallisimmin alkuiltaan, oli Queer Eye for the Straight Guy 

selkeästi parhaaseen katseluaikaan sopiva ohjelma. Vinkkien lisäksi ohjelma piti sisällään myös 
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selkeän draaman kaaren. Kussakin jaksossa heteromiehellä on paljon pelissä, kun hän kosii, kohtaa 

ensirakkautensa tai luopuu tupeestaan valtakunnan verkossa. Myös kaikki viisi valmentajaa ovat 

automaattisesti, ainakin aluksi, ”keskiverto tv-kokkia” mielenkiintoisempia – ovathan he oikeita 

homoja ja tarjoavat katsojille tirkisteltävää. Tällä ohjelmalla oli siis potentiaalia saavuttaa 

perinteistä life style -ohjelmaa laajemman katsojakunnan mielenkiinto sekä menestyä kilpaillussa 

prime time -ympäristössä. 

 

 

1.1.2.2. Hyvän tuulen television paluu 

 

Eräs lyhyt mutta näkyvä ilmiö, ilkeys ja kilpailijoiden nöyryyttämien, jota ohjelmat, kuten Weakest 

Link (suom. Heikoin lenkki) ja kykyjenetsintäohjelmien tuomaristot edustivat, oli myös 

väistymässä. Ohjelmamyyjät julistivat, että kylmyys oli ehdottomasti out ja positiivisuus ja 

kannustavuus in. Queer Eye for the Straight Guy edusti tunnelmaltaan kiistatonta positiivisuutta. 

Pienestä naljailusta huolimatta jollekin tehtiin siinä aina jotain kivaa ja hyvää, ja ohjelma päättyi 

aina iloisiin maljojen kilistyksiin.  

 

 

1.1.2.3. Homoja edelläkävijöille 

 

Kuten Homot ja televisio -luvussa kävi ilmi, on homoseksuaalisuus ollut yksi 2000-luvun 

television trendeistä. Sama trendi on elänyt laajasti myös muussa populaarikulttuurissa pitäen 

sisällään niin muodin, musiikin elokuvat kuin mainokset. Kulutushyödykkeiden mainostajat ovat 

huomanneet, että pieni flirtti homoseksuaalisuuden kanssa toimii eksoottisena tehosteena, jonka 

avulla voidaan erottua massasta. Homoseksuaalisten vihjeiden ajatellaan kertovan toteuttajansa 

luovuudesta, erilaisuudesta ja innovatiivisuudesta.(Karkulehto 2001, 5) Homotrendissähän ei ole 

kysymys ainoastaan siitä, että homot ovat yht’ äkkiä suosittuja, vaan siitä, mitä mediaan kelpaavien 

homojen katsotaan laajemmin edustavan. Tällaisia asioita voisivat olla esimerkiksi 

kaupunkilaisuus, tyylikkyys, hedonismi, rohkeus, positiivisuus ja itsensä toteuttaminen.  

 

 

 

Kiistattoman trendin valossa ei ole mitenkään yllättävää, että kaupunkilaisille edelläkävijöille 

suunnattu televisiokanava Nelonen, joka käyttää slogania ”Jotain ihan muuta”, tarttui homoihin 

kaikkein innokkaimmin. Kanavalla on näytetty amerikkalaisen ja kotimaisen Sillä silmällä -
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ohjelman lisäksi brittiläinen homojen elämää kuvaava draamasarja Queer as Folk (suom. Älä kerro 

äidille) sekä sen amerikkalaisversio. Myös kotimaisessa reality-sarjassa Unelmakämppä on ollut 

kilpailemassa kaksi homopariskuntaa. Muitakin esimerkkejä on, mutta nämä kolme lienevät 

merkittävimmät. Homoja sisältävät ohjelmat ovat olleet Neloselle selkeä ”oma juttu”, joka on 

erottanut kanavaa kilpailijoista ja rakentanut sille rohkeaa kaupunkilaisidentiteettiä. Keväällä 2005 

Nelonen palkittiin Helsingin Sexhibition -messujen yhteydessä jaettavalla Vuoden eroottinen lataus 

-palkinnolla. Tuomariston mielestä Nelosen asenne hälvensi ennakkoluuloja seksuaalisten 

vähemmistöjen ja valtaväestön väliltä esittelemällä parhaaseen katseluaikaan 

heteroseksuaalisuuden ulkopuolella olevia ilmiöitä. Tuomaristo nosti esiin Nelosen tarjonnasta 

amerikkalaisen ja kotimaisen Sillä silmällä -ohjelman ja Sekaisin Miriamista -ohjelman. 

 

Sillä silmällä oli siis trendikäs. Mutta miksi kaupallinen kanava tarttuu trendiin? Onhan olemassa 

varmasti muita persoonallisempiakin tapoja erottua kilpailijoista.  

 

Amerikkalaistutkija Linda Holtzman linjaa asiaa Yhdysvaltojen osalta suunnilleen näin: Suurin osa 

viihdeteollisuudesta pyörii ansaitakseen rahaa. Voiton tavoittelu puolestaan johtaa riskien 

välttämiseen ja riskien välttäminen vaikuttaa siihen, miten ja missä määrin seksuaalisia 

vähemmistöjä viihteen parissa esiintyy. Toisinaan riskin otto kannattaa ja seurauksena on 

taloudellista menestystä, mutta tavallisesti epävarmoja teemoja pidetään todennäköisenä tapana 

hävitä rahaa. Toiseksi, kun menestysresepti on keksitty, sitä on tapana lähteä monistamaan; Teho-

osasto synnytti sairaalasarjojen aallon ja Backstreet Boys tukun muita poikabändejä. (Holtzman 

2000, 299) Näiden Holtzmanin esimerkkien rinnalle sopii myös homojen ilmestyminen suuria 

yleisöjä tavoittelevien kanavien parhaaseen katseluaikaan. Henkilökohtaisesti en pidä homojen 

nostamista kotimaiseen prime time - viihteeseen ensimmäisenä Suomessa kuitenkaan täysin 

riskittömänä. Usein ristiriitaisia tunteita herättäviä asioita on helpompi käsitellä ulkomaisissa 

ohjelmissa, sillä tuolloin kyseiset asiat pysyvät automaattisesti riittävän etäällä katsojista. 

Kokemukseni mukaan kotimaiset ohjelmat nostavat katsojien tunteet pintaan aivan toisella tavalla. 

Suomea puhuva homo saattaa nostaa myötähäpeän ja vihan tunteet esiin paljon voimakkaammin 

kuin ulkomaalainen homo, johon ei tarvitse mitenkään samaistua, sillä ilmiö elää jossain kaukana 

turvallisen välimatkan päässä omasta elämästä.  

Samaan päätelmään on tullut myös Lasse Kekki (2000), joka on Salattuja elämiä käsittelevässä 

artikkelissaan viitannut ohjelman ympärille nousseeseen kohuun ja pitänyt sitä kohtuuttomana 

siihen nähden, että kaikki ohjelman juonenkuviot on aikaisemmin nähty tuhansia kertoja 

esimerkiksi Kauniissa ja rohkeissa tai Melrose Placessa. Kekki toteaa, että ulkomaisissa sarjoissa 
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sallitaan epäilyttävät asiat helpommin kuin suomalaisissa, joissa nähdään helposti jotain uutta ja 

vaarallista. (Kekki 2000, 276).  

 

Kotimaisen Sillä silmällä -ohjelman tietä tasoittivat kuitenkin paitsi Nelosella aikaisemmin nähdyt 

homoja sisältävät ohjelmat, myös ohjelman alkuperäisversion saama suosio. Uudet 

ohjelmalanseeraukset maksavat ja kaupallisten kanavien täytyy tehdä omat ennusteensa siitä, mihin 

hankkeisiin sen kannattaa milloinkin lähteä, kuten myös siitä, milloin jokin ohjelma tai ilmiö on 

tullut tiensä päähän. Ilman alkuperäisversiota formaattiin tarttuminen olisi sisältänyt huomattavasti 

suuremman riskin 

 

 
2. Kotimainen tuotanto pannaan alulle 

 

Formaattikauppoja Queer Eye for the Straight Guysta aloimme hieroa NBC Universalin kanssa 

keväällä 2004, jolloin mikään kotimainen tuotantoyhtiö ei ollut vielä lähestynyt meitä ja tarjonnut 

kotimaista toteutusta ohjelmasta. Kun formaatti oli hankittu, lähestyimme itse tuotantoyhtiö 

Broadcastersia, jonka uskoimme selviävän kotimaisen version toteuttamisesta hyvin. 

Ohjelmapäällikkö Markus von Reiche kävi Broadcastersin kanssa läpi ohjelman budjettia, ja 

tilasimme Broadcastersilta kymmenen jaksoa ja koejakson eli pilotin. Kun tuotantopäätös saavutti 

muut tuotantoyhtiöt, useampikin taho ilmaisi, että olisi ollut halukas ottamaan homman 

hoitaakseen. Ohjelmaa pidettiin potentiaalisena menestystuotteena, ja kotimaisen version 

tuottamista mielenkiintoisena haasteena. 

 

 

2.1. Tavoitteet  

 

Kotimaisen version katsojatavoitteeksi asetettiin 300 000 (10+).  Pääkohderyhmänä olivat 25 -44 -

vuotiaat naiset (Nelosen pääkohderyhmä), sekä hieman laajennettuna 10 -44 -vuotiaat naiset. 

Ohjelma vetoaa nimenomaan naisiin, sillä vaikka avunkohde onkin heteromies, tehdään ohjelmassa 

asioita pääasiassa naisten iloksi. Ihanat homomiehet toimivat naisten liittolaisina ja parantelevat 

tavallisen heteromiehen naiselle mieluisampaan muotoon. Heteromies on ohjelmassa pitkälti 

objektin roolissa. Hän esittelee uusia vaatteitaan kuin muotinäytöksessä ikään, ja jopa hänen 

alaston vartalonsa vilahtaa kuvissa ennen suihkuun menoa. Pohjimmiltaan ohjelmassa on kyse 

ihmissuhteista, ja jakson loppupuolella mies usein puhuu kauniisti tunteistaan vaimoaan, 

tyttöystäväänsä, perhettään tai ystäviään kohtaan. Positiivisia sijaiskokemuksia vailla 
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kiusaantuneisuuden häivää on siis luvassa nimenomaan naisille. Tässä ohjelmassa miehet ovat 

niitä, jotka joutuvat ottamaan riskejä ja laittamaan itsensä likoon. Naisten kannalta on myös 

mielenkiintoista päästä tirkistelemään, mitä miehet keskenään puhuvat, ja life style -ohjelmien 

teemat (sisustus, vaatteet, ruuanlaitto) kiinnostavat yleensä naisia.  

 

Katsojatavoitteiden lisäksi olen kirjannut työkaluna käyttämäämme projektinhallintakaavioon 

tavoitteiksi puheenaiheeksi nousemisen ja kanavan profiloimisen. Ohjelman olisi määrä edustaa 

edelläkävijyyden ja suvaitsevaisuuden kaltaisia arvoja. Nelosen nykyinen myyntijohtaja, silloinen 

markkinointipäällikkö Pia Kalsta totesi myöhemmin minulle epäluulon Suomi-versiota kohtaan 

olleen myynnin puolella suuri: ”Kaikilla oli esittää syitä, miksi homma tulee menemään pieleen”. 

 

 

2.2. Tuotannon valmistelu 

 

2.2.1. Yhteistyö formaatinhaltijan kanssa 

 

Tuotannon valmistelu aloitettiin formaattiin sisältyvällä opintomatkalla alkuperäisen ohjelman 

kuvauksiin New Yorkiin. Matkalle lähtivät lisäkseni Broadcastersin vastaava tuottaja Saku 

Tuominen ja ohjaaja Niko Nykänen.  Seurasimme yhden jakson viisi päivää kestäneet kuvaukset 

alusta loppuun. Maanantaina kuvausaikatauluun kuului iso tuotantopalaveri, jossa myös Fab5 oli 

läsnä, sekä ohjelmaa rytmittävien vinkkien kuvaamista studiossa. Tiistaina oli ns. ”destraightening-

päivä”, jona Fab5 tunkeutuu heteron kotiin, myllää kaappeja ja kauhistelee kaikkea löytämäänsä 

(sinänsä hauskaa tahallista tai tahatonta kaappisymboliikkaa). Keskiviikkona ja torstaina käydään 

ostoksilla, parturissa ja muissa paikoissa saamassa oppia viisikon valitsemissa osa-alueissa. 

Perjantaina kuvaukset huipentuvat heteromiehen juhliin, kosintaan tai muuhun tapahtumaan, johon 

kaikki viikon varrella tehty valmennus on tähdännyt. Tiistai, keskiviikko ja torstai tehdään heteron 

asunnolla remonttia.  

 

Loftit, eli jaksot, joissa Fab5 katsoo televisiostaan heteron loppuhuipennuksen sujumista ja antaa 

heterolle suorituksesta palautetta, kuvataan niille varattuina kuvauspäivinä erikseen, kun 

huipentumista on leikattu katselumateriaaliksi soveltuvat raakaversiot. Valmiissa jaksossa annetaan 

ymmärtää, että kaikki tapahtuu yhdessä päivässä. Kuten moni fiksu katsoja osasikin epäillä, näin ei 

siis ole. Ohjelman sisältämä tarina siitä, että kaikki tapahtuisi yhdessä päivässä, on oivallinen keino 

lisätä ohjelman kaareen draamaa ja korostaa samalla viisikon roolia ihmeentekijöinä. Yhden päivän 

illuusio on myös elementti, joka tekee ohjelmasta paljon viihteellisemmän. 
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Rahaa tuotantoon oli USA:ssa tietysti huomattavasti enemmän, kuin mitä meillä tulisi olemaan. 

Ohjelman tuotantoon oli valjastettu toimiston täydeltä ihmisiä (useita kymmeniä) ja 

kuvauspaikkojen edessä seisoivat valtavat rekat, joissa viisikko ehostettiin kuvauskuntoon. Carson 

sai tupakoida rauhassa jonkun muun kannatellessa hänen sateenvarjoaan, ja mikä merkittävintä, 

yhden jakson editoimiseen käytettiin viisi viikkoa. Suomessa sama asia tulisi hoitaa viikossa.  

 

Päällimmäiseksi vierailulta mieliimme jäi kuitenkin tapausten aitous ja Fab5:n ammattilaisuus. 

Roolitus oli erinomaisesti hoidettu niin viisikon, kuin heteromiestenkin osalta.  Heteroiden taustalta 

löytyi hienoja tarinoita, ja Fab5 oli jaksojen sisällön suunnittelussa aktiivisesti mukana ja halusi (tai 

ainakin esitti sitä hyvin) aidosti auttaa ja kannustaa kohteitaan. Vierailuviikon palaverissa he mm. 

opponoivat voimakkaasti kiitospäivän jaksoa, jonka kohteeksi oli valittu perhe, jolla viisikon 

mielestä oli jo kaikkea. Myös viisikon persoonat välittyivät samanlaisina kuvauksissa ja kuvausten 

ulkopuolella. Kysymyksessä oli toki tällöin nimenomaan ammattirooli, olimmehan me tuotantoa 

tarkkailevia ulkomaisia asiakkaita.  

 

Kanavan hankkiessa oikeuden ohjelmaformaattiin, pakettiin kuuluu ns. tuotantoraamattu, joka 

kertoo olennaiset asiat tuotannosta sekä sovittu määrä konsultointia. Molempien osalta saatavan 

ohjeistuksen kattavuudessa on suuria eroja. Queer Eye for the Straight Guyn osalta saamamme apu 

tuotannon käynnistysvaiheessa oli verraten hyvää. Tuotantoraamatut vaihtelivat ainakin tuohon 

aikaan parin sivun ylimalkaisista selostuksista paksuihin seikkaperäisiin mappeihin, ja QE: n 

raamattu oli lähempänä jälkimmäistä kuin ensimmäistä. Kuten edellä kävi ilmi, kävimme lisäksi 

paikan päällä tutustumassa alkuperäisversion tuotantoon.  

Joidenkin formaatin hankkineiden maiden ryhmät olivat käyneet New Yorkissa vielä toistamiseen 

hakemassa lisäoppia, mikäli kotimainen tuotanto oli käynnistynyt huonosti. Kotimaisen 

tuotantomme edetessä lähetin NBC Universalille valitsemamme viisikon kuvat selosteineen ja 

yhden valmiin jakson hyväksyttäväksi. NBC Universal ei esittänyt näkemäänsä muutosehdotuksia. 

Tämän jälkeen yhteydenpitoa ei juuri ollut. 

 

Omaa mieltäni potentiaalisena homostereotypioiden lisääjänä rauhoitti se, että ohjelman 

alkuperäisidean takana on ainakin formaatin markkinointiesitteiden mukaan paitsi yksi hetero- 

myös yksi homomies. Myös suomalaisen version tuotantotiimissä hääräsi muutama homomies, 

joista yksi vieläpä erittäin keskeisessä roolissa.  Ainakaan kokonaan ilman homojen 

myötävaikutusta ohjelmaa ei siis tehty.   
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2.2.2. Viihteellinen formaatti 

 

Richar Dyer (2002, 25) on todennut viihteestä seuraavasti: 

 

Tähdet ovat mukavampia kuin me, henkilöhahmot mutkattomampia kuin tuntemamme ihmiset, 
tilanteet helpommin ratkaistavissa kuin ne, joita me kohtaamme. Tämän kaiken tunnistamme 
representationaalisten merkkien avulla”. 
 
QE-formaatti täyttää erinomaisesti Dyerin viihdemäärittelyn kriteerit. Tilanteiden saamia helppoja 

ratkaisuja edustaa esimerkiksi juuri se, että ohjelmassa suuri muutos väitetään saaduksi aikaan 

ainoastaan yhden päivän aikana. Tuotantoraamattu ohjeistaa kuvausviikoksi hotelliin majoitettavaa 

heteromiestä ottamaan mukaansa 4 paria samanlaisia alusvaatteita ja sukkia, jotta illuusiota ei 

särjettäisi. Myös hotellimajoitus tukee jakson positiivisen tunnelman rakentumista. Heteroa on 

kielletty olemasta yhteydessä perheeseensä, ja viikon lopussa jännitys on huipussaan, kun kotiväki 

ei ole saanut viikon varrella mieheltä mitään tilanneraporttia.  Myös heteromies on saattanut vain 

arvailla miten remontti kotona etenee. Yksinäisinä hotelli-iltoina on myös aikaa kokea pientä koti-

ikävää, mikä tekee jälleennäkemisestä mukavan lämpimän.  Viihteellisen maailman helppoutta 

kuvastaa myös se, että koskaan (ainakaan ennen itse loppuhuipentumaa) ei törmätä 

liikenneruuhkiin tai muihin toimintaa jarruttaviin vastoinkäymisiin. City-maasturi saadaan 

parkkeerattua suoraan kaupan eteen ja tavarat pysyvät mukana kovasta kiireestä huolimatta. 

 

Hassuna kuriositeettina on myös jatkuva juokseminen, josta saimme myöhemmin jonkin verran 

negatiivista katsojapalautetta. Itse olimme sitä mieltä, että johdonmukaisesti jatkettuna 

juokseminen on hyvää camp-huumoria, jota voi verrata vaikka Baywatch-hengenpelastajien 

ainaiseen hidastettuun juoksemiseen. Sellaiseksi formaatinlaatijat olivat sen varmasti myös 

tarkoittaneet. Juokseminen myös laukaisi hermostuneisuutta, ja auttoi heteromiehiäkin ottamaan 

asiat huumorilla. 

 

Viihteelle ominaiseen tapaan Fab5 edusti keskimääräistä mukavampaa ja mutkattomampaa 

ihmistyyppiä, vaikka he varsinkin ohjelman alkupuoliskolla usein naljailivat heteromiehille. Jakson 

loppua kohden naljailu jäi kuitenkin taka-alalle ja suhtautuminen muuttui kannustavammaksi. 

Viisikon auto, vaatteet ja kokoontumispaikkana toimiva tyylikäs kattohuoneisto olivat aina 

moitteettomassa kunnossa. Tavallaan viisikolla ei osoitettu olevan mitään monimutkaisempaa 

elämää ”keijuutensa” ulkopuolella.  Dyerin määrittelemää viihteellistä utopiaa edustivat myös 

ohjelmassa ilmaiseksi jaettavat hienot tavarat, yhdessä tekemisen riemu, kommunikaation 
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spontaanisuus, elämisen jännitys loppuhuipentumineen ja toiminnan jatkuva intensiivisyys, 

leikinomaisuus ja energisyys (2002, 33).   

 
 
3. Roolitus 

 

Parhaiden mahdollisten ihmisten valinta sekä Fab5:n jäseniksi, että muutosta kaipaaviksi 

heteroiksi, oli ohjelman onnistumisen kannalta kaikkein tärkeintä. 

 

 

3.1. Suomalaisen Fab5:n valinta 

 

Koska monet maat olivat jo tehneet QE:sta omat versionsa, saatoimme käyttää näkemiämme 

jaksoja hyväksemme miettiessämme, millaisen viisikon itse haluaisimme. Referenssinä siitä, mitä 

emme ainakaan haluaisi, pidimme kuvaa Ruotsin Fab5:sta (liite 2). Haimme jotain tavallisempaa ja 

sympaattisempaa. Emme viimeisen päälle treenattuja vartaloita tai viileää asennetta.  

 

Nelosen myyntiosastoa varten kasaamassani power point -esityksessä totean seuraavasti:  

 

”Fab Fouriin” (tuolloin kaavailimme vielä nelihenkistä tiimiä, lisää tästä myöhemmin) haemme 
sanavalmiita, fiksuja, oman erityisalansa eksperttejä, joilla on vahva halu auttaa ja tsempata 
heteromies elämänsä hehkuun. Haemme ensisijaisesti upeaa ryhmää, jonka energia on positiivista, 
spontaania ja mittavaa”. 
 

Ennen opintomatkaa olin saanut kotimaisen version tulevalta käsikirjoittaja-ohjaajalta Elias 

Koskimieheltä ideapaperin (6.4.2004), jossa Suomen Fab5:lta haluttavista ominaisuuksista todettiin 

seuraavaa: 

 
-hänen on oltava luonnollisesti gay 
-hänellä on oltava terve ja vahva itsetunto 
-hänen tulee olla ulkoisesti sopiva televisioruutuun 
-hänen pitää hallita oma erityisalansa 
-hänen tulee osata ilmaista itseään ja analysoida alaansa 
-hänen tulee olla laajasti yleissivistynyt ja hänellä tulee olla myös niin sanottua sydämen sivistystä 
-hänen on kyettävä ryhmätyöhön 
-hänen on oltava rationaalinen ja ymmärrettävä televisio mediavälineenä 
-hänellä tulee olla laajat kontaktit, mielellään ammattikuntansa rajat ylittäen 
-hänen tulee olla hurmaava omalla erityisellä tavallaan 
 
Itse olen vielä lisännyt listan perään: 
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-kyky itseironiaan (vrt. Carsonin vitsailu epäatleettisuudellaan. Silloin voi käyttää pihtejä 
vaatekaappia tyhjentäessä ja keittää etusuojat). 
-aito/oma persoona selvillä. Jenkkiesikuvia ei voi lähteä esittämään. 
-kokemusta ja auktoriteettia 
-vilpitön auttamisenhalu  
-Lisäksi olen kirjannut alkuperäisversion Kyan Douglasin –tyyppisen miehen löytämisen erittäin 
toivottavaksi: naisten mielestä komea eikä yhtään homomainen. 
 
Tuotantoraamattu puolestaan listaa seuraavat kriteerit:  
 
1. Expertice, 2. Personality (They should each be funny, interesting, informative and smart in their 
own way. They should also have a unique look, 3. Chatty not catty (They are there to laugh with 
him; not at him, 4. Group dynamic (much of the humor on the show will be based on how the Fab 5 
work off of each other), 5. Gay  
 
Viisikon löytäminen Suomen kokoisesta maasta näillä kriteerein oli vaikea, vaikkei mahdoton, 

tehtävä. Kriteerit olivat etukäteen hyvin selvät. Homous ja asiantuntijuus rajasivat koekuvattavan 

ryhmän jo selkeästi. Kun nämä kriteerit täyttyivät, lähdimme hakemaan ruutukarismaa ja 

positiivisuutta. Sopiviksi katsomistamme ehdokkaista haimme lopuksi viittä riittävän erilaista 

persoonaa, jotka pelasivat hyvin yhteen.  

 
 

3.1.1. Ihan oikeita homoja 

 

Perinteisesti suurelle yleisölle suunnattujen elokuvien ja tv-sarjojen homorooleihin on valittu 

heteronäyttelijöitä. Esimerkiksi menestyselokuva Philadelphia valitsi avainrooleihin kaksi 

tunnettua näyttelijää, jotka yleisö varmasti tiesi heteroiksi, Tom Hanksin ja Antonio Banderasin. 

Sama päti myös homojen elämää käsittelevään brittiläiseen draamasarjaan Älä kerro äidille (Queer 

as Folk), jonka näyttelijöistä valtaosa oli nähty aiemmin perinteisissä heterorooleissa. Queer as 

Folk -kotisivuilla kerrotaan lisäksi, että näyttelijät ovat itse heteroseksuaaleja. Älä kerro äidille -

sarjaa tutkineen Sanna Karkulehdon (2001) mukaan konventionaalisen katsojan on turvallista 

katsoa homoseksuaalista representaatiota rakentavaa näyttelijää, sillä hän voi ajatella tämän vain 

näyttelevän homon roolia ja palaavan sen jälkeen taas ”oikeaan” ja ”luonnolliseen” normin 

mukaiseen heterorooliinsa. Karkulehto toteaa, että heteronäyttelijä ottaa homoroolin silloin, kun 

hän itse (tai ohjaaja) katsoo sen sopivaksi. Kun esitys, eli tässä nimenomaan performanssi on ohi, 

hän palaa heteroseksuaaliseen rooliinsa ja asemaansa, jota pidetään hänen ”aitona” olemuksenaan.  

(Karkulehto 2001, 18 -19). Tuottajien näkökulmasta tunnettujen heteronäyttelijöiden käyttäminen 

homorooleissa on ollut parempi ja riskittömämpi tie. Kun kaupallisia elokuvia ja tv-sarjoja lähtee 

miettimään, ovat oikeat homot näyttelemässä fiktiivisiä homoja todella harvinaisia. Rupert Everett 
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(poptähti Madonnan homoystävä) kepeiden romanttisten komedioiden sivuosissa lienee tästä 

harvinainen poikkeus.  

 

Aina silloin tällöin minulta on kysytty, ovatko Sillä silmällä -ohjelman pojat oikeasti homoja. 

Toisinaan kysyjä on olettanut minun vastaavan kieltävästi. Ilmeisesti siihen, että oikeita homoja 

voisi olla televisiossa, ei ainakaan ohjelman ensimmäisen tuotantokauden pyöriessä ollut vielä 

täysin totuttu. Muistikirjaani olen kirjoittanut:  

 
”Suomessa n. 3 julkihomoa. Tulemme perässä esim. Ruotsia. Tavoitteena suvaitsevaisuus, 
avoimuus, pelkojen purkaminen ja rohkeus olla sitä mitä oikeasti on”.  
 
Kysyä tietysti sopii, edustiko Fab5 ohjelmassa erästä puolta itsestään, vai teeskentelikö viisikko 

jotain itselleen vierasta vain heteroita miellyttääkseen? Ainakaan tietoisesti emme halunneet 

viisikkomme vetävän mitään heille itselle vierasta roolia. 

 
”Myönnämme heti kärkeen: kyllä, tämä ohjelma sisältää riskin. Päätähtinä ovat homomiehet, jotka 
eivät ole draamasarjoista tuttuja karikatyyreja tai röyhelöihin kääriytyneitä avaruusolioita, vaan 
”normaaleita”, omana itsenään toimivia ihmisiä. Kaiken lisäksi he ovat suomalaisia. He saattavat 
olla jopa naapureitasi. Tämä voi olla suuri järkytys – mutta myös suuri viehätys. Ja loppujen 
lopuksi turvallinen kädenojennus leirien molemmin puolin. Olemme ehdottomasti valmiita 
ottamaan tämän riskin” (Elias Koskimies, 6.4.2004)  
 
 

3.1.2. Koekuvaukset 

 

Koekuvauksiin pyydettävien miesten tuli täyttää kaksi kriteeriä: heidän tuli omata ammattitaitoa 

jossain viidestä osa-alueesta ja olla homoseksuaaleja. Lisäksi heidän tuli olla valmiita tulemaan 

homoutensa kanssa julkisuuteen. Muita ominaisuuksia testaisimme kuvauksissa. Emme harkinneet 

valmiiksi tunnettuja homoja (joita olisi ollut muutenkin vain muutama), vaan halusimme luoda 

Fab5:n ikään kuin tyhjästä. Yksi muita tunnetumpi kasvo olisi helposti saanut liian suuren roolin 

ryhmädynamiikan kärsiessä. Olisi myös hienoa esitellä viisi uutta julkihomoa kerralla. Näillä 

ehdoin viisikko tulisi olemaan tv-työssä kokematon. 

 

Laitoimme tiedotteen, jossa kerrottiin kanavan aikeista tehdä Queer Eyesta kotimainen versio ja 

etsivän parhaillaan Suomen omaa homoviisikkoa liikkeelle. Kandidaatteja pyydettiin olemaan 

yhteydessä Broadcastersiin. Samalla tuotantoyhtiö oli myös itse aktiivinen kyselemällä 

potentiaalisten homosisustussuunnittelijoiden, homokampaajien jne. perään. Ensimmäinen 

koekuvaus järjestettiin perjantaina 15.10.2004. Tämä koekuvauksen ensimmäinen vaihe 

järjestettiin studiossa ja siinä kävi 50 miestä. Kyseisessä koekuvaustilanteessa kukin kokelas 
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vastasi aluksi kirjallisesti heidän intressejään ja osaamistaan kartoittaviin kysymyksiin, ja osallistui 

sen jälkeen nauhoitettuun yksilöhaastatteluun sekä ryhmätyötehtävään. Koekuvausvaiheessa 

pyrimme selvittämään henkilöiden soveltuvuutta ryhmätyöhön ja heidän ruutukarismaansa. 

Etsimme koekuvattavista myös sympaattisuutta ja positiivisuutta. Stereotyyppistä ehkä, mutta tässä 

ohjelmassa homojen piti olla hyväntuulisia. Toisaalta toista homostereotypiaa, ylimielistä diivaa, 

kartoimme. 

 

Jatkoon selvinneet 15 miestä koekuvattiin uudelleen kolmessa viiden hengen ryhmässä. Tällöin 

tilanne vietiin ulos studiosta oikeaan ympäristöön, jossa miesten tuli ryhmänä toimittaa 

destraightening (kaappien penkominen) koekuvausta varten järjestetylle heteromiehelle ja tämän 

asunnolle.  

 

Scout Productionsin vastaava tuottaja Lynn Sadovsky oli painottanut meille opintomatkallamme 

roolituksen osalta nimenomaan ryhmätöiden tärkeyttä. Ryhmän keskinäinen positiivinen energia ja 

miesten välinen kunnioitus oli lopputuloksen kannalta välttämätöntä. Yhdysvalloissa kaikki Fab5:n 

jäsenet saavat tästä syystä samaa palkkaa, vaikka Carson on selkeästi porukan tähti, ja 

sisustussuunnittelijan työ on vaativin ja aikaa vievin tehtävä. Samaan malliin päädyimme myös 

Suomessa. Jos joku osoitti koekuvauksissa ylemmyyttä muita kokelaita kohtaan, hän karsiutui 

automaattisesti. Etukäteen pelkäsimme hieman Suomen pieniä homopiirejä, jotka saattaisivat 

vaikeuttaa hyvän ryhmän muodostamista. Oli suoranainen ihme, että valitsemastamme viisikosta 

ketkään eivät olleet entuudestaan tuttuja keskenään. Sillä silmällä antoi katsojille mahdollisuuden 

tarkastella viiden homomiehen keskeistä ryhmädynamiikkaa, mikä oli varmasti suuri osa ohjelman 

kiinnostavuutta.  

 

”Emme etsi sooloilijoita, vaan neljää erilaista tyyppiä, jotka toimivat ryhmässä, ovat ikään kuin 
bändi. Mukana pitää olla hahmo, joka on suurisuinen, sarkasmia viljelevä fashionista. 
Tarvitsemme myös tyypin, joka on hillitty, ääneltään ja olemukseltaan rauhoittava. Tarvitsemme 
diplomaatin. Tarvitsemme tyypin, joka voisi olla streitinkin miehen paras ystävä”. (Elias 
Koskimies, 6.4.2004)  
 
Tavallaan Fab5 kasattiin samalla tavalla, kuin tuotteistetut poikabändit. Jokaiselle katsojalle piti 

löytää heidän joukostaan jotakin. Lynn Sadovsky linjasi alkuperäisversion viisikon 

henkilökohtaiset ominaisuudet näin: 

 

Kyan: komea, tasapainottava, hoivaava 
Carson: hauska, törkeä, suureellinen. Carson hyväksytään, koska hän on fiksu, nopea, hauska, 
lahjakas ja stylistinä kokenut sekä arvostettu. Lynn neuvoi välttämään liian ”koreita” tai 
homomaisia tyyppejä. 
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Ted: älykkö 
Thom: huumorintajuinen (nauraa Carsonin jutuille, toimii siis Carsonin kanssa hyvänä parina), 
hyvä sisustussuunnittelija  
Jay: Liian nuori (24v). Kulttuurivastaavalla pitäisi olla eniten elämänkokemusta. 
 
Sadovsky korosti myös Fab5:n vilpitöntä halua auttaa heteroita paitsi neuvoillaan myös kyvyllään 

kohottaa näiden itsetuntoa. Sadovskyn mielestä se, että alkuperäiset jaksot olivat jo pyörineet 

Suomessa ja osoittautuneet suosituiksi, oli kotimaiselle versiolle selkeä haaste. Suomalaisen 

viisikon pitäisi olla omansalainen; ei amerikkalaista suoraan jäljittelevä. 

 
”Jokainen viisikon jäsen edustaa niin sanottua Uutta Homoa: he ovat voimakkaita, he eivät 
häpeile tai pyytele anteeksi, he pitävät puolensa heteromaailman tölväisyissä, he ovat koulutettuja 
ja sivistyneitä, älykkäitä ja kertakaikkisen upeita. He liikkuvat suvereenisti kaupunkilaisessa gay- 
ja streittimaailmassa, heidän ystäväpiirinsä on laaja ja he elävät isosti. Time-lehden luonnehdintaa 
lainataksemme: ”The opressed minority, once kept on the fringe, is now center screen defining the 
new cool” – tämä viisikon edustama kulttuuri on viileän kulutuksen suunnannäyttäjä” (Elias 
Koskimies, 6.4.2004). 
 
Koskimiehen hehkuttava kuvaus pyytää paljon. Tavallaan etsimämme henkilöt olivat jonkinlaisia 

modernin kaupunkielämän ”supersankareita”. 

 
 
3.1.3. Heistä tuli Suomen Fab5  

 

Kaksivaiheisen koekuvauksen ja niitä seuranneiden pohdintojen jälkeen päädyimme tähän 

viisikkoon (liite 3):   

 
Gekko – ulkonäkö (liite 4) 
Motto: ”Ulkonäöstä huolehtiminen kuuluu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin”. 
Salaperäinen 32-vuotias Gekko on tamperelainen parturi-kampaaja, joka on työskennellyt yli 
kahdeksan vuotta alalla. Tällä hetkellä hän johtaa Tampereella yli kahtakymmentä työntekijää 
Hius- ja kauneuskeskus Placessa. Sosiaalisella ja nauravaisella Gekolla on laajat kontaktit 
ulkonäön parissa työskenteleviin ammattilaisin, joten heteromiehet ovat hyvissä käsissä. Gekko ei 
ole pelkästään hiusalan ammattilainen. Vapaa-ajalla hän tekee myös dj-keikkoja. (Broadcastersin 
esittelyteksti) 
 
Gekossa näimme paljon vauhtia, energiaa, esiintymisviettiä sekä undergroundia rock -henkeä. Hän 

on tehnyt DJ-keikkoja sekä Iso G:nä (Finnhits -nostalgiaa) että drag-hahmo Juanitana.  

Ajattelimme, että Gekko saattaisi vedota nuorempiin katsojiin. Hän täytti myös ammattilaisuuden 

vaatimukset. Gekko on saanut omalla alallaan arvostusta esimerkiksi voittamalla parturi-

kampaajien vuosittain jaettavan ”kultaisen kamman”.  

 
Mikko Vesanen – sisustus (liite 5) 
Motto: ”Tutustu tavaroihisi! – Nosta parhaat esille ja luovu turhasta”. 
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Sisustuksesta vastaava Mikko Vesanen on erittäin luova ja monipuolinen sisustusarkkitehti, joka 
valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 2003. Työelämä vei hänet jo opiskeluaikoina 
mukanaan, ja vuodesta 2001 hän on työskennellyt maineikkaassa sisustusliike Skannossa, jossa 
hänellä on vakituinen työpaikka. 28-vuotias Mikko tiesi jo pienenä päätyvänsä taiteelliselle, 
luovalle alalle: ollessaan muutaman vuoden ikäinen hän ilmoitti äidilleen ryhtyvänsä isona Aku 
Ankan piirtäjäksi. Kuka tietää toteutuuko tämäkin unelma iloiselle, analyyttiselle ja toimeliaalle 
nuorelle miehelle. (Broadcastersin esittelyteksti) 
 
Mikko oli mielestämme ennen kaikkea sympaattinen. Hillitty, tasapainoinen, positiivinen ja 

kirkasotsainen kaveri, josta on helppo pitää.  

Taideteollisen korkeakoulun käyneenä ja Skannossa työskentelevänä hänellä oli myös reilusti 

ammatillista uskottavuutta.  

7 päivää -lehti äänestytti lukijoillaan, kuka viisikosta oli eniten ja vähiten mieleinen: ”Seiskan 

lukijat sanovat suorat sanat Sillä silmällä -viisikosta; Tommy on ärsyttävävin – Mikko 

ihanin”(2006/21). Mikolla olikin ns. poikabändikarismaa ja pikkutyttöfaneja alkoi pian näkyä 

Skannon hyllyjen välissä.  

 

Pekka Nikumatti – ruoka ja viini (liite 6) 
Motto: ”Hyvän ruoan tekeminen vaatii vain hyvät raaka-aineet – ei välttämättä aikaa eikä rahaa. 
Ole rohkea ja ennakkoluloton”. 
Pekka Nikumatti ohjaa heteromiehet ruoan ja viinin maailmaan. Hän on ravintola-alan osaava, 
monipuolinen ammattilainen, joka tuntee ravintolatyön kokonaisuudessaan. Työkokemusta 27-
vuotiaalle nuorelle miehelle on kertynyt yhdeksän vuoden aikana koti- ja ulkomailta (mm. 
Lontoossa ja valtameriristeilijällä Tahitilla). Tällä hetkellä Pekka on ravintolapäällikkönä 
Paloheinä Golfissa. Uskomattoman valloittavan hymyn omaava Pekka ei tunnu pääsevän 
ruoanlaitosta irti vapaa-ajallakaan, siinä määrin ammatti on hänelle elämäntapa. (Broadcasters) 
 
Pekka edusti ajatuksissamme ”heteromaisesti söpöä ihannevävyä”. Ei mikään gourmet - kokki, 

mutta monipuolista kokemusta ravintola-alalta oli ohjelman vaatimuksiin nähden riittävästi 

(työskennellyt mm. Lontoossa Marriotin ala Cartessa, Jyrki Sukulan omistamassa ravintola Viassa 

vuoropäällikkönä ja oli juuri siirtymässä tunnetun Helsinkiläisen ravintoloitsijan palvelukseen). 

Mielestämme myös Pekka oli rauhallinen; itseään hän piti tarkkailijatyyppinä. Me Naiset -lehti 

kelpuutti neljä homomiestä listanneeseen ”Parhaat tv-homot” -listaan Pekan perustelulla: ”Pekka – 

Sillä silmällä: Miksi, oi miksi, se ei ole hetsku?”(2005/15a) 

 

Mikael Hytönen – kulttuuri (liite 7) 
Motto: ”Aina voi olla ekstrakivempaa”. 
Valovoimainen ja suurieleinen Mikael on nautiskelija ja niin sanotusti ”henkinen ahmatti”, jonka 
missio on luoda ihmisten arkeen juhlaa ja luksusta. Suurisydäminen ja lempeä Mikael on 34 -
vuotias, ammatiltaan parturi-kampaaja, mutta hän ei ole rajoittanut elämäänsä pelkästään tälle 
alalle: valtavan laajaan ystävä- ja tuttavapiiriin kuuluu mm. taiteilijoita, galleristeja, tanssijoita ja 
”huuhaa-puuhaa -ihmisiä”. Verkostojensa avulla hän on hyvin tietoinen siitä, mitä missäkin 
tapahtuu ja mistä heteromies saa elämäänsä hyvää oloa ja uutta potkua. (Broadcasters) 
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Mikael haluttiin mukaan persoonansa vuoksi. Valinta kulttuurivastaavaksi ei ollut täysin 

ongelmaton, sillä Mikael ei ole kulttuurin ammattilainen. Hän on kuitenkin harrastanut kulttuuria 

aktiivisesti. Useimmiten ”kulttuuri” käsittää ohjelmassa ihmissuhdetaitoja – ei mitään 

korkeakulttuuria, joten tarvitsimme tyypin, joka sopii keskustelemaan pehmeämmistä aiheista 

heteromiehen kanssa.  

Mielestämme Mikael oli sosiaalisesti lahjakas, fiksu, hauska ja nopea. Persoona, joka ei jätä ketään 

kylmäksi ja joka osaa vitsailla omalla kustannuksellaan. Mikaelilla oli rohkeutta olla Homo isolla 

H:lla.  

 
Tommy Kilponen – tyyli (liite 8) 
Motto: ”Asustaminen tuo pukeutumiseen persoonallisuutta”. 
Karismaattinen Tommy Kilponen on 36 -vuotias tyylin ammattilainen, joka on toiminut muoti- ja 
kauneusbisneksessä 1990-luvun alusta saakka. Hän on stailannut satoja muotikuvauksia, tehnyt 
muotinäytöksiä ja mainoksia ja tällä hetkellä alaansa kunnianhimoisesti suhtautuva Tommy on 
myös laajentamassa osaamistaan elokuvapuolelle. Stailauksen lisäksi Tommy on toiminut set 
designerina muotikuvauksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Tarkan rauhallisen ja osaavan Tommyn 
seurassa heteromies oppii nopeasti pukeutumisen suuret pienet salat. (Broadcasters) 
 
Tommy oli ennemmin karski kuin sliipattu, ja hänen oma tyylinsä oli erikoinen ja 

mielenkiintoinen. Stailistin roolissa Tommy oli aivan erilainen kuin Carson; pikemminkin ylväs ja 

viileä, kuin hössöttävä ja lämmin. 

 

Nämä valinnat tehtyämme uskoimme viisikon potentiaaliin, mutta tiesimme varmuudella 

ainoastaan sen, että he näyttivät ryhmänä hyvältä ja olivat ohjelman hengen mukaisesti stailattuina 

ihanteellista materiaalia markkinointikampanjan kuvia varten. Viisikkomme täytti Sanna 

Karkulehdon kuvaaman ”salonkikelpoisen queerin” tunnusmerkit hyvin: he olivat valkoisia, 

keskiluokkaisia, kaupunkilaisia ja sulautuneita valtaväestöön. Iältään he olivat nuoria aikuisia ja 

olemukseltaan terveitä. Viisikkomme oli siis kaikin puolin edustuskelpoinen, tai kuten Karkulehto 

tämän ryhmän homoista toteaa: ”naistenlehtikelpoinen”. (Karkulehto 2004b, 3-4) 

 

 

3.2. Suomalaisten heteroiden valinta 

 

3.2.1. Heterohaku 

 

Ensimmäisen tuotantokauden heteromiesten (10 kpl) etsintä aloitettiin marras-joulukuussa. 

Tuolloin kanavalla alettiin ajaa rekrytointipuffia, joka ohjasi miehiä ilmoittautumaan netissä. Puffin 

sanoma oli seuraava: 
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”Haluaisitko nähdä millainen olisit kaikkein parhaimmillasi? Löytyykö tyylistäsi tai muusta 
olemuksestasi parantamisen varaa? Haluaisitko yllättää läheisesi positiivisesti? Mitä, jos antaisit 
ammattilaisten auttaa?”  
 

Kanavan kautta tapahtuvan rekrytoinnin lisäksi pyrimme tavoittamaan potentiaalisia hakijoita 

tiedottamalla hausta lehtiin. Kun hakemuksia alkoi saapua Broadcastersiin, ne käytiin läpi, ja 

potentiaaliset miehet (hakijan tuli tuotannollisista syistä esimerkiksi asua vähintään kolmen 

huoneen ja keittiön asunnossa pääkaupunkiseudulla) haastateltiin puhelimitse. Mikäli mies vaikutti 

edelleen lupaavalta, hänen luokseen mentiin tekemään koekuvauspätkä. Samalla nähtiin soveltuuko 

asunto muutoskohteeksi.  

 

NBC Universal evästi meitä heteromiesten osalta seuraavasti: 

 
”Research: Make sure that you thoroughtly research the straight guy and their family/friends 
before selection. Both the guy and their friends should be interesting on camera. Also be careful 
not to select any guys that will have significant problems adjusting mentally and emotionally to the 
changes”. (Sähköposti, lähettäjä: Chris Homewood, NBC Universal, 20.10.2004) 
 
Heteroita valittaessa avainasemassa oli heidän suhtautumisensa ohjelmaan ja heidän mahdolliseen 

rooliinsa siinä. Miesten tuli oikeasti olla halukkaita vastaanottamaan neuvoja ja apua. Scout 

Productions oli kertonut meille, että Yhdysvalloissa peräti 95 % hakemuksista tulee jonkun naisen 

(äiti, vaimo, tytär, työkaveri) lähettämänä eivätkä miehet itse pyri mukaan. Suomessa miehet olivat 

huomattavasti aktiivisempia. Noin kolmasosa hakemuksista tuli miehiltä itseltään. Koska 

ohjelmaformaatti oli alkuperäisen ohjelman kautta tuttu, miehet tiesivät myös mihin olivat 

hakemassa. Tältä pohjalta suomalaisten hakijoiden asenne oli usein kunnossa. Positiivisen 

suhtautumisen lisäksi miehellä tuli olla edellytykset fyysisesti havaittavalle muutokselle. 

Ihanteellisia tässä tapauksessa olisivat miehet, jotka paljastuisivat muutoksen jälkeen komeiksi. 

Heteromiehellä tuli lisäksi olla mielessään selkeä päämäärä kuten kosinta, vaimon syntymäpäivät 

tai lastenkutsut. Ohjelmalle on tyypillistä, että ”heteroseksuaaliset rituaalit” muodostavat suuren 

osan jaksojen päämääristä. Naiset ovat ohjelman tärkein kohderyhmä, niinpä heidät halutaan pitää 

tyytyväisinä näyttämällä säännöllisin väliajoin jotain romanttista. Päämääräksi sopivan 

loppuhuipentuman lisäksi heteromiehillä oli ihannetapauksessa jonkinlainen ”tarina” tai 

persoonallinen elämäntilanne kerrottavanaan (esimerkiksi rähjäisessä rintamamiestalossa asuvat, 

vanhempiensa suihkua lainaavat parikymppiset veljekset). Amerikkalaistuottajat (Wow! Memo, 

2005) ovat nimenneet omiksi suosikkijaksoikseen John Kilcooleyn – vanhemman leskimiehen, 

joka halusi aloittaa jälleen deittailun, Richard Millerin – Perheen isän, joka kerää rohkeutensa 
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poistaa tupeensa ja paljastaa päänsä ensimmäistä kertaa paitsi perheelleen, myös miljoonille tv-

katsojille sekä Ray Steelen – joka on Irakiin matkaava sotilas.  

 

Tuotantoraamatussa on listattu amerikkalaistuotannon heterokategoriat (18 kpl) seuraavasti: 

 
The divorced dad, My big fat greek straight guy, Frat boy, Joe straight guy, Gordon Gekko straight 
guy, Headbanger, I swear I’m not gay straight guy, The friendship zone, Economic slump straight 
guy, Athlete, Suburban Bob and Mary, Jacked Jack, Angel-headed hipster, A Bronx tale, Square 
straight guy, Suburbanite Straight guy, The straight as an arrow straight guy, About to get hitched 
straight guy.  
 
Amerikkalaiset kategoriat kuulostavat hauskoilta, mutta kotimainen pääkaupunkiseutu on täysin 

erilainen roolitusympäristö kuin New Yorkin ympäristö. Lähinnä lähdimme hakemaan tavallisia 

eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia avoimia suomalaisia miehiä, joissa oli jotain hauskaa ja 

persoonallista. Valinnoissamme painottuivat 25 -45 -vuotiaat parisuhteessa elävät miehet.  

 

3.2.2. He olivat Suomen heterot 

 

Valitsemamme heterot olivat tavallisia suomalaisia miehiä, jotka eivät olleet lähteneet mukaan 

saadakseen julkisuutta. Itse asiassa miehet, jotka olivat liian tietoisia itsestään ja halusivat esiintyä, 

eivät olleet ohjelman kannalta onnistuneimpia valintoja. Kenenkään persoonaa ei lähdetty 

muuttamaan, vaan miehistä pyrittiin kaivamaan kunkin parhaat puolet esiin.  He päätyivät 

heteroiksi suomalaisen Sillä silmällä -ohjelman ensimmäiseen tuotantokauteen:   

 

1. Kentsu (41v.) ja vaimon synttärit. Lapsiperhe Korsosta. 
Kentsu oli sympaattinen, huumorintajuinen ja sanavalmis perheenisä, joka oli helposti 
samastuttavissa. ”Turha hedonismi” oli jäänyt työn ja perhe-elämän jalkoihin ja omaan 
itseen sekä vaimoon satsaaminen oli jäänyt vähemmälle. Jaksossa kohennettiin Kentsun 
olemus ja järjestettiin romanttinen yllätys vaimolle. Vaimo oli innostunut ja valovoimainen 
hahmo, mikä takasi palkitsevan loppuhuipennuksen.  

 
2. Juuso ja tupaantuliaiset. 30 ja risat poikamies Espoosta. 

Juuso edusti vähän saamatonta poikamiestä, jonka koti näytti lähinnä varastolta. Juuso 
ryhdistäytyi ja isännöi tupaantuliaiset ystävilleen. Juusosta pyrittiin tekemään poikamies, 
jolla olisi pian mistä valita. 

 
3. Miro (33v.) ja etnomuusikon tärkeä loppukonsertti. 

Perheellisen Miron loppuhuipennus oli loppukonsertti, joka keräsi paikalle myös alan 
ammattilaisia. Mukana lopputulosta ihastelemassa oli myös rakastava ja kannustava vaimo. 
Miron ulkoinen olemus partoineen ja hippivaatteineen tarjosi oivallista maaperää 
muutokselle. 

 
4. Petteri (28v.) ja vaimon valmistujaiset.  
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Petteri oli isokokoinen ja karvainen scifiä harrastava poliitikko. Ohjelmassa Petteri pääsi 
selkäkarvoistaan ja järjesti vaimolleen valmistujaisjuhlat. 
 

5. John (32v.) ja projektipäällikön täysremontti. Komea ja menestyvä. 
John päätyi ohjelmaan pitkälti valokuvansa, jossa hän näytti tyylittömältä Ressu 
Redfordilta, ansiosta. Komea mies, jolla ei ollut tyylitajua, tarjosi potentiaalia lopputulosta 
ajatellen. Järjesti saunaillan ystävilleen, koska ei itsekkäänä miehenä yleensä huomioinut 
muita.  
 

6. Jarmo. Viisikymppinen pankinjohtaja vaihtaa diskoon.  
Jarmon aikuiset pojat olivat vast’ikään muuttaneet pois kotoa.  
Nyt oli aika opetella vaimon kanssa taas kahden aikuisen elämää. Uuden elämänvaiheen 
kunniaksi (ja muistutukseksi pariskunnan kohtaamisesta) Jarmo järjesti ystäväpariskunnille 
discon 70-luvun malliin. 

 
7. Mika (25v.) Mieleenpainuvaa ja romanttista.  

Huoltoyhtiötä pyörittävä Mika oli muuttanut nuorine avovaimoineen Savosta Helsinkiin. 
Nuoripari eli kuin eläkeläiset ja oli hieman arka liikkumaan Helsingissä. Heitä rohkaistiin 
liikkeelle ja puhuttiin tulevista häistä.   
 

8. Erkki (41v.) ja pariskunnan ikimuistoinen ilta.  
Autotarvikeliikkeen tuotepäällikkö ja tiepalvelumies Erkki uudistui, opetteli tanssimaan ja 
vei vaimonsa Paville lavatansseihin. 

 
9. Henri (28v.). Keväistä kosiomatkaa järjestämässä. Autourheilua harrastava lupsakka perusmies, 

joka ei panostanut ulkomuotoonsa. Lopussa nähtiin onnen kyyneliin päätynyt kosinta. 
 

10. Mika S. (36v.) Unelmahäitä viettämässä.  
      Finnairin erikoiskuormaaja Mika päätti mennä naimisiin televisiossa. 

Fab5 järjesti häät asuineen tarjoiluineen ja juhlapaikkakoristeluineen. 
 

Ensimmäisen kauden jaksoista onnistuneimpina pidän kolmea ensimmäistä. Myös 7. ja 8. jakso 

olivat hyviä. Roolituksen merkitystä ei tämän ohjelman kohdalla voi painottaa liikaa. 

Toisen tuotantokauden jaksoissa tapasimme vielä mm. 50-vuotisjuhliaan viettävän steppaavan 

arkkitehdin, romantiikkaa tyttöystävälleen järjestäneen komean maanviljelijän Töölöstä, 

rintamamiestalossa majaa pitävät parikymppiset veljekset ja lastenjuhlat organisoivan perheenisän. 

Toisen tuotantokauden päätti erikoisjakso, johon ensimmäisen kauden heterot kerääntyivät 

muistelemaan menneitä ja näyttämään oliko uusi tyyli säilynyt. Toisen tuotantokauden heterot 

olivat keskimäärin ensimmäistä parempia. Heistä monet itkivät vuolaasti liikutuksesta ja 

heittäytyivät muutenkin täysillä mukaan. Ensimmäisestä tuotantokaudesta saatu kokemus oli 

varmasti uusissa valinnoissa hyödyksi. 

 

Ainakaan näin paperilla heterot eivät mielestäni olleet mitään reppanoita (vrt. myöhemmin saadut 

vastaukset kysymykseen: ”Minkälainen rooli heteromiehellä ohjelmassa mielestäsi oli?”). Heillä 

oli lapsia, ystäviä, vanhempia; läheisiä toimivanoloisia ihmissuhteita.  
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Kaikki olivat työelämässä. Monilla oli hyvä koulutus ja hyvä asema.  Mielestäni he olivat aivan 

tavallisia suomalaisia miehiä. Tarpeellinen määrä huvittavia piirteitä heistä toki löytyi.  

 

 
4. Ohjelman kehittely pilotista ensimmäiseen jaksoon 

 

Ohjelma tilattiin tuotantoyhtiö Broadcastersilta ja varsinaisia kuvauksia edeltävässä 

kehittelyvaiheessa Broadcastersin luova johtaja Saku Tuominen oli vielä keskeisessä roolissa ja 

pääasiallinen yhteyshenkilö suhteessa kanavaan. Opintomatkalle osallistunut ohjaaja Niko 

Nykänen ohjasi paitsi ohjelmatunnuksen, myös ohjelmapilotin, sekä ensimmäisen jakson. Tämän 

jälkeen Niko sai muita haasteita ja ohjausvastuu siirtyi myös käsikirjoituksesta vastanneelle Elias 

Koskimiehelle. Ohjelman tuottajana ja omana pääasiallisena yhteyshenkilönäni tuotannon aikana 

toimi Pauliina Koutala. Heidän lisäkseen ohjelman tuotantoryhmään kuului pääkuvaaja Edward 

Kojonen ja ryhmä tuotannon varrella vaihtuneita kameramiehiä (kaksi kameramiestä per jakso), 

tuotantopäällikkö, casting-koordinaattori, kuvaussihteeri ja leikkaajat. Vastaavana tuottajana 

Broadcastersissa jatkoi Saku Tuominen, joka minun ohellani katsoi materiaalia ja tarkasti 

valmiiden jaksojen raakaversiot. 

 

Usein kotimaisia ohjelmahankkeita on jouduttu käynnistämään kovalla kiireellä. Sillä silmällä -

ohjelman kehittelyyn oli ilokseni verraten hyvin aikaa. Ohjelma ehdittiin pilotoida hyvissä ajoin ja 

pilotti ruotia kaikessa rauhassa. Resurssit ovat Suomessa rajalliset, joten useampia pilotteja meillä 

ei ollut varaa tehdä. Ohjelman kehittelyn voi katsoa alkaneen 4.6.2004 päivätystä Broadcastersin 

ideapaperista (Elias Koskimies). Kyseinen paperi kirjoitettiin siis ennen kuin mihinkään 

tuotannollisiin toimenpiteisiin, edes viisikon roolitukseen, oli ryhdytty. 

 

Paperi alkaa näin:  

 
”Onko suomalaisten aika nähdä vaaleanpunaista? Kyllä. Maailmalla vallitseva Pink Tv –buumi 
kertonee yhteiskunnassa tapahtuneesta muutoksesta. Homous ei ole enää suuri synti, eikä sitä 
tarvitse enemmälti piilotella – paitsi kansanedustaja Lyly Rajalan mielestä, mutta hänhän voi 
sulkea television kun vaikkapa suomalainen versio Queer Eye for the Straight Guy’sta pyörii 
ruudussa. Pink TV:n maihinnousulla on ollut myös piristävä vaikutus tv-tarjontaan – gay -
näkökulmasta tehdyissä ohjelmissa on omaleimainen, erilainen tunnelmansa. Ja kuten maailmalla 
tunnustetaan, gay -kulttuuri ylipäätään määrittelee tällä hetkellä niin sanotun uuden viileyden 
kulttuurin eri rintamilla.  
Siinä missä alkuperäinen Queer Eye, myös suomalaisen version tulee olla moderni, rohkea, 
hävyttömän hauska ja kaupunkilainen.  
Suuntaa näyttää myös italialaisen GAY TV:n johtajan Francesco Italian luonnehdinta: emme halua 
tehdä gay -ohjelmaa, vaan ohjelmaa gay - näkökulmasta. Eläköön se pieni ero. Queer Eye’ssa 
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meitä viehättää tapa yhdistää kaksi mielenkiintoista asiaa toisiinsa: gay -näkökulma ja muutos - 
ohjelma. Juuri tämä tekee ohjelmasta laajasti kiinnostavan.  
Nöyryytystelevisio - ohjelmien aikoina on myös tervetullutta nähdä hyväntuulisen svengaava 
ohjelma, jonka lopussa jokainen voittaa. Oivaltavaa, nokkelaa ja monitasoista televisiota”. 
 
Projektinhallintakaavioon olen kirjoittanut: ”Koska alkuperäinen on ollut hitti; kritiikkiä tulee. 
Helsinki ei ole NYC. Ei yksi yhteen juttuja. Ei esim. pukukuvaa lanseerauksessa”.  
 
Saimme katsottavaksemme Ruotsin, Iso-Britannian, Ranskan ja Tanskan versiot, jotka olivat kaikki 

mielestämme ainakin vähän epäonnistuneita. Päätimme lähteä tekemään selkeää Suomi-versiota, 

jossa olisi jotain tuttua ja turvallista suomalaisille katsojille. Rytmiltään ohjelma sai olla 

alkuperäistä hitaampi ja räntäisiä peltoja ei lähdettäisi peittelemään. Loppuhuipennukseksi kävivät 

tanssilavakauden avajaiset Pavilla. Heteromiesten kodeissa halusimme nähdä juuri ne kaikille tutut 

vuolukivikellot, HK:n siniset ja huumorikravatit. Tunnelman osalta pyrimme kuitenkin lähelle 

alkuperäistä. Vire sai olla ennemmin amerikkalaisen ylipirteä kuin slaavilaisen melankolinen. 

 
 ”Keskeistä alkuperäiessä Queer Eye’ssa on kokonaisvaltaisen positiivinen, hyväntuulinen svengi... 
Se on hyväntuulisen viileää, koska nelikko! elää merkkien täyttämässä maailmassa. Mutta se ei ole 
viileää luotaantyöntävällä tavalla – kaikessa tekemisissä on aina ikään kuin ketunhäntä 
kainalossa. Tämän tunnelman aiomme tavoittaa myös suomalaisessa versiossa.(4.6.2004, Elias 
Koskimies) 
 
Ennen Amerikan matkaa Broadcasters oli esitellyt idean, jonka perusteella Suomen Fab5 olisikin 

Fab4, eli erillisestä kulttuurivastaavasta luovuttaisiin. Ruoka- ja viinivastaava hoitaisi myös tapa- ja 

kulttuurikasvatuksen. Joka toiseen jaksoon kaavailtiin naista ja joka toiseen miestä. Pidimme 

ainakin jälkimmäistä ajatusta kanavalla lähinnä hyvänä. Ajattelimme, että naisyleisö saisi 

ohjelmasta itselleenkin sopivien vinkkien kautta enemmän irti, mikäli kohteena olisi vuoroviikoin 

nainen. Opintomatkan jälkeen nämä itsenäistymispyrkimykset kuopattiin oma-aloitteisesti. 

Tajusimme, ettei eri sukupuolten vuorottelu yksinkertaisesti toimisi. Miehet ja naiset olisivat liian 

erilaisia, kuten myös heidän suhteensa homoseksuaaleihin miehiin. Formaatinhaltijan ei tarvinnut 

pohtia kantaansa asiaan.   

 
 

4.1. Ohjelmapilotti 

 

Suomen Fab5 valittiin marraskuun alussa ja ohjelmapilotti kuvattiin marras-joulukuun vaihteessa. 

Katsottuani pilotin, sen kuvauksista mitään etukäteen kuulematta ja siitä kenenkään kanssa 

keskustelematta, kirjasin ylös seuraavat kommentit: 

 

-Kundit olisi pitänyt stailata myös pilottiin. Nyt eivät olleet uskottavia ”ultimaallisen tyylin 
lähettiläitä”. Kv-version jälkeen ei saa tulla ”karvalakkifiilis”. 
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Jälkikäteen ajatellen tätä kommenttia voi pitää hyvänä esimerkkinä homojen tuotteistamisesta. 

Pilotissa viisikko oli varmasti pienessä nukkavieruudessaan todellisempi, mutta formaatti vaati 

viimeisteltyä olemusta. Toisaalta puvustajan ja maskeeraajan käyttö on kaikille televisioesiintyjille 

nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus. 

 
Alun autolla ajo kohtaus, jossa keskustellaan läpi tuleva ”missio”: 
-Kundit puhuvat jatkuvasti toistensa päälle. Keskustelu kaoottista. Ei saa selvää. Kaipaa ohjausta! 
-Erityisesti Gekko puhuu koko ajan päälle. Hänen yksikään pointtinsa ei tule alusta loppuun 
selväksi. 
-Pekka toimii parhaiten. 
-Tommi kuskina näytää ”kidnappaajalta”; stailaus ja ehkä myös toinen kuski. 
 
Destraightening, eli kohtaus, jossa viisikko ruotii heteron asunnon ja ulkoisen olemuksen: 
 
-Tuntuu edelleen sekoilulta. Kommentit ovat katkonaisia ja epämääräisiä. 
-Liikaa hekotusta ja vitsailua ja liian vähän asiaa.  
-Kaikkien ei tarvitse olla hauskoja (kuten alkuperäisessäkään). Kaipaa zeniä ja rauhaa! 
Tällaisenaan jopa tukee stereotypioita. 
-Mikaelilla hauskoja juttuja (karjalanpiirakat, Moulin Rouge etc.) 
-Taasen vitsailut: syöpä puuterissa, tampoonit, siteet, vaipat eivät mielestäni toimi. Ne, kuten 
laatikoiden tyhjennys lattialle on liian yksityiskohtaista ja epäolennaista. Myös raitapipon survaisu 
heteron päähän (homopipo) pilkkaa mielestäni väärällä tavalla heteroa. Häntä ei ole tarkoitus ko. 
tavalla tehdä pelleksi. 
-Missä ovat alkuperäisen QE:n positiiviset kommentit (”wow, look at you…”), joissa nostetaan 
esiin söpöt nappisilmät, sympaattiset kasvot, hoikka kroppa tms. positiivista heti kärkeen. 
-Pieni detalji: Mannerheimin lastensuojeluliiton hoitotädit eivät ole ilmaisia. Faktat pitää olla 
kunnossa. 
 
Valmennuspisteet: 
 
Huonekaluostoksilla Mikon kanssa: 
-”Huonekaluja saa testailla” on Mikolta hyvä rentouttava kommentti. Uskon, että moni tuntee 
olonsa epävarmaksi design -kaupoissa. 
-Sisältöä saisi olla enemmän (lisää Mikon ammattitaitoa esiin). 
 
 
Parturissa Gekon kanssa: 
-Nyt Gekko Luojan kiitos rauhallisempi. 
-Lopputulos ihan hyvä. 
-Jälleen lisää sisältöä. Miten hajuongelma ratkaistaan? Asiaa pulisongeista… 
 
Keittiössä Pekan kanssa: 
-Pekka on sympaattinen. 
-”Appivanhemmat tykkää ihan varmasti” – about eka kommentti, joka valottaa heteron 
tilannetta/persoonaa. Yleisestikin: heteron stoori on kiinnostava. Hetero on pääosassa; eli heteron 
persoona ja tarina kiinnostavasti esiin!! Tiedostan, että heteron lähipiirin haastikset puuttuvat, 
mutta muutenkin. 
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-Toinen keskeinen ”syvempi” juttu joka puuttuu on ”ystävystyminen”. Myöskään Fab5:n jäsenet 
eivät tässä kerro, paljasta, jaa asioita itsestään. Bondi homon ja heteron välille jää syntymättä; ei 
käy päinsä! 
 
Vaatekaapilla Tommyn kanssa: 
-Tommyn osaaminen ei tule tarpeeksi esiin. 
-Vaatii enemmän outfitteja. 
 
Ihmissuhteita ruotimassa Mikaelin kanssa: 
-Mikael on sympaattinen. 
-Keskustelu tuntui kuitenkin luettelomaiselta (ks. bondi/asioiden jakaminen). 
-Skoolaus ja onnittelut lopussa lämminhenkinen hetki. 
 
Loppukohtaus: 
-Kämpästä näkee, että Mikko osaa varmasti tehdä. 
-Sen sijaan stailaus…hetero näyttää mielestäni homolta (nilkkurit, hattu, huivi vyönä, sailor bägi) 
eikä miellytä naisen silmää. Stailausta ei ole tehty hänen persoonastaan käsin, mikä on täysin 
välttämätöntä!! 
-Heteron itsetunnon buustaus jää vielä liian vähälle. Se on tässä ohjelmassa lähes pääasia! 
-Rasvojen esittely olkkarin sohvalla vähän hölmö. Pitäis tehdä rauhassa Gekon kanssa kahdestaan 
kylppärissä, kampaajalla tms. 
 
 
Kirjaamaani palautteeseen kanavajohtaja Pirjo Airaksinen kommentoi seuraavaa: 
 
Lisään muutaman kommentin tähän Katjan ansiokkaaseen listaukseen, josta olen ehdottomasti 
samaa mieltä. 
On hyvä, että tuottajana on Pauliina. Fab5:een pitää olla selkeä auktoriteettiote. Heitä ei voi 
fanittaa eikä päästää niskan päälle.  
Helposti joukossa homma riistäytyy käsistä. Siksi on tärkeää, että heidät tyypitetään paremmin, 
jokaisella on oltava oma selkeä roolinsa, jonka tulee välittyä katsojille saakka. Heidän on myös 
näytettävä selkeästi erilaisilta – jokaisella oma tyyli ja ulkonäkö. 
Naisnäkökulma tässä on myös tärkeä – naisille pitää jäädä mielikuva siitä, että heilläkin voisi olla 
vielä toivoa – kaikkien kohdalla ei niin selkeää julkihomoutta ja siihen liittyviä maneereja. 
Miten on ajateltu hoitaa henkilöohjaus? Mielestäni nämä viisi tarvitsevat sitä. Potentiaalia on, 
mutta miten saamme sen oikealla tavalla irti? Ohjaajalla pitää olla myös auktoriteetti Fab5:een. 
 
 
Toinen juttu on bondaus (josta Katja mainitsikin) niin, että se välittyy katsojille. Ei 
luettelonomaista tai ulkokohtaista neuvomista, vaan todellista paneutumista ja mukana elämistä. 
Ja se pilotissa epäonnistunut kohteen stailaus! Kunnioitetaan kohdetta eikä tehdä kohteesta 
homoa. Taas se naisnäkökulma kunniaan. Onhan Tommyssa osaamista? 
Stailattavan kohteen tarina pitää tulla kunnolla läpi ja niinhän se mallikäsiksessä olikin. Paljon 
hyvää potentiaalia, mutta paljon työtä jatkossa… 
 

Ohjelman tuottaja Pauliina Koutala kirjasi ylös myös Pekan, Mikaelin ja Mikon omat kommentit 

pilottiin: 

 
Pekka: 
-Yleisesti jäi hyvä fiilis. 
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-Harmitteli sitä, että ei saanut asunnolla vietyä omia osioitaan loppuun. Ei ollut kiinnittänyt tähän 
asiaan kuvatessa niin paljoa huomiota kuin nyt katsellessaan. 
-Oli sitä mieltä, että Antti ei viihtynyt kaikissa hänelle valituissa vaatteissa. Sai sen käsityksen, että 
ne tytöt valitsi vaatteet eikä Tommy. 
-Mikaelin rooli jäi hänelle epäselväksi. 
-Kaikkien osioiden tarinat jäivät vajaaksi. 
-Pekka on omasta mielestään ohjelmassa tarkkaileva. Ei halua olla suuriäänisin. Asiallinen, mutta 
saattaa välillä riehaantua todella spontaanisti. Päästää suustaan sarkastisia kommentteja. 
Oman osion filosofia: 
Ruoan valmistamista ei kannata arkailla. Haluaa rohkaista ihmisiä kokeilemaan ja ottamaan 
hyödyn irti ammattilaisista jotka ovat valmiita auttamaan. 
 
Mikael: 
-Oli hyvin huvittunut nauhasta, mutta totesi ettei tätä jaksa kukaan muu katsoa. 
-Kiinnitti huomiota moniin pieniin ärsyttäviin seikkoihin, kuten että äijät seisoo kädet taskussa, 
mikä ei näytä koskaan hyvältä. 
-Kaipasi ryhtiä kaikkiin tyyppeihin 
-Piti Pekan rauhallisuutta hyvänä ja ammattimaisena. 
-Monet ”läpät” olivat hänen mielestään hyviä, mutta liika on liikaa 
-Ei tajunnut olevansa niin homo; sopii hänelle. 
-Ei olisi päästänyt Anttia appivanhempien eteen niissä vaatteissa; liian homomainen tyyli. 
Oma rooli ohjelmassa: 
-Se hörhöin tapaus, mutta seuraavassa hetkessä herrasmies, joka ottaa tilanteen hienostuneesti 
haltuun. 
-Osaa viihdyttää omalla kustannuksellaan. 
-Kääntää katsojien suupielet ylöspäin aina kun ilmestyy ruutuun. 
Missio ohjelmassa: 
-Ihmisellä on lupa nauttia ja aina voi olla exrakivempaa! 
-Kertoa ihmisille mitä kaikkea kivaa maailmassa on tarjolla 
-Luksusta elämään ja minä tiedän mistä sitä löytyy!!! 
 
Mikko: 
-Tuli epätodellinen olo. 
-Hauskalta vaikutti, mutta Antti jäi sivuosaan; Fab5 touhusi liikaa omiaan. 
-Tykkäsi Tommyn omituisesta viileydestä ja Pekan rauhasta. 
-Pitää Mikaelia rakastettavana hahmona. 
-Jäi kaipaamaan kovasti asioiden kunnollista läpikäyntiä, mitä? miksi? mitä varten? 
 
Oma rooli: 
-Perusteellisesti asiaan paneutuva. 
-Asiallisen vakava/vakuuttava tarvittaessa. 
-Ei koe olevansa ohjelman ”isoin” hahmo. 
-Analyyttinen tutkija, joka lähtee omille teilleen ja etsii asioille tarkoitusta. 
-Toimelias; ei pelkää tehdä rohkeitakaan ratkaisuja. 
Missio: 
-Tuottaa ihmisille elämyksiä. 
-Opastaa ihmisiä luottamaan omaan tyyliinsä mutta kanavoimaan se oikein ammattilaisten 
avustuksella. 
-Näyttää yksinkertaisiakin tapoja lisätä kodin viihtyisyyttä ja tunnelmaa. 
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Pilotin valmistumisen jälkeen pidimme kanavalla palautepalaverin, johon osallistuivat lisäkseni 

kanavajohtaja Pirjo Airaksinen, ohjelmapäällikkö Markus von Reiche sekä Broadcastersin tuottaja 

Pauliina Koutala ja käsikirjoittaja (joka pian ottaisi myös ohjausvastuun) Elias Koskimies. 

Muistiinpanoja palaverista minulla ei ole, mutta kävimme kriittistä keskustelua sähköposteissa 

esiin tuoduista ongelmista, pohdimme mitä niille on tehtävissä ja päätimme palaverin muistaakseni 

rakentavassa hengessä yksimielisyyden vallitessa. Näiden muistiinpanojen perusteella voi todeta, 

että ainakaan emme kannustaneet viisikkoa lisäämään esiintymiseensä homomaneereja. 

Pikemminkin ajoimme Fab5:ia heteronormatiivisempaan suuntaan. Mikaelin oma kommentti siitä, 

ettei hän ollut tiennyt käyttäytyvänsä niin homomaisesti, kertoo myös sen, että omalla homoudella 

leikittely lähti Mikaelista luonnostaan.  Pikemminkin peräänkuulutimme asiapuolen kehittämistä ja 

heteron huomioimista. Ohjaajan rooli tulisi olemaan keskeinen, sillä ohjelman isäntinä toimi viisi 

kokematonta tv -kasvoa.    

 

 

4.2. Ensimmäinen jakso 

 

Ensimmäinen jakso kuvattiin tammikuun lopussa (2005). Tässäkin suhteessa kuvausolosuhteet 

olivat erilaiset kuin Yhdysvalloissa. Kuvauspäivä oli päivänvalon vähäisyyden vuoksi lyhyt ja 

yleisilme jäi tältä osin väkisinkin ”vähemmän aurinkoiseksi”. Aleksanterin kadun lämmitetty ja 

sula katu sai erityiskiitosta nahkapohjakengissään juoksevalta viisikolta.  

 

Päädyimme tekemään hieman erilaisen ohjelmatunnuksen kuin alkuperäisversiossa. Meidänkin 

versiomme pohjautui viisikon esittelyyn kaupunkimaisemassa ja sisälsi ryhmän koollekutsumisen.  

Jotkut maat (ainakin Iso-Britannia ja Ranska) ovat kopioineet alkuperäistunnuksen lähes 

identtisesti, vaihtamalla New Yorkista tuttujen maamerkkien tilalle omat Eiffel-torninsa ja Big 

Beninsä. Nämä tunnukset ovat noudattaneet alkuperäistunnuksen sarjakuvamaista, osin piirrettyä 

ilmettä. Suunnittelimme ohjelmalle myös oman logon.  

 

Koska ohjelmabudjetti oli alkuperäistä huomattavasti pienempi, päädyimme säästämään 

editointikuluissa ja musiikissa. Emme myöskään kuvanneet viisikon kanssa erillisiä 

”bonusvinkkejä” ohjelmaa varten, vaan niitä esitettiin ainoastaan tekstimuodossa ruudun 

alalaidassa. Myös ohjelmassa tehdyt muutokset (lähinnä remontit/sisustukset) olivat kotimaisessa 

versiossa jonkin verran alkuperäistä vaatimattomampia.  Pilotista saatiin joka tapauksessa lopulta 

jalostettua Venla-ehdokkaaksi kelpuutettu viihdeohjelma. Palkinnon tosin voitti MTV3:n reality-

sarja Diili.  
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5. Sillä silmällä -ohjelman lanseeraus 
 
”Queer Eye generates buzz. It’s a television show and a brand”. 
(Queer Eye For the Straight Guy – myyntiesite. NBC Universal). 
 

 
5.1. Tiedotus 

 

Tiedotuksen kannalta Sillä silmällä oli unelmatapaus, sillä se kiinnosti lehtiä laidasta laitaan. 

Lehdistön kiinnostusta homoseksuaalisuutta kohtaan kuvastaa oivallisesti se, että ohjelmasta tehtiin 

juttuja paitsi televisiosta yleensä kirjoittaviin lehtiin, myös julkaisuihin kuten Tiede, Rumba, Suuri 

käsityölehti ja Opettaja. Tuija Pulkkinen on todennut, että jokainen itseään kunnioittava lehti on 

kirjoittanut vähintään yhden sympatisoivan lehtiartikkelin homokulttuurista ja sen taloudellisesta 

voimasta. Ulkomaisina esimerkkeinä Pulkkinen käyttää Vanity Fairin kansikuvaa lesboparina 

esiintyvistä laulaja K.D. Langista ja supermalli Cindy Crawfordista ja Newsweekiä, joka sekin on 

nostanut kanteensa lesboparin. Pulkkinen mainitsee myös Image-lehden, joka oli ensimmäisiä 

suomalaisia aikakausilehtiä, joka julkaisi laajasti homokulttuuria käsittelevän artikkelin, saaden 

hieman myöhemmin vanaveteensä homoudesta kirjoittavia naisten muoti- ja sisustuslehtiä. 

(Karkulehto 2001, 5) Näistä homoteeman päänavauksista oli jo aikaa, joten Sillä silmällä -ohjelmaa 

ei välttämättä käsitelty enää sympatisoivasti. Usein kyse oli ennemminkin jonkun yksittäisen 

toimittajan mielenkiinnosta ohjelmaa kohtaan tai halusta kertoa siitä oma mielipiteensä.  

Homouden mediaseksikkyydestä erinomainen esimerkki on kuitenkin se, että City-lehti halusi 

julkistaa suomalaisen Fab5:n ensimmäisenä ja oli valmis tekemään ehdotuksestamme heistä 

kansijutun.   

 

Ennen mihinkään tiedotuksellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä, Nelosen kotimaisten ohjelmien 

tiedotuspäällikkö Annika Linna laati ohjelmalle seuraavan tiedotusstrategian (30.11.2004): 

 
1.  vaihe 
Tavoitteena on: 
-Mahdollisimman laaja julkisuus sille, että amerikkalainen Sillä silmällä –ohjelma saa jatkokseen 
kotimaisen version keväällä 2005. 
-Saada mahdollisimman moni homo hakemaan ohjelman homotiimiin, Suomen Fab5:een. 
-Mahdollisimman moni heteromies hakemaan stailattavaksi ohjelmaan. 
 
2. vaihe 
Homotiimin julkistus on helmikuun puolivälissä. Tavoitteena on: 
-Tehdä homotiimistä median keskuudessa kiinnostava. 
-Saada tiimin jäsenille julkisuutta yksin ja erikseen ennen ohjelman alkua. 
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-Juuri ennen ohjelman alkua saada julkisuutta pian alkavalle ohjelmalle ja homotiimille 
ensisijaisesti iltapäivälehdissä ja TV-lehdissä. 
 
3. vaihe  
Ohjelman alettua tavoitteena on: 
Saada julkisuutta myös ohjelman heteromiehille heidän kotipaikkakuntiensa mediassa, 
iltapäivälehdissä, TV-lehdissä ja naistenlehdissä. 
Saada julkisuutta ohjelman tuotannolle –talouslehdet. 
 
Tiedotuksen toimenpiteet aikataulutettuina ja välineet: media, henkilökunta, katsojat 
 
Lokakuu 04  
1.tiedote 13.10.: ohjelma tehdään ja homojen rekrytointi alkaa. Nelonen tekee Sillä silmällä –
sarjasta suomalaisversion. Infosivu ja hakulomake netissä. 
 
Marraskuu 04 
2. tiedote 9.11.2004: ohjelmaan aletaan hakea stailattavia heteroita. Nelonen hakee suomalaisia 
heteromiehiä Sillä silmällä –sarjaan. Infosivu ja hakulomake netissä. 
 
Tammikuu 05 
Nelosen pressi 12.1.: Katja ja Saku kertovat hakuprosesseista, homotiimin valinnasta ja heteroiden 
valinnasta sekä kutsuvat toimittajat homotiimin julkistustilaisuuteen helmikuussa 05. Pressikassiin 
Sillä silmällä –hiusvaha. 
 
Helmikuu 05 
Homotiimin julkistustilaisuus 15.2. ja 3. tiedote 
Tyylikäs tilaisuus tyylikkäässä ravintolassa; tiimin jäsenet esittäytyvät. Lisätietoa tiimin jäsenistä 
netissä (kuvat, taustat, slogan, kannanottoja oman asiantuntemuksen asioihin, jokaisella oma 
kysymys/vastauspalsta jne.) 
 
 
Maaliskuu 05 
4.tiedote 15.3.: ohjelma alkaa 31.3. ja stailattavina ovat mm.... 
Nettiin tietoa stailaukseen tulevista heteromiehistä jaksokohtaisesti sekä ennen ohjelmaa että 
ohjelman jälkeen. 
 
Huhtikuu 05 
Tiedotusta tarpeen mukaan…. 
 
Tärkeimmät mediat ennen ohjelman alkua:  
-Ilta-Sanomat 
-Iltalehti 
-TV-maailma 
-Radiokanavat 
-Aikakauslehdet 
-Maakuntalehdet 
 
 
Muut ja myöhemmin tärkeät mediat: 
-Naistenlehdet 
-Sisustuslehdet 
-Ruoka ja viini –lehdet 
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-Muut erikoisaikakauslehdet 
 
Radio: 
-Nova 
-Sävelradio 
-Yle Q 
-Paikalliset 
-Groove 
-Plus 
 
Ohjelmasta teetettyä lehdistöseurantakansiota selatessa voi todeta, että harvinaisen moni media teki 

suomalaisesta Sillä silmällä -ohjelmasta jonkinlaisen jutun. Näkökulmia oli monia: esittelyjuttuja, 

skandaalijuttuja, ilmiöjuttuja homoista televisiossa yleensä, kriittisiä näkökulmia, 

henkilöhaastatteluja jne.  Ensimmäinen juttuaalto oli välittömästi Fab5:n julkistamistilaisuuden 

jälkeen. Näissä jutuissa esiteltiin suomalainen viisikko.  Seuraava, ensimmäisen jakson 

ennakkokatselumahdollisuuteen perustuva, itse ohjelmaa arvioiva jutturypäs oli päivänä, jona 

ohjelma alkoi (30.3.2005). 

 

Ensimmäisen jakson ulostulon jälkeen laitoimme liikkeelle tiedotteen ohjelman saamista hyvistä 

katsojaluvuista. Kyseinen pikku uutinen noteerattiin lehdissä pienillä uutisjutuilla.  

Ensimmäinen homokuvaa pohtiva artikkeli: ”Homosarjojen antama kuva myönteinen, mutta 

kapea; Seta ja seksuaalivähemmistöjen tutkijat varovaisen tyytyväisiä homojen ja lesbojen 

mediaesiintuloon (Keski-Uusimaa 3.4.2005) ilmestyi pian ensimmäisen jakson jälkeen. Juttu oli 

STT:n tekemä ja levisi sitä kautta laajalti.  

7 Päivää ja Katso ”selvittivät homoviisikon taustat” ja löysivät joidenkin yksityisyrittäjinä 

toimineiden jäsenien kohdalla rahavaikeuksia (7 Päivää 2005/14, Katso 2005/11 & Katso 2005/12 -

13). Ns. skandaalijutut jäivät kuitenkin näihin muutamiin alkuvaiheessa kirjoitettuihin. Neuvoimme 

poikia olemaan kommentoimatta juttuihin mitenkään, ja häly laantui ennen kuin se oli kunnolla 

alkanutkaan. Muutenkin pyrimme pitämään viisikon imagon jo ohjelman uskottavuuden ja 

positiivisuuden vuoksi mahdollisimman tyylipuhtaana. Kukaan heistä ei esimerkiksi lähtenyt 

juorulehtien ehdottamille ilmaismatkoille. Pyysimme viisikkoa myös pitäytymään ohjelman 

maailmaan sopimattomista työkeikoista, kunnes kausi televisiossa oli ohi. Onneksi miehet olivat 

itsekin julkisuuden osalta samoilla linjoilla, joten kaikki sujui heidän kanssaan mutkattomasti.  

 
Naistenlehdet kiinnostuivat ohjelmasta mukavasti. Seurantakansion mukaan viisikko oli jossain 

muodossa esillä ainakin seuraavissa lehdissä: Kodin Kuvalehti, Anna ja Me Naiset, joka teki 2,5 

aukeaman ennalta sovitun stailausjutun, jossa viisikko muokkasi lehden lukijan aviomiehen uuteen 

uskoon.  Lehdet olivat kiinnostuneita tämäntyyppisistä stailausjutuista, mutta koska tällaiset jutut 

olivat viisikolle erittäin aikaa vieviä, eivätkä he saaneet koko päivän kestävästä työstä mitään 
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korvausta, pyysimme viisikkoa tekemään niitä vain muutaman. Myös C.C., Cosmopolitan, Demi, 

Kauneus & Terveys ja Trendi kirjoittivat ohjelmasta.  

 

Erikoislehtien lista on viihdeohjelman saavuttaman palstatilan kannalta mielenkiintoista ja 

harvinaista luettavaa: Avotakka (aiheesta Mikaelin koti), Pinni (kampaajien lehti), Tiede, Viini (iso 

parin aukeaman juttu Pekasta), Deko, Z-lehti (kahden aukeaman ennalta sovittu stailausjuttu, jossa 

viisikko stailaa ”nallehomo” Murzin), Rumba (kiittelevä kolumni etnomuusikko Miron jaksosta), 

Markkinointi & Mainonta, Suuri käsityölehti, Journalisti ja Opettaja. 

 

Juorulehdistä kortensa kantoivat kekoon Katso (skandaalipaljastukset heti alussa), 7 päivää ja Oho! 

Yleisaikakauslehdistä jutun tekivät Seura ja Apu. 

 

Maakuntalehtien osalta seurantakansiosta löytyy juttuja seuraavista lehdistä: Länsi-Savo, Ylä-

Satakunta, Etelä-Saimaa, Kymen Sanomat, Kurikka-lehti, Itä-Savo, Länsi-Savo, Jakobstads 

Tidning, Lapin Kansa, Salon Seudun Sanomat, Pohjalainen, Vaasan ikkuna, Pohjolan Sanomat ja 

Länsi-Suomi.   

 

Poliittisista lehdistä keskusteluun osallistuivat Demari ja Kansan Tahto.  

 

Lisäksi artikkeli löytyi seuraavista lehdistä: Uutislehti 100, Kaupunkilehti kymppi, Turun 

ylioppilaslehti, Ylioppilaslehti, Alueuutiset, Seepra-liite, STT, Treffi-liite ja TV-maailma, PS 

Viikkolehti, Tietoviikko, Metropoli; sekä luonnollisesti isojen päivä- ja iltapäivälehtien tv-sivut. 

 

Kuten todettua, lehtien kirjosta voi päätellä, että moni toimittaja halusi ilmaista mielipiteensä tai 

kirjoittaa muuten ohjelmasta; oli se sitten lehden aihealueeseen täysin istuva teema tai ei. 

 

Lehdistöseurantakansiosta yksilöjuttuja löytyy eniten Mikaelista ja Gekosta (9 ja 8), seuraavaksi 

eniten Tommystä 7 (joista useampi tosin pieniä noteerauksia), Pekasta 5 ja Mikosta 2. Gekko ja 

Pekka nousivat esiin omien kotipaikkakuntiensa aluelehdissä. 

 

Suunnitelmissa oli alun perin myös ohjelmaa sivuavien ilmiöjuttujen masinointi: metroseksuaalit, 

homot kuluttajina, homot naisten bestiksinä jne., mutta julkisuutta tuli tarpeeksi muutenkin. 
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5.1.1. Fab5:n julkistaminen 

 

Nelonen esittelee syksyn ja kevään ohjelmistot suurissa ohjelmistolanseerauksissa, joista 

ensimmäinen on suunnattu asiakkaille (mediatoimistot ja mainostajat) ja toinen tiedotusvälineille. 

Sillä silmällä -ohjelman kohdalla päätimme, ettemme esittele Suomen Fab5:ia kevään 

ohjelmistolanseerauksessa, vaan järjestämme ohjelmalle myöhemmin keväällä oman 

lehdistötilaisuuden. Päätöksen taustalla oli halu maksimoida Fab5:n saama huomio ja esitellä 

heidät mahdollisimman tyylikkäästi. Pahimmassa tapauksessa viisikon esittely yleisessä 

ohjelmistolanseerauksessa olisi johtanut vain muutamaan pieneen ja epäselvään kuvaan 

iltapäivälehtien tapahtumaa käsittelevällä palstalla.  

 

Ohjelmistolanseerauksesta selvisimme Sillä silmällä -ohjelman osalta ”tekijähaastattelulla”, joka 

muutenkin on tyypillinen tapa esitellä tuotantovaiheessa olevia ohjelmia. Tässä tapauksessa 

haastateltiin Saku Tuomista (pitkän linjan arvostettu tv-viihdeammattilainen), joka toimi ohjelman 

vastaavana tuottajana tuotantoyhtiö Broadcastersissa sekä minua kanavan edustajana.  

Haastattelun lopuksi näytimme teaserin (lyhyt mainospätkä), jossa väläyteltiin paloja tulevasta 

Suomen Fab5:sta, heidän henkilöllisyyksiään kuitenkaan paljastamatta. Puheenvuoromme lopuksi 

esitimme kutsun tulevaan viisikon julkistamistilaisuuteen. Itse asiassa viisikon henkilöllisyyksien 

varjelu sai joukossamme lähes vainoharhaisia piirteitä; toisaalta, koska toimittajat ovat perinteisesti 

uteliaita, tämä oli todennäköisesti omiaan lisäämään hypeä.  

 

Ennen julkistamistilaisuutta City-lehti otti tiedotuspäällikköömme Annika Linnaan yhteyttä ja 

sanoi haluavansa julkaista Suomen Fab5:n ensimmäisenä ja yksinoikeudella 17. helmikuuta 

ilmestyvässä numerossaan. Sellaisenaan ehdotus oli kannaltamme merkityksetön, sillä tiesimme 

valtaosan lehdistä olevan erittäin kiinnostuneita Fab5:sta joka tapauksessa. Mietimme Annikan 

kanssa, mitä City-lehdellä olisi tarjota meille ja tulimme siihen tulokseen, että kansi olisi 

kannaltamme mahtava juttu. City-lehdet ovat telineissä 2 -4 viikkoa kaupungista riippuen ja kansi 

tarjoaisi hienon ilmaisen ulkomainoskampanjan ohjelmalle. Myös City-lehden imago 

kaupunkilaisena ja trendikkäänä mediana olisi ohjelmalle eduksi ja tukisi sen katu-uskottavuutta. 

Lähetimme vaitiolovannotusten saattelemana viisikosta otetut pressikuvat Cityyn nähtäväksi, ja 

toivoimme, että päätoimittaja Pete Suhonen lämpenisi ajatukselle. Onneksemme City-lehti totesi 

Numi Nummelinin ottamat kuvat viisikosta kannen kestäviksi. Pääsimme sopimukseen, jonka 

mukaan City -lehti saisi haastatella poikia hyvissä ajoin aivan rauhassa, saisi käyttöönsä studiossa 

otetut kuvat, joista voisi valita vapaasti mieleisensä, ja tekisi pojista kansijutun 4.3. ilmestyvään 
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numeroon. Myös City-lehti oli selvästi varsin motivoitunut yhteistyöhön, sillä perinteisesti muut 

kuin anonyymit mallit ovat olleet lehden kannessa harvinaisia.  

 

Poikien henkilökuvien lisäksi kannessa oli teksti: ”HOMO -VIISIKKO TULEE! JA KOHTA TE 

ETTE MUUSTA PUHUKAAN. Suomen Sillä Silmällä avaa, City esittelee ensimmäisenä kuka on 

kekä” (05/2005) (Liite 9). Sisällä oli kahden aukeaman juttu (myös tässä ohjelmaa palveli, että 

ruutupersoonia oli viisi). Cityä kiinnosti nimenomaan homous ja kaapista tulo: ”On perjantai-

iltapäivä tasan kaksi viikkoa ennen sitä hetkeä, kun maan julkihomojen joukko kasvaa viidellä 

Persoonalla. Siis apua, niitä on jo seitsemän!” Henkilöhaastatteluissa paino on henkilökohtaisen 

homouden oivaltamisessa, kaapista tulossa ja julkitulon ympäristössä herättämissä reaktioissa. 

Sovimme Cityn kanssa, että lehdet ovat jakelutelineissä aikaisintaan pressipäivän iltapäivänä, jotta 

juttu ei söisi julkistamistilaisuuden kiinnostavuutta ja toimittajat tulisivat edelleen mahdollisimman 

sankoin joukoin paikalle.  

 

5.1.2. Julkistamistilaisuus 

 

Itse julkistamistilaisuuteen lähetimme ohjelman visuaalista linjaa noudattavat kutsut työpäivän 

hännillä järjestettävään coctail-tilaisuuteen, joka järjestettäisiin ravintola Meccan yläkerrassa. 

Paikalle hommattiin dj, vaaleanpunaisia alkudrinkkejä ja coctail-paloja tunnelmaa luomaan. Fab5 

piilotteli keittiössä odottamassa suurta sisääntuloaan toimittajien virratessa paikalle.   

 

Paikalle kutsuttiin 51 eri median edustajat, joista lehtiä oli 45, radiokanavia 5 (Sävelradio, Yle X, 

Radio Kiss FM, NRJ Finland Oy Ab, Yle Q) sekä STT. Oletimme ohjelman kiinnostavan laajasti ja 

lehtiä kutsuttiin paikalle laidasta laitaan. Kutsuttujen joukossa olivat mm. iltapäivälehdet, TV-

maailma, Z-lehti, Image, Viinilehti, Markkinointi & Mainonta, Trendi, Suosikki!, Apu, NYT-liite, 

Kauneus ja Terveys sekä Turun Sanomat.   

 

23.2.2005 lähettämässäni sähköpostissa luonnostelen tapahtuman kulkua osapuilleen seuraavasti: 

 
Tilaisuuden aluksi kanavajohtaja Pirjo Airaksinen lausuu tervetuliaissanat ja esittelee 
ohjelmasponsorit (”kaikki kolme ohjelmasponsoripaikkaa menivät kuin kuumille kiville”). 
Pirjo pyytää minut ja Sakun lavalle. Saku summaa lyhyesti missä tuotannossa mennään (”suuri 
hetki, kun viimein pääsemme julkistamaan viisikon”). 
 Pyydämme edelleen lavalle käsikirjoittaja Elias Koskimiehen ja tuottaja Pauliina Koutalan. 
Eliakselta kysytään heteroista (”Kuka ilmoitti mukaan? Millaisia haki? Mitä haettiin? Mitä 
saatiin? Pointteina: ihmisiä jotka eivät pyri julkkiksiksi, tunteita, ennakkoluulottomuutta, oikeita 
tuloksia..” 
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Pauliinalta haetaan naisnäkökulmaa (”Miltä tuntui seurata homo- ja heteromiesten bondaamista 
naisen silmin? Mitä naiset saavat tästä?”). 
Tämän jälkeen Fab5 pyydetään yksitellen lavalle. Saku toimii seremoniamestarina, joka juontaa 
sisään. Minä haastattelen. 
 
Mikko Vesanen - sisustus (”Mielestäni hyvä avaus, koska ammattilaisuus kärkenä”) Millaisia töitä 
tehnyt? Yleisiä tunnelmia suomalaisten kodeista? Millainen sisustaja suomalainen heteromies on? 
Kevään sisustusvinkki? 
 
Mikael Hytönen –kulttuuri (”Kulttuurimiehenä enemmän ”homokärjellä”, koska on paras 
vastaamaan kepeästi sen lajin kysymyksiin”) Milloin tuli kaapista? Helsinki homokaupunkina 
kovassa kurssissa; mitä kymmenessä vuodessa on tapahtunut? Miten naista kannattaa lähestyä 
baarissa? Viikonlopun kulttuurivinkki? 
 
Pekka Nikumatti –ruoka ja viini (”Jälleen asiantuntijuuden kautta”) Mitä itse tykkää kokata ja 
tarjota vieraille? Mihin asioihin ruoassa ja viinissä kannattaa kiinnittää huomiota, mikäli haluaa 
valloittaa naisen? 
 
Tommy Kilponen –tyyli (”Työn kautta”) Minkälaisia töitä olet tehnyt stylistinä? Olet juuri 
palannut Suomeen asuttuasi Barcelonassa; miltä Suomalaisten tyyli näyttää? Kiteytä suomalaisen 
miehen tyyli? Onnistuneen tyylin pohja?  
 
Gekko –ulkonäkö (”Tuodaan esiin under ground –puolta”): Miten heteromiehet ottaneet vastaan 
ihon- ja hiustenhoitovinkkejä? Anna tyylipisteet Helsinkiläisille ja kotikaupunkisi Tampereen 
asukkaille? Kuka on Juanita (Gekon drag dj –hahmo) 
 
Lopuksi kohotetaan malja Suomen Fab5:lle ja päästetään valokuvaajat irti. 
 
 
Tilaisuus oli menestys. Toimittajat tekivät juttuja ja salamavalot räiskyivät. Pojat osasivat ottaa 

toimittajat (voittopuolisesti naisia; kutsuttujen joukossa 14 miestä) hurmaavasti haltuun. Viisi 

haastateltavaa muodosti otollisen asetelman pressille. Haastateltavia oli tarpeeksi, mutta ei liikaa.  

 

Tavoitteena oli tuoda esiin ohjelman sisältämää rohkeutta, hauskuutta ja trendikkyyttä sekä esitellä 

Fab5 tähtinä ja asiantuntijoina. Heteromiehille naureskeltiin hyvässä hengessä. Naiset ensisijaisena 

kohderyhmänä tuotiin esille. 

 

Samana iltana pojat esiteltiin tv-yleisölle suorassa lähetyksessä Nelosen ”Tuomas & Juuso 

Experiencessä”.  Ennen heidän osuuttaan edeltävää mainoskatkoa tehtiin Queer Eyesta tuttua 

”juoksukuvaa” (joka hyvä esimerkki ohjelman stereotyyppisestä sarjakuvasankarimaailmasta tai 

sitten camp -hengestä; näkökulmasta riippuen). Pojat olivat sopineet keskenään suutelevansa 

Tuomasta ja Juusoa suulle tullessaan studioon. Tuotantoyhtiö tai kanava ei varmasti olisi heitä 

tähän kehottanut. Olisimme lähinnä nähneet tempun katsojien kannalta kiusallisena ja itse asiassa 

myös monet kyselyyni vastanneet homot ja lesbot sanoivat vaivautuneensa niistä ohjelman 
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kohdista, joissa ”homot lääppivät heteroa”. Mikäli olisimme tienneet suutelusuunnitelmasta ja 

kieltäneet sen, olisimme ajaneet viihdehomoja heille ominaiseen antiseksuaaliseen suuntaan.   

 

Julkisuutta saatiin siis ohjelmalle erittäin hyvin ja se oli enimmäkseen positiivista. Negatiivista 

olivat lähinnä skandaalilehtien pari paljastusjuttua. Kriittistä keskustelua käytiin jonkin verran 

ohjelman edustamasta homokuvasta, jota useampi toimittaja piti stereotypioita pönkittävänä ja 

pahimmillaan ennakkoluuloja vahvistavana.  

 

 

5.3. Markkinointi 

 

Sillä silmällä sijoitettiin Nelosella markkinoinnin A-kategoriaan, mikä tarkoittaa näkyvää 

markkinointipanostusta. Ohjelman tv-puffi pyöri kanavalla tiuhaan ja ohjelmalle tehtiin 

radiokampanja, ulkomainoskampanja sekä lehtikampanja. Myös ohjelmalinjan ulkopuolella 

(myynti- ja markkinointiosastot) oli alettu enenevissä määrin uskoa ohjelmaan. Ohjelma oli 

alustavasti otettu asiakkaiden parissa hyvin vastaan ja ohjelmasponsorit olivat löytyneet sen.  

 

Mainosleiska esitteli viisikon rennoissa toisistaan poikkeavissa vaatteissa. Alkuperäisestä QE:sta 

erottuaksemme emme valinneet lanseerauskuvaksi pukukuvaa, vaan esittelimme pojat arkisemmin 

pukeutuneina. Kuvan yläpuolella luki isoin kirjaimin joko ”SUOMEN SILLÄ SILMÄLLÄ” tai 

”KOHTA KAIKKI RUMA SAA KYYTIÄ”.  

 

Saman päivän lehtimainoksissa luki: ”TÄNÄ ILTANA NELONEN LOPETTAA 

MAUTTOMUUDET!” Mainosten pieni, selittävä teksti kuului: ”Kaikki ruma saa kyytiä, kun viisi 

tyylitietoista suomalaista homomiestä stailaa yhden vapaaehtoisen suomalaisen heteromiehen 

kerrallaan. www.nelonen.fi/sillasilmalla” (Liite 10). Koska kansainvälinen ohjelma oli jo 

kohdeyleisössä hyvin tunnettu, nostettiin suomalaisuus keskeiseksi teemaksi, jota haluttiin 

korostaa. Arvelimme, että sellaisetkin katsojat, jotka eivät olleet amerikkalaista ohjelmaa 

seuranneet, haluaisivat vähintään hieman tirkistellä näitä kotimaisia homoja ja heteroita. 

Radiospotteina ajettiin poikien kanssa ideoitua ”hinaajapalvelu; kuinka voin auttaa?” -sarjaa, jossa 

viisikko nauroi omalla kustannuksellaan. Kyseiset spotit voittivat radiomainosten Kaiku-palkinnon.  

 

Samaan aikaan, kun pojat oli esitelty medialle ja ensimmäiset lehtijutut ilmestyivät, lanseerasimme 

osana markkinointikampanjaa kolme viikkoa ennen ensimmäistä jaksoa Nelosen nettisivuilla 

nettitestin (”Testaa kuinka tyylitaitoinen olet”), johon tuoreen Fab5:n jäsenet olivat laatineet 
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kysymys-vastaus -patteristot. Sivuilta löytyivät myös poikien esittelyt. Testi herätti runsaasti 

kiinnostusta. Sen kävi tekemässä noin 250 000 eri kävijää. Toisen tuotantokauden yhteyteen 

laadittu vastaava testi keräsi äärelleen enää noin 150 000 eri kävijää, joten mielenkiinto oli jo 

laantunut. Inflaatio on yleisesti ottaenkin purrut testeihin ja tekijämäärät ovat olleet laskussa, mutta 

vielä Sillä silmällä -testin aikoihin ohjelmalanseerausta edeltävän nettisisällön suosio korreloi 

melko hyvin ensimmäisen jakson saamien katsojalukujen kanssa. Myöhemmin netistä löytyivät 

myös jaksokohtaiset tiedot tuotetietoineen sekä vaihtuvia vinkkejä sisältävä vinkkilaatikko 

”Hinttivinkki”.  

 

5.4. Myynti 
 
”Perfect vehicle for licensing, merchandising, product placement and internet opportunities”. 
“Transforms networks and makes reality chic for advertisers to participate in”. 
 (NBC Universalin myyntiesite) 
 
Sillä silmällä on erittäin kulutusmyönteinen formaatti ja tarjosi siksi erinomaisen ympäristön myös 

homoseksuaalisuutta pelkäämättömille mainostajille.  

Seuraava luettelo on Nelosen mainosmyyntiä varten laadittu, ja se listaa Sillä silmällä - ohjelman 

sisältöä kuvaavia arvoja ja adjektiiveja: 

 

-elämästä nauttiminen 
-uudet mahdollisuudet 
-kokeilunhalu 
-itsevarmuus 
-nautinnonhalu 
-trendikkyys 
-aktiivisuus 
-yllätyksellisyys 
-elinvoimaisuus 
-mukavuus 
-kannustavuus 
-yhteenkuuluvuus 
-rajojen rikkominen 
-hyväksyminen 
-moniarvoisuus 
-huolettomuus 
-vapaus 
-uteliaisuus 
-viihdyttävyys 
-kuluttaminen 
-hyväntahtoisuus 
-itseironisuus 
 
Tämä lista auttaa myös konkretisoimaan, mitä homoseksuaalisuus yleisempänä trendinä edusti. 

Kysehän ei ollut siitä, että äkkiä samaan sukupuoleen seksuaalista vetovoimaa ja romanttista 
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rakkautta tuntevat ihmiset olivat heteroseksuaalien mielestä mahtavia, vaan nimenomaan siitä, mitä 

tavoiteltavia arvoja homoseksuaalisuuden katsottiin edustavan.  

  

Nelosen asiakkaille ohjelma lanseerattiin ensimmäisen kerran jo 27.10.2004 Vanhalla 

ylioppilastalolla järjestetyssä Kevät 2005 lanseeraustilaisuudessa.  

 

Kanavajohtaja Pirjo Airaksisen kokonaisuutta kommentoivan puheenvuoron jälkeen (sekä koko 

ohjelmistoa esittelevän imagollisen videokoosteen jälkeen) siirryttiin uutisankkuri Baba Lybeckin 

johdolla ohjelmaesittelyihin. Ensimmäisenä esiteltiin suurin kotimainen panostus, realityohjelma 

Talo.  Kotimainen Sillä silmällä oli vuorossa heti Talon jälkeen. Sen jälkeen esiteltiin kotimainen 

life style -ohjelma Ruoka jota seurasivat ulkomaiset sarjat Shield ja Paritellen.  

 

Näiden ohjelmien jälkeen esiteltiin vielä uutta juontajaparia odottava Tuomas X Experience, uusi 

kotimainen faktaa ja fiktiota sekoittava Assari, sekä kotimainen komediasarja Handu pumpulla. 

Ohjelmien esittelyjärjestyskin kuvaa kanavan kasvanutta uskoa Sillä silmällä - ohjelmaan. 

 
Keskeiset asiakkaille kerrotut asiat omien muistiinpanojeni pohjalta olivat seuraavat: 
 
- Ohjelman positiivisuus ja hyväntuulisuus (”Alkuperäinen QE erinomainen; harvoin tulee mistään 
ohjelmasta yhtä hyvälle tuulelle”). 
- Suomalaisuus (”On mahtavaa nähdä mihin suomalaiset miehet huippuammattilaisten 
valmentamina pystyvät”). 
- Homous (Vaikka valmennustiimin ykköskriteeri on ammattitaito ja vasta kakkonen homous, on 
myös ilmiönä hauskaa olla tekemässä tätä ohjelmaa nimenomaan Suomessa, jossa kaapin ovet ovat 
olleet harvinaisen tiukkaan kiinni. On tullut aika suhtautua tähänkin asiaan arkipäiväisemmin. 
Hienoa saattaa suomalaiset homot ja heterot yhteen vilpittömän kannustavassa ilmapiirissä”). 
- Saku: ”Pohjaa naisten ikiaikaiseen intohimoon muuttaa miestä”. 
 
Tavoitteenamme oli välittää innostusta ja positiivista fiilistä ohjelmaa kohtaa; ei niinkään 

hekumoida kulutusmyönteisyydellä. Kerroimme hauskoja anekdootteja (vitsailua Carsonin 

”iskuyrityksellä” ja Kyanin kropalla) New Yorkin vierailulta. Amerikkalainen alkuperäisversio 

toimi hyvin turvallisena myyntialustana, eikä meidän tarvinnut myydä pelkkiä mielikuvia. Suomen 

viisikon roolitus oli tuolloin vasta meneillään, joten Suomen tuotannon osalta meillä ei ollut paljoa 

kerrottavaa saati näytettävää. Broadcasters tuotantoyhtiönä on arvostettu ja tunnettu nimi, joten 

Sakun läsnäolo loi tarvittavaa uskottavuutta.  

 

Lanseeraustilaisuuden jälkeen Nelosen markkinointiosasto aloitti mainosväelle kohdistetun 

Business to Business -kampanjan, josta ilmoitettiin sivun mainoksella Markkinointi & Mainonta -

lehdessä. 
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”KATSO MYÖS KOLLEGAASI SILLÄ SILMÄLLÄ. Maailman fantsuin viisikko valloittaa juuri 
Suomea, ja kohta tuleen joutuvat myös mainosmiehet. Sarjan suomalaisen version kuvaukset 
alkavat pian, ja samassa yhteydessä ihastuttavien homomiesten ryhmä tulee ottamaan yhden teistä 
käsittelyyn. Mieti jo nyt, kenen tyyli on eniten skarppauksen tarpeessa. Vai oletko se sinä? 
Sillä silmällä keskiviikkoisin klo 20.30. Kotimaiset jaksot keväällä.”(Liite 11) 
 

Myös tämä B to B -kampanja herätti runsaasti kiinnostusta.  

 

Ohjelma oli kulutusmyönteinen, mutta uskalsivatko mainostajat liittää tuotemerkkinsä homo-

ohjelman yhteyteen? Aivan kaikki eivät. Kun viisikolle lähdettiin hakemaan sponsoroitua autoa, 

jonka piti olla tarpeeksi iso, monet automerkit kieltäytyivät kunniasta. Pikkuauto olisi saatettu 

myöntää tehtävään helpommin, mutta kun kyse oli statussymbolista, jonka pääkohderyhmänä 

olivat varakkaat ja urallaan menestyneet perheenisät, riskiä ei haluttu usein ottaa. Ensimmäisen 

tuotantokauden jaksoissa viisikko ajoi Hummerilla, toisella kaudella Toyotan city-maasturilla. 

 

Vaatemerkit, sisustusmerkit ja kosmetiikkamerkit esiintyivät ohjelman yhteydessä sen sijaan 

mielellään. Ohjelmasponsoreikseen suomalaista Sillä silmällä sai matkapuhelinmerkki Sony 

Erickssonin, alkoholijuomien maahantuoja Allied Domeqin (Beefeater, Ballantine’s, Malibu, 

Mumm -champanjat…) ja optikko- ja silmälasiketju Nissenin.  Kaikki kolme kertoivat olleensa 

yhteistyöhön tyytyväisiä. 

 
 

6. Sillä silmällä -ohjelman saama vastaanotto 
 
Ennen varsinaista tv-ensi-iltaa ensimmäinen jakso oli näytetty ennakkoon homojen 

pääsiäisristeilyllä (”Munaristeily”). Risteilyn järjestäjät olivat alkuvuodesta yhteydessä kanavaan ja 

sovimme, että annamme ohjelman ensimmäisen jakson risteilylle (Kiirastorstaina 24.3.) 

ennakkokatseluun. Järjestäjien kanssa sovimme, että jakso olisi nähtävissä isossa salissa yhteisesti 

valkokankaalta, sekä keskus tv:n kautta hyteissä. Fab5 teki katselun alkuun risteily-yleisölle 

suunnatun ”videotervehdyksen”. Mielestämme ennakkokatselu oli hyvä tapa antaa pientä 

erikoispalvelua homoille, joiden tiesimme olevan ohjelmasta kiinnostuneita. Risteilyn jälkeen 

järjestäjät totesivat ympäripyöreästi vastaanoton olleen hyvä.  
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Varsinainen tv-ensi-ilta koettiin 30.3.2005 ja vastaanotto oli lämmin. Avausjakso sai lähes 450 000 

katsojaa, mikä on Neloselle hyvä luku. Ohjelman katsojista 46 % kuului ikäryhmään 25 -44 -

vuotiaat, 27 % ikäryhmään 10 -24 -vuotiaat ja 22 % katsojista oli 45 -64 -vuotiaita. Pieni kuuden 

prosentin vähemmistö ohjelman katsojista oli yli 65-vuotiaita. Kotimaisen ohjelman ystävistä 70 % 

oli naisia ja 30 % miehiä. Nelosen kannalta ohjelmaprofiili oli erinomainen.  

 
”Mikä erottaa sitten Queer Eye:n muista pinkeistä ohjelmista? Sen kyky viehättää katsojia laaja-
alaisesti. Homot voivat katsoa ohjelmaa homonäkökulmasta. Tyttöystävät ja äidit voivat seurata 
poikiensa muuntautumista ja samalla ihastella, että ”voi kun nuo homopojat ovat niin mukavia!”. 
Streitit kundit voivat naureskella toiselle samanlaiselle, joka on ruudussa tähtiviisikon käsittelyssä: 
uskaltaisitko sinä vastaavaan?” (4.6.2004, Elias Koskimies) 
 
 
6.1. Ensimmäisen jakson vastaanotto 

 

Koska kuvaukset oli päästy aloittamaan ajoissa, meillä oli mahdollisuus valita avausjakso 

muutaman valmiin jakson joukosta. Ensimmäiseksi ulosmeneväksi jaksoksi valitsimme korsolaisen 

perusmiehen Kentsun, joka oli suomenruotsalaisesta taustastaan huolimatta tavallinen suomalainen 

mies, jollaisen jokainen tuntee. Kentsu oli sympaattinen ja hänellä oli hauskoja tapoja (lasten 

nappulat nahkakengän nauhoissa, kaksi erilaista kondomiaiheista kravattia, valtava televisio), 

hauskoja juttuja ja itsetuntoa puhua kaljuuntumisesta. Myös Kentsun vaimo, Irmeli, oli iloinen ja 

viehättävä, ja pariskunnalla tuntui synkkaavan siinä määrin, että heillä oli edellytyksiä nauttia 

romanttisesta illasta. Tarina oli helposti samastuttavissa. Lapsiperheen arki ja kiire olivat vieneet 

parisuhteesta romantiikan, ja elämästä itsensä hemmottelemisen. Muokkauksen kohteena Kentsu 

oli motivoitunut ja aidosti liikuttunut saamastaan huomiosta.  

 

Kun ensimmäinen jakso oli tullut ulos, alkoi kännykkäni piipata. Sain innostuneita onnitteluita mm. 

yläasteaikaiselta ystävältä, ystävän aviomieheltä ja appiukolta. Todettakoon, että vastaavaa ei ole 

tapahtunut koskaan aikaisemmin minkään muun ohjelman kohdalla. Myös Neloselle saapunutta 

sähköpostipalautetta oli todella paljon. Itse en ole nähnyt silläkään puolella koskaan mitään 

vastaavaa. Varsinkin positiivisen palautteen määrä oli ennennäkemätön. Tässä muutama silloin 

säästämäni: 

 
 
”Sillä silmällä”! Aivan mahtava juttu =) Onneksi ennakkokuvitelmat eivät toteutuneet… Melkein 
jää kyllä alkuperäinen versio toiseksi. Näin se vaan suomijörrikkäkin muuntautuu osaavissa 
käsissä uudeksi mieheksi. Ihan tuli tippa linssiin vaimon onnea katsoessa. KIITOS! Toivottavasti 
sarja jatkaa samaan lupaavaan malliin”. (Palaute 30. maaliskuuta, 21.57) 
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”Paljon ruusuja eilen alkaneelle Sillä silmällä -ohjelmalle. Todella hyvä!!!! Katseltiin kotosalla 
avomiehen kanssa ja naurettiin ihan kauheasti. Viisikko todella symppiksiä ja ammattitaitoisia!!! 
Ihan jäi odottamaan seuraavaa jaksoa! Aurinkoista kevättä tekijöille! T. Miia (Palaute 31. 
maaliskuuta, 9.03) 
 
”Täytyy sanoa, että olin todella positiivisesti yllättynyt Sillä silmällä –sarjasta! Odotin jotain 
myötähäpeässä kieriskelyä, mutta ehei tokkiisa, nauroin monta kertaa ja ihan ääneen! Sarjan 
”hetero” osasi olla roolissaan luonteva ja oli luonteeltaankin sympaattinen. Tykkäsin siis kovasti, 
toivottavasti seuraavatkin jaksot ovat yhtä hyviä! Fab -fiven tyypit ovat myös hauskoja ja 
huvittavia omalla ihanalla tyylillään. Suukkoja heille! ;)” (Palaute 31.maaliskuuta, 14.06) 
 
”Moi Nelosen väki! JA SUURET KIITOKSET! Nimittäin Sillä silmällä –ohjelmasta! Ensin olin 
hiukan skeptinen että joo joo samalla kaavalla apinoidaan, mutta nämä miehethän ovat aivan 
valloittavia! Todella hurmaavia hauskoja homomiehiä, upea ja tyylikäs sarja! KIITOS! (Palaute 
31.maaliskuuta, 10.31) 
 
”Olipa suloisen liikuttavaa seurata, kuinka suomalaisesta jörrikästä kuoriutui hetkessä 
maailmanmies, joka viettelee naisen. Neloselle täydet pisteeet ohjelman mukaansatempaavasta 
toteutuksesta! Jos nelosella osaaminen on tuota tasoa, niin en käsitä, miten esim. maikkarin Vip –
seikkailu ylipäänsä on mahdollinen!!! Fab 5 rulettaa, tässä maassa teille riittää duunia!” (Palaute 
31.maaliskuuta, 8.58) 
 
Kaikki edellä olevat palautteet lienevät naisten lähettämiä. Naiset tuntuivat ihastuneen ohjelman 

miehiin; sekä homoihin että heteroon. Nimenomaan suomalaisuus, ja siksi tuttuus, oli miehille 

naisten silmissä eduksi. Ehkä kotimaisen körilään muutosprosessia oli entistä herkullisempaa 

seurata. Kielteistäkin palautetta tuli toki jonkin verran (n. 10 %). Lähinnä homokammoiset 

syyttivät kanavaa perverssiksi. En ole valitettavasti säästänyt yhtään niistä. Ensimmäisen jakson 

saaman palautevyöryn jälkeen ohjelmapalaute hiipui melko nopeasti. 

 

 
6.2. Katselun kehitys 

 

Ensimmäinen jakson keräsi Sillä silmällä -ohjelman kaikkien aikojen suurimman yleisön, mikä 

kertonee uteliaisuudesta ja voimakkaasta markkinoinnista. Ensimmäinen jakso (30.3.) sai lähes 

450 000 katsojaa, toinen jakso (6.4.) putosi 350 000, nousi siitä taas kahden jakson ajaksi (13.4., 

20.4.) lähelle 400 000:tta ja vakiintui lopulta 300 000:nen vaiheille. Ohjelman katsojaprofiilit 

muistuttivat ulkomaisen ohjelman vastaavia. Ohjelman katsojista 46 % kuului ikäryhmään 25 -44 -

vuotiaat (vrt. ulkomaisen 46 %).  

Myös seuraavaksi suurimman ikäryhmän (10 -24v.) osuus oli täsmälleen sama (27 %). 45 -64 -

vuotiaiden kohdalla kotimaisen version katsojaosuus oli yhden prosenttiyksikön (22 % vrs. 21 %) 

suurempi ja vanhimman (65v+) vastaavasti yhden prosenttiyksikön pienempi (6 % vrs. 5 %). 

Brittiläisen homoista kertovan draaman Älä kerro äidille -sarjan ikäjakauma oli sekin aikoinaan 

jokseenkin samanlainen.  
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Ainoana erona oli, että vanhin ryhmä (65v+) sai hieman isomman osuuden (8 %), mikä viitannee 

suosioon homoseksuaalien keskuudessa. Muutoin luvut olivat 42 % (25 -44v), 27 % (10 -24v.) ja 

23 % (23 %).  

 

 

6.2.1. Sillä silmällä ja naiskatsojat 

 

Kotimaisen ohjelman ystävistä 70 % oli naisia (vrt. ulkomaisen 68 %). Vertailun vuoksi 

todettakoon, että brittiläisen Älä kerro äidille -draamasarjan katsojista 40 % oli miehiä. Sillä 

silmällä miellytti siis todennäköisesti vähemmän homomiehiä ja onnistui löytämään ensisijaisen 

kohderyhmänsä naiset.   

 
Alkuperäisversion vastaava tuottaja Lynn Sadovsky Scout Productionsista oli palaverissamme 

todennut ohjelman perustuvan naisten luontaiseen himoon muuttaa miehiä, sekä komeisiin ja 

hurmaaviin miehiin. Sadovskyn analyysin mukaan naiset kysyvät ohjelmaa katsoessaan omilta 

miehiltään, mikseivät nämä voi olla samanlaisia hurmureita kuin homoviisikko tai valmennuksen 

läpikäynyt heteromies. Katsojina naisilla on turvallinen asema ikään kuin kaiken yläpuolella. 

Amerikkalaisversiossa komean ulkonäköasiantuntijan Kyanin erityisrooli oli huomioida ja hurmata 

äidit ja tyttäret. 

 
Naiset ja homot ovat perinteisesti löytäneet toisensa, ja naiset suhtautuvat edelleen 

homoseksuaaleihin miehiä myönteisemmin (Kekki 2000, 284). Syytä on usein haettu kahden 

alisteisen ryhmän toisiaan kohtaan tuntemasta solidaarisuudesta (Holtzman 2000, 28; Kekki 2000, 

284).  Naisten ja homojen ystävyys nousi 2000-luvulla trendi-ilmiöksi. Oma osansa oli varmasti 

Sinkkuelämää -sarjan (Sex and the City) Carrie Bradshawlla ja hänen ystävyydellään homomies 

Stanfordiin. Sarah Jessica Parkerin esittämä Carrie oli nuorten naisten ikoni ja äkkiä muodikkaat 

sinkkunaiset halusivat ehdottomasti tutustua ja bailata homomiesten kanssa homobaareissa. 

Kosketuspintaa haettiin vähintään homokampaajista. Ilmiölle ominaista on myös ns. homobaarien 

turisti -ilmiö, joka vei heterot tirkistelymatkoille homobaareihin.  

Richard Dyerin (2002, 65) havainnon mukaan monet pop-tähdet kuten Marky Mark, David Bowie, 

Freddie Mercury, George Michael ja poikabändi Take Thatin jäsenet ovat flirttailleet homotyylin 

kanssa, ja silti säilyttäneet asemansa nuorten naisten päiväunien kohteina. Dyerin mukaan 

naispuoliset fanit ovat kokeneet artistin homoseksuaalisuuden usein jopa osana tämän seksuaalista 

vetovoimaa. Myös kotimaisen Sillä silmällä -ohjelman homoviisikko sai naispuolisia faneja, jotka 
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viisikon mukaan olivat usein joko nuoria tyttöjä ja vanhempia täti -ihmisiä. Mikael kommentoi 

pikkutyttöjen ihailua 7 päivää lehdessä seuraavasti: 

 

”Me pidämme kaikista tytöistä, isoista ja pienistä. Ehkä me olemme jollakin tavalla turvallisia. 

Olemme vähän kuin poneja, meitä ei voi saada.” (7 Päivää 2005/22) 

 

 
6.2.2. Sillä silmällä ja mieskatsojat 
 

Sillä silmällä ei herättänyt mieskatsojissakaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vastarintaa. 

Sopii kysyä, johtuuko se helposti sulatettavasta ja stereotyyppisestä homokuvasta vai siitä, että 

muut tv-ohjelmissa esiintyneet homot olivat jo tasoittaneet tietä niin paljon, että Sillä silmällä oli 

helppo hyväksyä. Ehkä kyse oli osaltaan molemmista asioista sekä siitä, että yleinen mielipide oli 

juuri trendikkyyden vuoksi viihdehomoja suosiva.   

 

Aika suosi ohjelmaa suhteessa mieskatsojiin ainakin siksi, että ulkonäöstään kiinnostuneiden 

miesten ns. metroseksuaali-ilmiö eli samaan aikaan nousukauttaan myös Suomessa, ja miesten 

ulkonäköön oli alkanut kohdistua aiempaa suurempia vaatimuksia. Miesten identiteetin muutosta 

tutkineen Andre Rauchin mukaan ulkonäöstä huolehtimisesta on ainakin nuoremmille miehille 

tullut jo ”moraalinen velvoite” ja ellei mies huolehdi ulkonäöstään, se haittaa hänen 

viettelymahdollisuuksiaan, hänen työelämäänsä ja etenkin hänen omakuvaansa (HS 22.10.2006). 

Rauchin mielestä identiteetin muutokseen on vaikuttanut myös se, että homoseksuaalisuudesta on 

tullut avoimesti hyväksyttyä ja näkyvää. Itse tarkentaisin, että metroseksuaalisuus on ensisijaisesti 

paitsi kaupunkilainen, myös kaupallinen ilmiö. Kauppalehti (18.5.2005) kertoi, että tavaratalot 

olivat panneet merkille Sillä silmällä -ohjelman vaikutuksen miesten kulutuskäyttäytymiseen. 

Artikkelissa haastateltujen pukeutumisneuvojien mukaan tavaratalojen pukeutumispalveluihin oli 

alkanut hakeutua aiempaa selvästi enemmän nuoria miehiä, jotka hakivat neuvoja 

bisnespukeutumisen lisäksi myös vapaa-ajan vaatevalintoihin.  

 

Sillä silmällä toimi erinomaisena miehille suunnattujen tuotteiden esittelyväylänä myös ohjelman 

varsinaisen kohdeyleisön, naisten, kautta. TNS Gallup Median tekemän tutkimuksen mukaan 

miesten ylivoimainen tietolähde sekä kosmetiikka- että vaateostoksiin liittyen on nimittäin juuri 

puoliso tai seurustelukumppani. Tutkimus toteaa, että mikäli kosmetiikka- ja vaatemainostajat 

haluavat tavoittaa miehet, se onnistuu parhaiten naisille suunnattujen aikakauslehtien kautta. 

Muotitietoiset miehet, metroseksuaalit, käyttävät vaatteisiin enemmän rahaa kuin kaikki naiset 

keskimäärin. Näitä muotitietoisia on reilu kolmannes kaikista 15 -24-vuotiaista miehistä. (M&M 
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32/2004) Mainostajat varmasti haluavat tämän ryhmän laajenevan myös vanhempiin miehiin, joita 

tässä tapauksessa edustivat ohjelman ydinkohderyhmän puolisot.  

 

 

7. Tuotannon summaus 

 
Vaikka kotimaisen Sillä silmällä -ohjelman saavuttamaa menestystä ei voi verrata amerikkalaisen 

esikuvansa saavuttamaan voittokulkuun, se oli kuitenkin Nelosellekin menestys. Katsojat 

kiinnostuivat ohjelmasta, ja mikä merkillepantavinta, myös mainostajat kokivat ajan olevan kypsä 

tällaiselle ohjelmalle.  

 

Koska homoja ei kotimaisissa tuotannoissa ollut Suomessa juuri nähty, sisälsi ohjelma tiettyä 

uutuusarvoa, ja oli siksi tavallaan rohkea hanke. Tästä ja suomalaisten julkihomojen 

vaatimattomasta määrästä oli hyötyä myös tiedotuksellisesti. Lehdistö piti ilmiötä yhä eksoottisena, 

vaikka homotrendiä oli maailmalla ja suomessa nähdyissä ulkomaisissa tv-sarjoissa eletty jo useita 

vuosia. 

 

Ohjelma onnistui siis hieman säväyttämään, mutta nimenomaan Nelosella esitettynä hanke oli 

mielestäni kohtalaisen riskitön. Nelonen oli tuonut pink-tv:n Suomeen ja jatkanut ilmiötä useissa 

ohjelmissa. Tavallaan kotimainen Sillä silmällä oli tälle linjalle luonteva jatke, ellei peräti 

loppuhuipentuma.  Katsojiensa reaktioita Nelosen ei tarvinnut liikaa jännittää, profiloituuhan 

kanava juuri kaupunkilaiseksi ja trendikkääksi edelläkävijäkanavaksi, jonka tärkein kohderyhmä 

ovat nuorehkot naiset. Tältä pohjalta Nelosen oli turvallista seistä kotimaisen Sillä silmällä -

ohjelman takana ja panostaa näkyvästi ohjelman markkinointiin.  

 

 

Olisi ollut huomattavasti rohkeampaa, mikäli ”koko kansan viihdekanava” MTV3 olisi tarttunut 

ohjelmaan. Uskoakseni Maikkarissa tällaisen ohjelman potentiaaliset haitat olisi kuitenkin arvioitu 

hyötyä suuremmiksi, ja ohjelma jätetty tekemättä. Myös YLE on ajellut pink-tv -ilmiön suhteen 

himmennetyin lyhdyin. YLE:n lähestymistapa seksuaalisiin vähemmistöihin on ollut paitsi 

vähäinen myös perinteisen asiallinen. Uudet tuulet eivät ole tällä saralla siellä puhaltaneet, vaikka 

esim. ulkomaiset sarjat Queer as Folk ja Angels in America olisivat mielestäni ns. laatudraamoina 

istuneet YLE:n muuhun ohjelmistoon hyvin. Asialliset dokumentit tavoittavat vain pienen osan 

muutenkin homomyönteisiä ihmisiä, joten massojen asenteiden muokkaamiseen ne eivät riitä. 

Suomessa Nelosen ohella ainoastaan Subtv olisi voinut ostaa Sillä silmällä -formaatin.  
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Siihen, miltä ohjelma näytti ruudussa, olen melko tyytyväinen. Mielestäni viisikon roolitus onnistui 

hyvin ja sama pätee valtaosaan heteromiehistä. Noudatimme toki roolituksessa viihteen ja 

ohjelmaformaatin edellyttämää homomallia, jota ohjasimme vielä hyväntuulisempaan ja 

komeampaan suuntaan; kuten muillekin viihteessä esiintyville ihmisille on tapana tehdä. 

Varsinaisia homomaneereja emme kuitenkaan pyytäneet lisäämään.  

 

Ohjelman lopettaminen sen saavuttamasta suosiosta huolimatta kahteen tuotantokauteen johtui 

osaltaan tietyistä tuotannollisista seikoista (Helsingistä loppuvat vaate- ja sisustusliikkeet) ja 

osaltaan ohjelman luonnollisesta elinkaaresta, joka nykytelevisiossa on usein melko lyhyt 

(poikkeuksellisen kestäviä menestyskonsepteja, kuten Big Brother ja Idols toki myös on). Oli hyvä 

lopettaa, ennen kuin ”uusi, kiva ja trendikäs” ohjelma menetti kiinnostavuutensa. Koska sisustus- ja 

ruokaohjelmat kestävät kuitenkin yleensä pitempään, näen nimenomaan homouden edustaneen 

tässä juuri sitä ”uutta ja kivaa”, ja tästä syystä uutta kotimaista homovetoista viihdeohjelmaa 

Nelosella tuskin lähikausina nähdään.  Missä roolissa ja millä kanavalla seksuaalisia vähemmistöjä 

seuraavaksi suomalaisessa tv-tuotannossa esiintyy, onkin mielenkiintoinen kysymys. 

 

 

III. TÄTÄ MIELTÄ OHJELMASTA OLIVAT HOMO- JA BISEKSUAALIT 

 

1. Kysely 

 

Valitsin mielipiteitä kartoittavan kyselyni kohteeksi homot, lesbot ja biseksuaalit, koska Sillä 

silmällä oli ensisijaisesti heteroyleisölle (naisille) suunnattu ohjelma. Koska ohjelman suurin 

koukku oli kuitenkin viiden homomiehen muodostama Fab5, arvelin, että ohjelma oli 

automaattisesti myös seksuaalisille vähemmistöille ainakin jollakin tasolla merkityksellinen. 

Merkityksellisyyttä lisäsi epäilemättä ohjelman harvinaislaatuisuus. Tiesin, että 

katsojapalautteeseemme ei ollut tullut puolesta tai vastaan kommentteja seksuaalisten 

vähemmistöjen edustajilta; lähinnä keskustelua oli käyty homojen omissa foorumeissa.  

Huomattavasti poleemisempaa keskustelua vähemmistölle asetetusta mediaroolista käytiin esim. 

kesällä 2007 YLE:n Manne-tv:n (myöhemmin Romano-tv) ympärillä. Tähän keskusteluun 

osallistui paitsi valtaväestö, myös kohteena olleet romanit. Sillä silmällä -ohjelman 

strereotyyppisestä homoroolituksesta oli lehdissä käyty jonkin verran keskustelua, mutta asialla 

olivat yleensä käsittääkseni heteroseksuaalit toimittajat. On vaikea sanoa, onko enemmistön huoli 

vähemmistölle asetetusta roolista hyvä asia vai negatiivisessa mielessä holhoavaa. Tällä kyselyllä 
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lähdin hakemaan vastausta kysymykseen: mitä mieltä homot, lesbot ja biseksuaalit ohjelmasta 

olivat?       

        

1.1. Mitä kysyttiin? 
 
Lähdin kartoittamaan seksuaalisten vähemmistöjen mielipidettä kotimaisesta Sillä silmällä -

ohjelmasta seuraavin avoimin kysymyksin: 

 
1. Mitä mieltä olet Fab5:n (Tommy, Mikael, Mikko, Gekko, Pekka) edustamasta homokuvasta 

(voit kommentoida heitä myös yksilöinä)? 
 
2. Minkälainen rooli heteromiehillä ohjelmassa mielestäsi oli? 
 
3. Minkälaisena homo- ja heteromiehen välinen suhde ohjelmassa esitettiin? 
 
4. Mille ohjelmassa naurettiin? 
 
5. Mille sinä nauroit? Vai nauroitko? 
 
6. Mistä asioista mielestäsi viestii, että televisiokanava tilaa tällaisen ohjelman ja sijoittaa sen 

parhaaseen katseluaikaan? 
 
7. Oliko ohjelman esittäminen mielestäsi kaiken kaikkiaan hyvä vai huono asia? 
 
8. Minkälaisia vaikutuksia ohjelmalla mielestäsi on ollut tai on voinut olla? 
 
9. Mitä muita ajatuksia ohjelma on sinussa herättänyt? 

 
 

Esitin kysymykset avoimin mielin, uteliaana tietämään, mitkä teemat nousisivat vastauksissa esille. 

Halusin peilata tekemiämme valintoja vähemmistövastaajien mielipiteisiin ja selvittää, mitä mieltä 

he olivat valitsemastamme Fab5:sta sekä ohjelmaan ottamistamme heteromiehistä. Koska ohjelman 

selkeä pyrkimys oli viihdyttää katsojia ja olla hauska, halusin myös kartoittaa pitivätkö 

seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvat tätä ensisijaisesti heteroyleisölle tuotettua ohjelmaa 

ollenkaan hauskana. Koska olen tuotantoprosessissa keskittynyt paljolti Nelosen rooliin, 

motiiveihin ja toimintatapoihin tässä tuotantoprosessissa, halusin myös tietää, minkälaisina ne 

nähtiin ulkoapäin. Kaikkein kriittisimmät kysymykset minulle ohjelmantekijänä olivat ne, joilla 

kartoitin ohjelman merkitystä tai merkityksettömyyttä vastaajille. Nähtiinkö ohjelma seksuaalisten 

vähemmistöjen kannalta haitalliseksi, hyödylliseksi vai yhdentekeväksi? Viimeisen, avoimen 

kysymyksen esitin siltä varalta, että vastaajat halusivat vielä sanoa ohjelmasta jotakin itselleen 

merkityksellistä tai jotain sellaista, mitä en ollut älynnyt kysyä. 

 



 67 

Ennen näihin avoimiin kysymyksiin siirtymistä kartoitin vastaajilta seuraavat taustamuuttujat: 

sukupuoli (mies – nainen), ikä (alle 20v. – 20- 29v. – 30- 39v. 40 -49v. - 50-59v. 60 -69v. 70+), 

seksuaalinen suuntautuminen (homo – lesbo – biseksuaali), asuinpaikka (Helsinki – kaupunki – 

pikkukaupunki/maaseutu), vastaajan avoimuus oman seksuaalisuuden suhteen (kaapissa – osittain 

kaapissa – ulkona kaapista) sekä mistä he olivat saaneet tiedon kyselystä (Seta/Z-lehti – 

ranneliike.fi – muu).  

 

 

1.2. Miten kysely toteutettiin? 

 
Sain kyselyn järjestämiseen ja vastaajien tavoittamiseen apua perinteikkäältä Z -lehdeltä, jota vielä 

tuolloin julkaisi Seksuaalinen Tasavertaisuus ry eli Seta, sekä ranneliike.net -internetsivustolta. 

 

Z-lehti julkaisi nettikyselyäni markkinoivan puolen sivun jutun (liite 12) marraskuussa 2006.  

Näkyvän jutun lisäksi päätoimittaja Sari Virtanen kehotti omia sähköpostirekistereitään hyödyntäen 

ihmisiä vastaamaan kyselyyni. Nämä ystävälliset eleet poikivat minulle 34 vastausta (38 %).  

Vuoden vaihteessa Seta ilmoitti luopuvansa Z-lehdestä taloudellisiin vaikeuksiin vedoten. Z -

lehden päätoimittaja Sari Virtanen ja markkinointipäällikkö Jani Karsikko päättivät kuitenkin 

taistella lehden puolesta ja ryhtyivät etsimään yhteistyökumppaneita lehteä julkaisevaan 

osakeyhtiöön. Ainakaan vuodenvaihteeseen lehden taru ei siis loppunut, vaan ensimmäinen 

yksityiseltä pohjalta toimitettu lehti ilmestyi 2007 tammikuussa. Z-lehden levikki on ollut n. 4000 

kappaletta.  

 

Ranneliike.net syntyi syyskuussa 2001. Sen tunnuslause on ”Homokansan yhdistävä tekijä”, ja 

sivuston idea on olla kaikkien homojen kohtauspaikka, tietolähde ja keskustelufoorumi. Sivustolla 

tuodaan esiin niin yhteiskunnallisia kuin viihteellisiäkin sateenkaarikansaa kiinnostavia asioita, ja 

annetaan foorumin käyttäjille mahdollisuus tuoda omia asioitaan julki. Ranneliike.netin tarjoamat 

palvelut on toteutettu vapaaehtoisvoimin. Ranneliike.netissä käy noin 10 000 eri ihmistä 

viikoittain. Valtaosa rekisteröityneistä käyttäjistä on 18 -30-vuotiaita kaupunkilaisia. Helsinkiläiset 

käyvät sivuilla ylivoimaisesti eniten. 

Kehotus vastata kyselyyni ilmestyi ranneliike.netin keskustelufoorumille ”operaattorin” nimissä. 

Ranneliike.net toimi mielestäni erinomaisena täydentäjänä Setalle, ja sain sen kautta 22 vastausta 

(25 %). Tarkoitukseni oli tavoittaa ranneliikkeen kautta hieman nuorempia homo- ja biseksuaaleja 

sekä ihmisiä, joille järjestöelämä on vieraampaa. Ranneliike.net tavoittikin parhaiten 20- 40-

vuotiaat vastaajat. 
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Molemmat ilmoitusfoorumit ohjasivat kotisivuilleni www.uta.fi/~katja.santala, josta löytyi 

tutkimuksesta kertova etusivu sekä kyselykaavake. Nettikysely toteutettiin ajalla 15.11.- 

30.11.2006. Kysely oli luonteeltaan anonyymi, eikä minulla ole tietoa vastaajien 

henkilöllisyyksistä. 

 

Näiden tiedotusväylien lisäksi ns. puskaradio tuotti yllättävän hyvin tulosta, sillä muista lähteistä 

kyselyyn ohjautuneita oli 33 (37 %) 

 
 
1.3. Ketkä kyselyyn vastasivat? 

 

Kaiken kaikkiaan kysely tuotti 89 käyttökelpoista vastausta, joista 34 oli naisilta ja 55 miehiltä. 

Kyselyni oli tavoittanut paitsi eri sukupuolet, myös eri ikäryhmät ja asuinpaikkakunnat sekä 

ohjelmaan innolla tai inholla suhtautuvat. Mielestäni kyselyn kautta saamani aineisto oli erittäin 

hyvä ja monipuolinen. Ohjelma tuntui olevan vastaajilla vielä hyvin muistissa. 

 

Naisista 17 asui Helsingissä, 13 suuressa kaupungissa ja 4 maaseudulla. Heistä 25 oli 

homoseksuaaleja ja 9 biseksuaaleja. 4 seurasi ohjelmaa aina, 7 useimmiten, 20 silloin tällöin ja 3 

kerran tai pari. 11 oli osittain kaapissa ja 23 oli täysin avoin seksuaalisesta suuntautumisestaan. 

Kukaan naisista ei rastittanut olevansa kokonaan kaapissa. 10 oli saanut tiedon tutkimuksesta 

Setan/Z -lehden kautta, 5 ranneliikkeen kautta ja 19 muuta kautta. Naisista kaksi oli alle 

kaksikymppistä, 18 kuului ikäryhmään 20 -29 vuotiaat ja 12 ikäryhmään 30 -39-vuotiaat. Yksi 

naisvastaaja oli 47-vuotias ja yksi 50-vuotias. Kyselyyn vastanneet naiset kuuluivat ikänsä puolesta 

selkeästi ohjelman ydinkohderyhmään. 
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TAULUKKO 1. Kyselyyn vastanneet naiset 

 
Naiset      
 
-20v. 

-
29v.

-
39v.

-
49v.

-
59v.

-
69v.

Ikä 2 18 12 1 1 0 
Seksuaalinen suuntautuminen       
Homoseksuaali  11 12 1 1  
Biseksuaali 2 7     
Seksuaalisen suuntautumisen salaus       
Kaapissa       
Osittain kaapissa 1 4 5  1  
Ulkona kaapista 1 14 7 1   
Asuinpaikka       
Asuu Helsingissä  8 8 1   
Asuu suuressa  kaupungissa (yli 100 000)  10 2  1  
Asuu pikkukaupungissa / maaseudulla 2  2    
Ohjelman seuraaminen       
Katsoi ohjelmaa aina 1 1 1 1   
Katsoi ohjelmaa useimmiten 1 2 4    
Katsoi ohjelmaa silloin tällöin  14 5  1  
Katsoi ohjelmaa kerran tai pari  1 2    
Tieto kyselystä       
Seta/Z  5 4 1   
Ranneliike.fi  2 2  1  
muu 2 11 6    
 

Miehistä 33 asui Helsingissä, 12 muussa suuressa kaupungissa ja 10 maaseudulla. Heistä 51 oli 

homoseksuaaleja ja 4 biseksuaaleja. 6 vastaajista seurasi ohjelmaa aina, 8 useimmiten, 23 silloin 

tällöin ja 17 kerran tai pari. Yksi vastaajista oli jättänyt kohdan täyttämättä. 

13 miespuolisista vastaajaa oli osittain kaapissa ja 40 täysin avoin seksuaalisuutensa suhteen. Kaksi 

vastaajista jätti kohdan täyttämättä. 24 miestä oli saanut tiedon Setan/Z-lehden kautta, 17 

ranneliikkeen kautta ja 14 muuta kautta. Viisi miesvastaajaa oli alle 20-vuotiaita, 10 kuului 

ikäryhmään 20 -29-vuotiaat, 21 ikäryhmään 30 -39-vuotiaat, 13 ikäryhmään 40 -49 -vuotiaat, kaksi 

ikäryhmään 50 -59-vuotiaat ja 3 ikäryhmään 60 -69-vuotiaat. Yksi vastaajista ei kertonut ikäänsä. 

Naisvastaajista poiketen miehiä löytyi siis tasaisemmin eri ikäryhmistä.  
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TAULUKKO 2. Kyselyyn vastanneet miehet 
 
 

 Miehet*      
 
Ikä 

 
-20v. 

-
29v.

-
39v.

-
49v.

-
59v.

-
69v.

 5 10 21 13 2 3 
Seksuaalinen suuntautuminen       
Homoseksuaali 3 10 20 12 2 3 
Biseksuaali 2  1 1   
Seksuaalisen suuntautumisen salaus   1 1   
Kaapissa       
Osittain kaapissa 2 4 7 1   
Ulkona kaapista 3 6 13 11 2 3 
Asuinpaikka       
Asuu Helsingissä  4 18 8 1 1 
Asuu suuressa  kaupungissa (yli 100 
000) 

3 5 2  1 1 

Asuu pikkukaupungissa / maaseudulla 2 1 1 5  1 
Ohjelman seuraaminen   ?    
Katsoi ohjelmaa aina 1  1 3  1 
Katsoi ohjelmaa useimmiten 1 1 4 1  1 
Katsoi ohjelmaa silloin tällöin 1 6 10 5 1  
Katsoi ohjelmaa kerran tai pari 2 3 5 4 1 1 
Tieto kyselystä       
Seta/Z 2 1 10 8  2 
Ranneliike.fi 2 6 6 2 1  
muu 1 3 5 3 1 1 
 
*Yksi miesvastaaja ei näy taulukossa, koska hän ei kertonut ikäänsä 

 

Mitään selkeitä yhtäläisyyksiä muuttujien ja mielipiteiden välillä ei ole löydettävissä. Joka 

muuttujaryhmästä löytyi eri tavalla ohjelmaan suhtautuvia vastaajia.  

 

 

Kaikkein aktiivisimmat mieskatsojat löytyivät maaseudulta. Kuusi (11 %) miestä katsoi ohjelman 

aina. Heistä viisi (83 %) asui maaseudulla. Heidän ikänsä painottuivat yli nelikymppisiin (69, 

39,20,41,49,48), vaikka joukossa oli myös yksi 20 -vuotias mies. Nämä sitoutuneet katsojat pitivät 

ohjelmasta.  

 

14 % (n=8) miehistä katsoi ohjelman useimmiten. Heistä kuusi asui Helsingissä ja kaksi 

maaseudulla. Iältään miehet olivat 19 -63 -vuotiaita (63, 31, 19, 32, 34, 25, 42, 31). Näihin 

katsojiin tuntuu pätevän reality -ohjelmien katsojia tyypillisesti sitova tunnekoukku: osa katsoi 

ohjelmaa koska todella piti siitä, osa taas tuntui katsovan sitä siksi, että se lähinnä ärsytti heitä.  
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Naisista neljä (12 %) katsoi ohjelman aina. Kaksi heistä asui maaseudulla, yksi kaupungissa ja yksi 

Helsingissä. Iältään nämä ohjelman naispuoliset fanit olivat 18 -47 -vuotiaita (36, 18, 47, 29). 

Heistä kaikki pitivät ohjelmasta kovasti.  

 

Useimmiten ohjelman katsoi 21 % (n= 7) naisista. Heistä kaksi asui maaseudulla, kolme 

kaupungissa ja kaksi Helsingissä. Iät vaihtelivat 20 ja 34 välissä (28, 34, 20, 34, 21, 32, 33). 

Kriittisyys lisääntyi mieskatsojien tapaan tässä ryhmässä. Useimmiten Sillä silmällä -ohjelmaa 

katsoneet naiset peräänkuuluttivat televisioon lisää lesboista kertovia ohjelmia ja kritisoivat Fab5:n 

stereotyyppistä olemusta.   

 

Vastaajien ikä ei tunnut selittävän vastausten sävyä. Vanhimmat, yli 60-vuotiaat, miehet 

suhtautuivat ohjelmaan positiivisesti, mutta toisaalta viisikymppiset miesvastaajat olivat 

huomattavasti negatiivisempia. Nuoret miehet asettuivat mielipiteissään molempiin ääripäihin ja 

niiden väliin.  

 
 
2. Aineiston analyysi  
 
Kyselyyn vastattiin perusteellisesti ja usein myös tunteella. Vaikka kysely sisälsi kahdeksan 

varsinaista kysymystä, jaksettiin yhdeksänteen avoimeen kysymykseenkin yhä vastata ajatuksella. 

Vastauksista on tehtävissä tiettyjä yleistyksiä, mutta jokaiseen kysymykseen löytyi mielipiteitä 

suorastaan laidasta laitaan. Myös Sillä silmällä -ohjelman vaikutukset vastaajan omaan elämään 

saatettiin kokea erittäin myönteisiksi tai vaihtoehtoisesti lähinnä kielteisiksi. Vastausten taustalta 

on luettavissa paitsi mielenkiintoisia elämäntarinoita myös koko ihmispersoonien kirjo. Yhtä 

oikeaa mielipidettä ei ole. 

 

Vastauksia luokitellessani päädyin käsittelemään mies- ja naisvastaajia omina ryhminään, sillä 

miehet joutuivat automaattisesti peilaamaan omaa identiteettiään sekä Fab5:n esittämään 

homokuvaan että heteromiesten edustamaan mieskuvaan. Naiset olivat ohjelmasta automaattisesti 

etäämmällä ja tässäkin tapauksessa ikään kuin kaiken yläpuolella.  

 

Pyrin suhtautumaan saamaani aineistoon mahdollisimman joustavasti ja aineistolähtöisesti. Luin 

vastaukset aluksi useamman kerran läpi hahmottaakseni, mitkä teemat kunkin kysymyksen 

kohdalla nousivat kaikkein selkeimmin esiin. Näiden teemojen kautta luokittelin vastaajat heidän 

mielipiteitään vastaaviin ryhmiin, joita tarkastelin aluksi määrällisesti. Alun perin tarkoitukseni oli 

tehdä vain laadullinen analyysi, mutta koska vastauksia tuli näin runsaasti, päädyin kokonaisuutta 
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hahmottaakseni tekemään myös määrällistä analyysia. Tekemäni luokittelun ja ”kevyen” 

määrällisen analyysin jälkeen tarkastelin vastauksia laadullisesti keskeisimmiksi nousseiden 

teemojen ja käsitteiden kautta. Usein tämän ”ensimmäisen luennan” jälkeen vastauksista nousi 

esiin vielä toinen vahva teema, jonka analysoin samaan tapaan. Koska vastaukset itsessään 

pystyvät usein kuvaamaan käsiteltävää teemaa kaikkein parhaiten, olen nostanut myös jokaisen 

kysymyksen kohdalla useampia yksittäisiä kommentteja esiin.  

 
Käytyäni kaikki kysymykset vastauksineen läpi, tarkastelen vastauksia myös joidenkin muiden 

muuttujien, kuin sukupuolen, osalta. Mitä vaikutusta vastaajan iällä oli? Entä sillä, asuiko hän 

kaupungissa vai maaseudulla? Vastasivatko yhä kaapissa olevat kyselyyn eri tavalla kuin seksuaali-

identiteetiltään avointa elämää elävät vastaajat?     

 

 

2.1. Tosihomon mielipide viihdehomosta 
 
Kysyttäessä mielipidettä Suomen Fab5:sta, kaikkein keskeisimmäksi käsitteeksi nousi stereotyyppi. 

Tämä sana esiintyi vastauksissa muodossa tai toisessa 28 kertaa. Havainto ei yllättänyt minua, sillä 

pidän käsitettä erityisesti seksuaalisten vähemmistöjen yhteydessä käytettynä ”muotisanana”, joka 

on esiintynyt homoseksuaaleja ja televisiota käsittelevissä artikkeleissa niin usein, että se on tullut 

osaksi medialukutaitoisten tv-katsojien perussanastoa.  Yleisimmin valveutunut katsoja tarkastelee 

televisiossa näkemäänsä homo- tai lesborepresentaatiota nimenomaan siltä pohjalta, onko se hänen 

mielestään stereotyyppinen vai ei. Tämä on pääkriteeri, jonka perusteella homo- ja lesbohahmoja 

arvotetaan. Yleisimmin television homo- tai lesbohahmot saavat kiitosta silloin, kun ne onnistuvat 

välttämään stereotypioita. 

 

Stereotyypeillä tarkoitetaan harvoja yksinkertaistettuja väittämiä, jotka ulotetaan koskemaan 

kokonaisia ihmisryhmiä. Stereotyypit eivät huomioi yksilöitä ryhmien sisällä, eivätkä anna tilaa 

muutokselle. Stereotyypit leimaavat tietyn ryhmän edustajat tietynlaisiksi ja muokkaavat näin 

yleistä mielipidettä haluamaansa suuntaan. (Dyer 2002, 50)  

 

Vastaajista 55 % (n=49) piti Suomen Fab5:n edustamaa homokuvaa stereotyyppisenä: 33 % (n=29) 

nimenomaan kielteisessä ja homoille haitallisessa mielessä ja 22 % (n=20) vastaajista 

ennemminkin osana viihdekonseptia ja siksi lähinnä harmittomana piirteenä, joka ei häirinnyt heitä 

itseään.  23 % (n=21) vastaajista ei kokenut viisikkoa lainkaan stereotyyppisenä, vaan 

pikemminkin monipuolisena ja aitona. Loput 22 % vastaajista (n= 19) sijoitin luokkaan ”muu”. 
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2.1.1. Fab5 vahvisti vanhoja stereotypioita  

 

Noin kolmannes sekä mies- (31 %) että naisvastaajista (35 %) piti suomen Fab5:n edustamaa 

homokuvaa kielteisessä mielessä stereotyyppisenä. Monet vastaajat olivat pahoillaan siitä, että 

ohjelman tarjoama homokuva vahvistaa seksuaalienemmistön vanhoja ennakkoluuloja entisestään.  

 
Heidän tarjoamansa homokuva on aika ohut ja vahvisti homoskenen ulkopuolisten käsitystä 
homoista; homokuva ei ollut moniulotteinen eikä joustava; ei-homomaisten poikien on edelleen 
yhtä vaikea tulla kaapista ulos, koska suomalaisesta yhteiskunnasta puuttuu edelleen toisenlainen 
homokuva, johon ne pojat voisivat samaistua. (Mies 20 v. kaupunki, biseksuaali) 
 
Stereotyyppien vahvistaminen on viihteelle tyypillistä. Seksuaaliset vähemmistöt eivät ole ainoa 

ryhmä mikä tästä on kärsinyt, vaan tyyppiesimerkkeinä käyvät myös eri kansallisuudet (kauniit 

ruotsalaiset, jäykät britit), etniset ryhmät (juopottelevat saamelaiset, epärehelliset romaanit) tai 

ammattien edustajat (kevytkenkäiset lentoemännät, häikäilemättömät pörssimeklarit). Näitä 

tyypiteltyjä hahmoja käytetään tarinoiden kuljettajina samaan tapaan kuin vanhoissa saduissa 

viisaita vanhuksia ja ovelia kettuja. Eräs nykyajan perushahmoista on myös ylidramaattinen ja 

humoristinen homohahmo.  

 

Linda Holtzmanin mukaan stereotypioiden voimistumista aiheuttaa ensisijaisesti jonkin ryhmän 

vähäinen pääsy mediaan. Kun esimerkkitapauksia on nähtävillä vähän, pääsee jokainen näistä 

harvoista representaatioista muokkaamaan yleisön mielikuvia jostakin ryhmästä voimakkaammin, 

kuin jos tätä ryhmää olisi totuttu näkemään vaikkapa televisiossa usein. Samaten jostakin ryhmästä 

esitettyjen mediakuvien monipuolisuus, mikä taistelisi stereotypiaa vastaan, harvoin kohoaa 

valtavan suureksi, mikäli hahmoja jo lähtökohtaisesti nähdään vähän. Vähäinen näkyvyys johtaa 

helposti yhden tai kahden perustyypin toistoon, mikä vaikuttaa stereotypiaa lisäävästi. (Holtzman 

2000, 41) 

 

Homojen- ja varsinkin suomalaisten homojen medianäkyvyys on Suomessa toistaiseksi ollut varsin 

vähäistä ja sitä kautta suppeaa. Eipä ole tainnut kukaan julkisuuden henkilökään tulla kaapista enää 

Jari Sillanpään jälkeen. Onhan se vähän kärjistäen ikävää, jos suomalaisten homojen mediakuva on 

yhden kaupallisen viihdeohjelman varassa.  

 

Vastaajat, jotka olivat pahoillaan Suomen Fab5:n edustamasta homokuvasta, harmittelivat usein 

sitä, miten homot esitettiin ohjelmassa vain yhdenlaisina: kultturelleina, trenditietoisina ja lähinnä 

esteettisistä asioista kiinnostuneina hassuttelijoina. 
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Kuten ohjelmaformaattiin kuuluu, he edustavat vain yhdentyyppistä homomiestä; tyylikästä, 
trenditietoista ja kultturellia fabulous-tyyppiä, joka ei siis toosiaaaankaaaan peittele homouttaan. 
Tämäntyyppisiä homoja on todellisuudessa vain pieni osa kaikista homomiehistä ja on varsin 
ikävää, että näytetään taviksille vain tämä stereotyyppi. ( Mies, 30 v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Sillä silmällä -ohjelman viisikko todella edusti jo ammattiensa puolesta tätä ”fabulous”- tyyppiä. 

Näiden estetiikasta ammentavien trendihomojen ryhmä ei ole ehkä suuri, mutta sitäkin näkyvämpi.  

He ovat työskennelleet kampaajina, maskeeraajina, sisustus- ja muotisuunnittelijoina sekä 

viihdetaiteilijoina. Koska näillä aloilla ilmapiiri on vapaampi kuin vaikkapa armeijassa, heidän ei 

ole myöskään yleensä tarvinnut peitellä suuntautumistaan. Niinpä monet heteroseksuaalit tuntevat 

tai ainakin tietävät jonkun homon nimenomaan tästä ryhmästä. Esteettisillä aloilla toimivat 

homoseksuaalit ovat tuoneet ihmisten arkeen kauneutta ja iloa, ja he ovat olleet erityisesti naisten 

keskuudessa varsin pidettyjä. Ammatit eivät kuitenkaan nauti patriarkaalisen yhteiskunnan 

kunnioitusta, vaan niitä pidetään usein pikemminkin turhanpäiväisinä. Tästä syystä näiden 

ammattiryhmien miehet ovat saaneet osakseen tiettyjen piirien suoman hyväksynnän vastapainona 

myös maskuliinisen järjestelmän pilkan.     

 

Richard Dyer on analysoinut homomiesten ja esteettisten ammattien välistä yhteyttä ja johtanut sen 

homomiesten kykyyn soluttautua ja sopeutua erilaisiin piireihin ja tilanteisiin. Dyerin mukaan 

homomiehet tarkkailevat ympäristöään ja poimivat automaattisesti erilaisten sosiaalisten piirien 

tapoja, sääntöjä ja ulkonäköön liittyviä merkkejä, koska ovat tottuneet mukauttamaan itsensä 

kulloinkin vallitsevaan joukkoon ja tilanteeseen. (2002, 59 & 63). Dyer kehuu homomiehiä 

loistavasta tyylitajusta, mutta tähdentää, ettei tämä tietenkään päde kaikkiin homoihin; 

homokulttuuriin se kuitenkin Dyerin mukaan pätee (2002, 68).  

 

Mielestäni nykyisin on käsittämätöntä ja kummallista yleistämistä väittää, että homomiehet 
osaisivat pukeutua, käyttäytyä ja sisustaa jotenkin sisäsyntyisesti; tiedän monta homomiestä – 
kyllä, pari heistä on insinöörejä ja ainakin yksi on lääkäri – joiden vaatekaapille ja koteihin 
ohjelman viisikko olisi pitänyt kutsua! olen ollut huomaavinani myös että jotkut tuntemani 
homomiehet eivät enää pyydä tai tarjoudu vaateostoksille makutuomariksi, vaan nyt he tulevat 
mukaan stailaamaan; käsittämätöntä, että sopivien housujen tai paidan osto on muuttunut 
kokonaan uuden tyylin luomiseksi tai stailaukseksi! (Mies 36v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Fab5:n edustama tyylihomon rooli ei häirinnyt 22 % (n=20) vastaajista; vaikka samat vastaajat 

kokivatkin roolin stereotyyppisenä. 29 % naisista (n=10) ja 18 % miehistä (n=10) näkivät roolin 

luonnollisena osana viihteellistä ohjelmakonseptia, ja vaikka vastaajat totesivat viisikon edustavan 

stereotyyppistä homokuvaa, he kiittivät näitä samalla myös sympaattisesta olemuksesta.   
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Kaikki olivat ns. stailaushomoja, mutta sehän nyt oli ohjelman ideakin, joten se ei haitannut. 
Muunlaisia homoja (nahkahomot, karhut jne.) on nähty mediassa muissa yhteyksissä. (Nainen, 24 
v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Homokuva oli mitä odottaa saattaa: jokseenkin stereotyyppinen; toisaalta se ei kuitenkaan ollut 
häiritsevä, vaan enemmänkin hauskalla tavalla; ohjelman perusteella on kuitenkin vaikea sanoa, 
olivatko Fab5 omia itsejään vaiko ohjelman asettamissa rooleissa; ilmeisesti kuitenkin ohjelma oli 
osin teatteria heidänkin puoleltaan. ( Mies 39 v., Helsinki, homoseksuaali) 
 

Kritiikkiä viisikko sai myös ”homomaisen käytöksen” korostamisesta, joksi laskettiin 

kikattaminen, kaksimieliset vitsit ja homomaiset eleet. Monet vastaajat totesivat tällaisen 

homokuvan olevan valtaväestölle turvallinen, sillä naismaisen homon erottaa jo kaukaa, eikä hän 

näin pääse yllättämään kuten heteronoloinen homo. Joku totesi etäisen viihdehomon olevan 

nykyään Suomessa hyväksytty hahmo, jonka kanssa voi ”bondata ja jakaa samanlaiset elämän 

arvot”. Sillä silmällä noudatti vahvaa formaattia, joka sääteli pitkälti sitä, missä roolissa viisikko 

nähtiin.  

He olivat tyyliasioista konsultoivia miehiä, jotka tekivät ohjelmasta viihteellisen laskemalla leikkiä 

omasta homoseksuaalisuudestaan. Rivien välistä oli luettavissa, että varsinkin ne vastaajat, jotka 

eivät voineet mitenkään samaistua näihin fabulous-tyyppeihin, kaipasivat televisioon 

homohahmoja, joihin myös he voisivat samaistua.  

 

Onhan se joillekin homoille saattanut olla mukavaa, kun telkussa on homoja, varsinkin niille 
homoille joita itseäkin kiinnosti nämä homoviisikon osaamisalueet; äijähomoja sarja varmaan 
ärsytti, koska juuri he (tai me) ovat tottuneet kuulemaan heteroilta kommentteja tyyliin ”ethän sä 
oo ollenkaan homomainen”; se ärsyttää, ja olisikin hienoa jos sarja olisi yrittänyt romuttaa 
iänikuisia stereotypioita eikä vahvistaa niitä; heteroiden parissa sarja varmaan miellytti naisia, en 
näe että heteromiehet olisivat sarjasta juurikaan kiinnostuneet. (Mies 26v., kaupunki, 
homoseksuaali) 
 
Varmasti henkilöt, jotka samastuvat sarjan tähtiin, ovat kokeneet helpompana olla oma itsensä 
julkisesti; enemmistön (?) hlbt kansasta kannalta tämä varmaan on ollut ristiriitaista; 
ulostulemisella tuskin kukaan haluaa sanoa ”hei, olen samanlainen kuin nuo!”; toivottavasti 
kaikkia homoja ei leimattaisi noiden hahmojen pohjalta; tiedä sitten vahvistaako tämä heidän 
stereotypioitaan. (Mies 20v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
 
2.1.2. Fab5 edusti erilaisia tyyppejä 
 
Monipuolisena tai muuten hyvänä ohjelman edustamaa homokuvaa piti 32 % (n=11) naisista ja 18 

% (n=10) miehistä.  Nämä vastaajat kokivat viisikon aivan eri tavalla kuin edellisessä kappaleessa 

esitelty ryhmä. He eivät puhuneet stereotyypeistä, vaan totesivat viisikon edustaneen aidosti ennen 

kaikkea itseään. Vastaajat kiittelivät viisikkoon valituista erilaisista ihmistyypeistä ja nimesivät 

vastauksissaan ryhmän jäseniä. Myös suomalaisuus ja tietty kotikutoisuus saivat heiltä kiitosta.    
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Valittu erilaisia ihmistyyppejä, mikä on hyvä. Vastaa erittäin hyvin homojen koko kirjoa, Mikko ja 
Pekka olivat ”tavallisia” miestyyppejä ja erittäin sympaattisia; Mikael ja vähän Gekkokin 
kuvaavat feminiinistä homomiehen mallia hyvin; hekin erittäin sympaattisia ja ystävällisiä; vain 
Tommylle en keksinyt mitään hyvää asemaa tässä joukossa, ehkä vähän erikoinen, hieman 
aggressiivinen ja liian stailattu; olisi sopinut mielummin johonkin muotiohjelmaan. (Mies 49 v., 
maaseutu, homoseksuaali) 
 
Mielestäni se oli aika monipuolinen, sillä kaikki heistä eivät kuitenkaan olleet niitä paljon 
parjattuja kanoja ja hölösuita; löytyi siis ”kanaa” ja tavallista jätkää, vaikkakin hieman 
taiteellista. (Mies 30 v., Helsinki, homoseksuaali)  
 
Olin oikeastaan yllättynyt että he olivat niin peri suomalaisia ja ei niin ”ääripäätä”, jota yleensä 
ovat. (Mies 41v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
 

Stereotypia -teeman lisäksi ensimmäisestä kysymyksestä poiki toinenkin mielenkiintoinen ilmiö: 

heteronormatiivisuus. Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan valtakulttuurin pyrkimystä esittää 

heteroseksuaalisuus normaalina ja homoseksuaalisuus epänormaalina. Homomiehet ovat 

perinteisesti hakeneet yleistä hyväksyntää sopeutumalla ja samastumalla heteronormatiiviseen 

kulttuuriin, ja lesbot ovat puolestaan eristäytyneet sekä homo- että heterokulttuurista. (Karkulehto 

2004b, 4) Varsinkin miehet suosivat vastauksissaan johdonmukaisesti Mikkoa ja Pekkaa, joita 

pidettiin ryhmän ”normaaleimpina” ja parhaina jäseninä. Tästä ollaan niissä vastauksissa, joissa 

henkilöihin on otettu kantaa yksimielisiä. Heteronormatiivisessa luennassa tekstien 

seksuaalipoliittinen tematiikka ja mahdolliset queer-elementit torjutaan, häivytetään ja kielletään 

(Karkulehto 2004b, 39). 

 

Roolitusta tehdessämme määrittelimme Mikkoa sanoilla ”sympaattinen, hillitty, tasapainoinen” ja 

kuvailimme Pekkaa ”heteromaisesti söpöksi ja rauhalliseksi ihannevävyksi”. Tällöin ajattelimme 

hakevamme heteronoloisia kavereita lähinnä naisyleisön miellyttämiseksi (vrt. amerikkalaisversion 

Kyan). Kyselyn valossa ainakaan vähemmistöihin lukeutuvat naiset eivät ole tätä Mikon ja Pekan 

”tavallisuutta” erityisemmin panneet merkille; sen sijaan homomiehet ovat.   

 
”Stereotypiat kikattavista, pikkutuhmia puhuvista homoista täyttyivät täysin. Poikkeuksina olivat 
Mikko ja Pekka”. (Mies 32 v., Helsinki, homoseksuaali) 
 

”Mielestäni luonnollisin viisikosta oli Mikko, koska hän oli muita varautuneempi ja hiljaisempi, 
hän ei ns. ”räiskynyt ” yli”. (Mies 22 v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
”Pekan edustamasta homokuvasta jäi mieleen naapurinpoikamaisuus, mikä vahvistui ohjelman 
edetessä. Hänen olemuksensa oli ns. heteronormatiivisinta”. ( Mies 36 v., Helsinki, 
homoseksuaali) 
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Lasse Kekki etsii homonormatiivisuuden syitä pitkään eläneestä uskomuksesta, jonka mukaan 

homoseksuaalisuus on ulkoisesti näkyvä piirre. Tästä syystä niin hetero- kuin homomiestenkin on 

pitänyt välttää homoseksuaalisuuteen liittyviä kuviteltuja piirteitä.  Valtavirtaan sulautuminen on 

yleinen strategia, kun vähemmistöt pyristelevät kohti tasa-arvoa ja sosiaalista hyväksyntää. Mitä 

vähemmän näyttää homolta, sitä parempi homo on. Myös homokulttuurin sisällä esiintyy 

feminiinisten homojen syrjintää, mikä heijastaa yhteiskunnassa yleisiä naisten 

syrjimismekanismeja. Onkin tarpeellista kysyä, onko homomiesten maskuliinisia piirteitä ja 

”tavallisuutta” korostava kulttuuri heteroseksuaalistavan diskurssin tulosta. (Kekki 2000, 279)  

Naismaisesti käyttäytyvien homojen puolesta koettiin jonkinlaista myötähäpeää, jota 

heteromaisemmin käyttäytyvät homot lievittivät.  

 

Mikaelia luonnehdittiin casting-vaiheessa sanalla ”Persoona!”. Mikael oli viisikosta se, joka 

käyttäytyi ”homomaisimmin”. Tommya kuvailtiin puolestaan sanoilla ”Ylväs, viileä, karski ja 

sliipattu”. Nämä kaksi miestä nähtiin homomaisimpina ja varsinkin viileä Tommy usein 

ärsyttävänä. Ärtymys henkilöitä kohtaan heräsi jälleen miesvastaajissa. 

 
”Päälimmäiseksi jäi mieleen Mikaelin melskaava käytös. Mikaelilla on ehkä eniten ns. klassisia 
homokliseitä äänenkäytössään ja elehtimisessään. Samoin hän edustaa ns. ajattelen vain itseäni ja 
ulkonäköäni –linjaa, kuten Tommykin”. (Mies 36 v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
”Onneksi myös tuossa Fab5:ssa oli erilaisia persoonia, kaikki eivät olleet yhtä diivamaisia kuin 
Mikael tai yhtä erikoisesti pukeutuneita kuin Tommy”. (Mies 22v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Naisellisesti käyttäytyviä miehiä ei ole perinteisesti arvostettu, sillä heidän on katsottu luopuvan 

käytöksellään vallasta ja auktoriteetista. Teppo Heikkinen on todennut, että ”jokaisella 

ranteenhuiskautuksellaan hän (tällainen mies) liukuu syvemmälle alaluokkaan, ja niin tehdessään 

pettää miesten syntymäoikeuden valtaan….Sen takia niin monet heterot kuin homotkin, jotka 

kaipaavat patriarkaatin tuomaa valtaa kokevat sen halveksittavana. Miehille tyypillinen 

naisellisuuden pelko onkin pelkoa sukupuolijärjestelmän avoimesta rikkomisesta.” (Heikkinen 

1994, 93-94; Rossi, 2003,105-106)  

 

Yleiseen stereotypiahuoleen ja naismaista käytöstä kohtaan tunnettuun ärtymykseen nähden 

Mikaelia kohdeltiin yksilönä vastauksissa mielestäni lempeästi. Tuotannonaikaisen kokemukseni 

perusteella nimenomaan naiset ottivat Mikaelin suosikikseen.  

 

”Mikael oli kyllä niin ihana, ettei mitään rajaa. Itse tosin en tunne ketään niin omalaatuista 
ihmistä henkilökohtaisesti, että siihen nähden tuntui aikalailla onnistuneelta valinnalta 
edustamaan jollain  tapaa sitä mielikuvaa naisellisia (?) maneereita omaavasta homosta. Muut 
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olivatkin käyttäytymiseltään aika laimeita ja ihan tavallisia Mikaelin rinnalla varsinkin”. (Nainen 
23 v., kaupunki, biseksuaali)  
 
Useammasta miesten vastauksesta oli myös luettavissa, että ammattitaitovaatimukset Fab5:lle 

olivat kovat. Televisiopersoonia etsittäessä monet eri ominaisuudet täytyy ottaa huomioon, jolloin 

eivät ne kaikki muutkaan tv:ssä neuvojaan jakavat asiantuntija niin mielettömiä guruja aina ole... 

Mutta niinhän sitä sanotaan, että menestyäkseen työelämässä naisen tulee olla kaksi kertaa miestä 

pätevämpi. Ehkä samat vaatimukset koskevat myös avoimesti homoja miehiä?  

Tässäkin tapauksessa epäilen tosin jälleen omien joukkojen olevan kriittisempiä. Heteropalautteen 

perusteella heterot olivat aivan tyytyväisiä Fab5:n esittämiin ohjeisiin ja monet tuntemani 

heteromiehet pitivät viisikkoa kyseenalaistamattomana auktoriteettina, jonka neuvot oli syytä 

opetella. Homoyleisö halusi viisikon osoittavan loistavaa ammattitaitoa ja olevan kunniaksi koko 

ryhmälle. 

 
”Yksilöinä ohjelman henkilöistä nousivat positiivisimpina esille ne, joilla oli todellista ammatillista 
asiantuntemusta. Koin tällaisiksi henkilöiksi lähinnä Tommyn, Mikon ja Pekan. Kampaajapoikien 
esiintyminen jäi itsekorosteisen puuhastelun asteelle”. (Mies 29 v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
”Loppujen lopuksi todellista ammattitaitoa löytyi vain Mikolta, muut vetivät sinne päin ja se lisäsi 
omalla tavallaan kuvaa homoista vain pinnallisina olentoina. Ikävää, ikävää”.  (Mies 31 v., 
Helsinki, homoseksuaali) 
 
Etsin vastauksista myös palautetta viisikon rohkeudesta näyttäytyä homoina koko kansalle. 

Homokulttuurissahan näkyväksi tuleminen ja kaikenlaisen piilottelun lopettaminen on ollut tärkeä 

osa perinnettä. Tämä ei kuitenkaan noussut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta näissä 

vastauksissa esiin, eikä Fab5:n poikien julkista ulostuloa pidetty nähtävästi minään sen 

kummempana juttuna. Toisaalta en myöskään suoraan kysynyt mielipidettä tähän asiaan.  

 
Hyvä; suomeen saatiin avoimesti homoja julkkiksia; uskon, että Jari Sillanpääkin uskalsi tulla 
kaapista ulos, kun hän huomasi, että nämä fab5-tyypitkin saivat elää ihan normaalia elämää; 
huonoa oli jo aiemmin mainitsemani homouden ja kulutusyhteiskunnan yhdistäminen. (Mies 31v., 
Helsinki, homoseksuaali) 
 
Hyvä asia, tietysti; suomessa avoimuutta tarvitaan vielä lisää ja tämäkin ohjelma toi varmasti 
monia uusia gay-kasvoja julkisuuteen. (Mies 40v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Vastaajat jakautuivat siis kolmeen lähes tasakokoiseen ryhmään, jotka sisälsivät melko 

tasapuolisesti sekä mies- että naisvastaajia. Niukan enemmistön sai ryhmä, joka piti homokuvaa 

negatiivisessa mielessä stereotyyppisenä, mutta muutkin ryhmät olivat hyvin edustettuja. 

Mielestäni viisikko otettiin vastaan oikeastaan aika myönteisesti. Selkein puute nähtiin siinä, että 

mediasta puuttuvat samastumiskohteet muille, kuin ”fabulous-tyyppiin” identifioituville homoille. 
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Richard Dyer on kirjoittanut homoidentiteettien ja -kulttuurien epäpuhtaudesta, joka homojen 

itsensä tulisi hänen mukaansa hyväksyä. Dyerin mukaan esitetystä kritiikistä huolimatta jotkut 

homot todella nauttivat ”kunnon kirkumisesta”. Täysin väärä Fab5:n edustama homokuva ei siis 

ollut, vaikkakin toki viihteelle tyypillisesti kärjistävä.  

 
Ne oli tosi sellasia kuin minä ja mun kaverit; tietysti me osataan olla myös ”heteronoloisempia”, 
mutta jos me halutaan päästä vauhtiin, kuten fab5 halusi, niin sitten me kikatetaan ja kälätetään. 
(Mies 31 v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
 
2.2. Mitä mieltä tosihomot olivat tosiheteroista? 
 
Lainaus Cosmopolitan-lehden (kesäkuu 2005) artikkelista ”Ihanat homot”: 
 
”Osa pelkää, ettei homoja oteta tosissaan näiden tv-sarjojen jälkeen. Toisaalta Sillä silmällä –
sarjahan tekee komediaa suomalaisista heteromiehistä, jotka mässyttävät makkaraa, juovat kaljaa 
ja piereskelevät, mutta ei siitä ole kukaan hermostunut. Ei kaikkea tarvitse ottaa niin tosissaan! 
tamperelainen Harri (homomies) miettii”  
 
Näkemyksiä ohjelman heteromiehistä kartoittaessani yllätyin siitä, kuinka voimakkaan 

negatiivisesti heteromiehen ”junttius” nousi vastauksissa esiin; varsinkin miehet pitivät häntä usein 

täysin ”tumpelona”.  Edellisessä lainauksessa esiintyvä ”tamperelainen Harri” ei siis ollut aivan 

oikeassa sanoessaan, ettei kukaan hermostu siitä kuvasta, jonka ohjelma suomalaisesta 

heteromiehestä antaa. Heteromiehet eivät ehkä hermostuneet, mutta useampi homomies hermostui. 

Vain yksi kolmasosa miehistä 29 % (n=16) piti Sillä silmällä - ohjelmassa nähtyjä heteroita lähinnä 

tavallisina. Naisista tätä mieltä oli tasan puolet (n=17) vastaajista. Positiivisinta palautetta heterot 

saivat suhtautumisestaan homomiestä kohtaan. Monet kiittivät häntä tämän viisikkoa kohtaan 

osoittamasta avoimuudesta ja suvaitsevaisuudesta. 

 

2.2.1. Heterot olivat tumpeloita 
 
Peräti 60 % miesvastaajista (n=33) näki ohjelmassa esiintyneet heteromiehet noloina 

epäonnistujina ja tumpeloina. Muita heteromiehistä usein käytettyjä adjektiiveja olivat: tyhmä, 

juntti, ressukka, epäonnistunut, altavastaaja ja stereotyyppinen.  

 

Heteromies oli täysi tumpelo, joka ei osannut mitään; hyvä kun ei kuitenkaan kävelemään tarvinnut 
opettaa. (Mies 43v., Helsinki, biseksuaali) 
 
Naiset olivat heteromiesten suhteen lempeämpiä, sillä vain 32 % (n=11) tyrmäsi heteromiehet 

tumpelosarjaan. 
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Kuten olen heteroroolitus osuudessa kertonut, haimme ohjelmaan ensisijaisesti miehiä, jotka olivat 

motivoituneita ja halukkaita lähtemään leikkiin mukaan. Heillä tuli olla edellytykset fyysiselle 

muutokselle ja selkeä päämäärä, johon kaikki nähty vaiva tähtäsi.  

Olen aiemmin todennut, että miehet olivat työelämässä, ja kuten ohjelma osoitti, heillä oli läheisiä 

ihmissuhteita. En siis pitäisi heitä varsinaisina ”peräkammarin poikina”, kuten eräs vastaaja linjasi. 

Missä siis syy näin armottomaan palautteeseen, jota antoivat varsinkin toiset miehet; tässä 

tapauksessa homot? Itse näkisin, että suurimmaksi osaksi syy löytyy formaatista, joka laittaa 

heteromiehen tiettyyn tiukahkoon rooliin. Formaattia hieman tarkemmin analysoitaessa löytyy 

heteron roolista mielestäni useampikin ”kumouksellinen” piirre. Asetelma, joka on perinteiselle 

heteromiehen representaatiolle vieras.  

 
Ensinnäkin formaatissa heteromies on varmasti usein ensimmäistä kertaa elämässään tilanteessa, 

jossa hän kuuluu seksuaaliseen vähemmistöön (vain yksi naisvastaaja on kiinnittänyt asiaan 

huomiota siinä määrin, että on muistanut kirjata asian vastaukseensa). Tämä annettu asetelma on 

formaatin keskeinen piirre, ja asemoi heteromiehen automaattisesti altavastaajan rooliin. Samalla 

tilanne tuo ohjelmaan realitylle tyypillisen jännitteen katsojan päästessä seuraamaan, miten hetero 

ennen kokemattomaan tilanteeseen reagoi. Jo ohjelmatunnuksessa hetero esitellään ruudussa yksin 

”hetero” -esittelytekstin kera, ja ikään kuin leimataan heteroksi. Fab5:n jäsenten esittelyiden 

kohdallahan ruudussa lukee heidän nimensä ja asiantuntijaroolinsa, ei ”Homo”. Ohjelmatunnus 

tekee heti selväksi kuka tällä kertaa opettaa ketä.  Neuvoja ja ohjeita jakelevat homot edustavat 

järkeä, ja heterot tunteita (hermoilevat, kertovat tunteistaan, heikkouksistaan, liikuttuvat, laittavat 

itsensä emotionaalisesti peliin). Gunther Barlow on todennut, että perinteisesti naiset esitetään 

enemmän henkisen tuen tarpeessa olevina kuin miehet (1986, 12). Vaikka Barlown teksti on 20 

vuotta vanha, uskallan väittää, että asia on edelleen näin. Sillä silmällä -ohjelmassa miehet 

kaipasivat ja vastaanottivat paitsi fyysistä, myös henkistä valmennusta. Kaikkia vastaajia asetelma 

ei miellyttänyt.  

 
Ohjattavia, vähän ressukoita; selvästi osa oli vähän hukassa -  ehkä formaatti teki heistä turhankin 
passiivisia ja alistuvia, mikä ei yleensä sovi heteromiehelle. (Mies 49v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
Haasteellinen, ei ole helppoa olla muutettava kohde, eikä tämä rooli oikein istu perinteiseen 
miehen rooliin tv:ssä. ( Nainen 33v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Opiskelijan rooli; joskus meni ihan pelleilyksi ja harmitti heteron puolesta. (Nainen 37v., Helsinki, 
homoseksuaali) 
 
Naisia on perinteisesti pidetty tunteellisempina kuin miehiä. Stereotyyppiset naishahmot 

hermoilevat pienistäkin asioista ja kaipaavat tuekseen miesten apua. Sillä silmällä -ohjelman 

loppuhuipentumassa heteromiehen pitää suoriutua valmiiksi suurta hetkeä varten kovalla kiireellä.  
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Hänen tulee suoriutua tilanteesta aivan yksin ilman homoviisikon apua ja yleensä (aina) hän on 

myös hermostunut. Ohjelman varrella heteromies usein myös liikuttuu silminnähden. Barlown 

mukaan miehiltä odotetaan hermoilun sijaan lähinnä tiettyä toiminnallista aggressiivisuutta ja 

kykyä hallita tilanne (1986, 11).  

 
Mistään mitään tietämättömiä sottaläjiä pitkälti; niissä parissa episodissa, jotka näin, parkuivat 
lopussa; varsin inhimillistä. ( Mies 21v., kaupunki, homoseksuaali)  
 
Barlown mukaan naisille tyypillistä ovat myös ihmissuhdeasioiden ympärillä pyörivät keskustelut. 

Tämän päivän tv-draamassa, reality-sarjoissa ja saippuaoopperoissa näihin keskusteluihin 

osallistuvat ainakin melkein tasavertaisesti myös miehet. Mutta onko tilanne, jossa oikea 

heteromies uskoutuu hieman arkaillen homomiehelle oikeista kosintasuunnitelmistaan jo jopa 

homokatsojille liikaa? Rossin ajatusta peilaten (2003, 97) sanoisin nimittäin, että pikemmin kuin 

ainoastaan ”juntti” Sillä silmällä -ohjelman heteromies on myös tunteistaan vaikenevan 

suomalaisen miehen stereotypiaa vastustava.  

 

Heteromies myös ottaa viisikon vastaan omassa kodissaan, mitä yleensä on totuttu pitämään 

feminiininä alueena miesten esiintyessä mediassa pääosin ulkomaailmassa julkisien tehtäviensä 

kautta. Homot myös ajavat hienoa autoaan heteron istuessa pelkääjän paikalla ja heteron tehtävä on 

aina lopulta tehdä jotakin muiden ihmisten iloksi ja miellyttää muita, mikä sekin on rooli, joka on 

perinteisesti varattu naisille. 

 
Homo oli heteroa ylempänä arvoasteikolla ainakin niiden asioiden suhteen, joita ohjelmassa 
käsiteltiin; homot ajoivat muistaakseni jopa isoa hienoa autoa. (Mies 30v., Helsinki, 
homoseksuaali) 
 
Tv-draamaa tutkineet ovat todenneet, että perinteisesti naispuoliset hahmot sijoitetaan kotiin 

liitettäviin ympäristöihin, ja he ovat keskimäärin kiinnostuneempia perheestä ja henkilökohtaisista 

asioista (rakkauselämä, ongelmat perhepiirissä) niin kotona kuin sen ulkopuolella kuin miehet. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana televisioon on saapunut runsaasti ainakin jossain määrin 

perinteisestä poikkeavia naisrooleja. Olemme nähneet sinkkunaiset, uranaiset ja toimintasarjojen 

sankarinaiset. Miehen rooli televisiossa ei ole kuitenkaan muuttunut samassa tahdissa, vaan miehet 

esitetään edelleen naisia stereotyyppisemmissä rooleissa. Naisroolit, joita on viety 

maskuliinisempaan suuntaan (vrt. esim. toimintasarja Alias), ovat hyväksyttäviä, koska 

maskuliiniset ominaisuudet ovat yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä, kun taas feminiinit 

mieshahmot eivät ole saaneet osakseen vastaavaa hyväksyntää.   

Mieskuvien yhteydessä feminiinisyytenä voidaan pitää esimerkiksi koristeellisuutta, passiivisuutta, 

riippuvuutta, alistumista ja heikkoutta, mutta yhtä lailla hoivaavuutta, tunteellisuutta ja ruumiillista 
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pehmeyttä (Rossi 2003, 89). Rossin mukaan (2003, 105) miesten feminiinisyys on luvallista ja 

toivottuakin niin kauan, kuin sen vastinparina esitetään riittävän voimakkaasti myös 

maskuliinisuuden merkkejä.  

 

Kaiken huipuksi formaatti esineellistää heteron näyttämällä joka jaksossa, kun alaston hetero 

menee suihkuun. Edes tähän suorastaan absurdiin kohtaukseen kukaan ei puuttunut. Ei varmasti 

voida kuvitellakaan, että vastaava täysin kaunistelematon kohtaus voitaisiin esittää 

muuttumisleikissä, jossa muutoksenkohteena olisi nainen, ellei kohtausta sitten edeltäisi täydellisen 

valaistuksen virittäminen ja vartalon meikkaaminen. Toisaalta Barthel on esittänyt, että kasvavien 

ulkonäköpaineiden myötä koko länsimainen kulttuuri olisi feminisoitunut ja sekä miehet että naiset 

asetettaisiin ”naisten klassiseen rooliin: manipuloitaviksi, alistuviksi, näkemään itsemme 

objekteina” (Barthel 1988, 179; ks. myös Lahti 1992, erit. 9/Rossi  2003, 88). Havainto, joka sekin 

sopii tähän ohjelmaan. Modernin alfauroksen kuuluukin osata pukeutua, sisustaa ja laittaa ruokaa, 

mutta miten on hermoilun laita – tai sen, että häntä pitää neuvoa, kun hän ei muuten osaa?  

 
Vaikka mainitsemiini asioihin ei suoraan vastauksissa viitattu, uskon, että formaatin luomat 

asetelmat vaikuttivat ainakin alitajuisesti vastaajiin, ja he kokivat myös siitä syystä heterot niin 

”nössöinä”.  

 

Vastaukset tähän kysymykseen luettuani, en voinut olla ajattelematta, mikä kaikki olisikaan 

mahtanut muuttua, mikäli olisimme todella Broadcastersin alkuperäisidean mukaan stailanneet 

vuoroviikoin naisen ja vuoroviikoin miehen. Naisia ei ”syrjittynä sukupuolena” olisi ainakaan voitu 

esittää avuttomina pilailun kohteina. Entä miten olisi käynyt kuuluisan suihkukohtauksen? Mies- ja 

naissukupuoliin liitettävät mielikuvat ovat niin voimakkaita, etteivät jaksot olisi voineet olla 

lähelläkään toisiaan. Näkisin, että naisten kohdalla jo valmiiksi ihan hyväksi todetusta olisi pitänyt 

tehdä vielä parempi.  

 
 
2.2.2. Heterot olivat suvaitsevaisia kavereita 
 
Vain 29 % (n=16) miehistä piti Sillä silmällä -ohjelmassa nähtyjä heteroita lähinnä tavallisina. 

Naisista tätä mieltä oli tasan puolet (n=17).  

 

Tavallinen, ei yllätyksiä; hekin olivat omia ”itsiänsä” ihan kuten oma isä ja veli. (Nainen 39v., 
Helsinki, homoseksuaali)  
 
Sympaattisia ”perusmiehiä”, jotka selviytyivät annetusta tehtävästä kutakuinkin hyvin; ikäjakauma 
hyvä samoin elämäntilanteiden jakauma. (Mies 49v., maaseutu, homoseksuaali) 
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Positiivisinta ja vilpittömän yllättyneenoloista palautetta heterot saivat homoviisikkoa kohtaan 

osoittamastaan avoimuudesta ja suvaitsevaisuudesta. Tässä mielessä heteroiden roolitus oli 

onnistunut. Heteromiehet olivat mukana omasta halustaan ja se näkyi.   

 
Heteromiehet ottivat altavastaajan roolinsa upeasti, suvaitsevaisia suomalaisia heteromiehiä.  
(Mies 34v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
En muista nähneeni yhtään jaksoa, jossa heteromiehet olisivat olleet erityisen vastahankaisia 
muutokseen; täytyy myöntää, että itsekin yllätyin miesten asenteesta; he näyttivät aivan tavallisilta 
tallaajilta, joita nämä ”muotitietoiset” homot sitten empaattisesti mollasivat, mutta eivätpä hetskut 
näyttäneet olevan millänsäkään. (Mies 22v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Aivan mainio; pidin erityisesti siitä, että osa miehistä oli maakunnista ja päästivät 
ammattitaidottomat (sisustajaa lukuun ottamatta) homot koheltamaan koteihinsa avoimin mielin. 
(Mies 28v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Avoin, suvaitsevainen ja hyvä; eivät vierastaneet jos pojat esim. halasivat heteroa. (Nainen 29v., 
kaupunki, homoseksuaali) 
 
Jo tämän kysymyksen kohdalla alettiin siis positiivisesti ottaa kantaa homo- ja heteromiehen 

väliseen suhteeseen; tämän kysymyksen osalta nimenomaan heteron osalta. Suvaitsevaisuuden 

teema nousi vahvasti esiin myös homomiesten ja heteromiesten välistä suhdetta kuvaavissa 

vastauksissa.   

 
 
2.3. Viihdehomojen ja tosiheteroiden välinen suhde 
 
”After destraightening the fab 5 and straight guy should interact and bond. They can have lunch 
together on the Shopping day.” (Tuotantoraamattu, NBC Universal) 
 
Sillä silmällä -tuotannossa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että Fab5:n ja heteromiehen 

välille saadaan rakennettua luottamuksellinen ja hyvä suhde. Tästä syystä ohjelmaan ei valittu 

ohjelmakonseptiin ennakkoluuloisesti tai muuten kielteisesti suhtautuvia heteromiehiä, vaan 

kaikkien valittujen tuli jo lähtökohtaisesti suhtautua ohjelmaan positiivisesti.  

Hyvällä roolituksella pyrittiin luomaan pohja ohjelmassa tapahtuvalle ”ystävystymiselle”, joka on 

keskeinen osa ohjelman hyvää mieltä tuottavaa tunnelmaa. Itse olen valmis väittämään, että usein 

ystävystymisen tunne oli ainakin heteromiehen puolelta aitoa. Suomen Fab5 muun muassa 

vastaanotti hääkutsuja ohjelmaan osallistuneilta heteromiehiltä. Kun toisen tuotantokauden 

päätteeksi haluttiin kuvata spesiaalijakso, jossa ensimmäisen tuotantokauden heterot kertoivat 

kuulumisistaan, kaikki pyydetyt lähtivät mukaan. Uskon, että moni hetero saattoi olla ylpeä siitä, 

kuinka hyvin juttu homomiesten kanssa luisti. Sama voi toki päteä myös toisin päin. Kuten eräs 

homoystäväni on todennut: eivät homotkaan aina jaksa olla vain omissa porukoissaan tai naisten 
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seurassa, vaan myös homomies kaipaa heteromiesten seuraa. Omasta mielestäni ohjelman paras 

anti on se, miten se osoittaa, että myös homo- ja heteromies voivat olla keskenään kavereita. 

Tällaisen ystävyyden mallintamisella päästiin taistelemaan homofobiaa vastaan. 

 
Perinteisesti miesten välinen ystävyys on mediassa esitetty varsin kaavamaisesti. 

Leena-Maija Rossin (2003, 178) mukaan miesten välinen ystävyys kärsii ainakin mainonnassa 

tietystä homofobiasta. Mainonta turvautuu usein miesystävyyden kuvissaan hegemonista 

maskuliinisuutta korostaviin merkkeihin – kisailun, kilpailun ja pärjäämisen esityksiin. 

”Passiivisemman” yhdessäolon kuvat ovat harvinaisempia, miesten välisestä uskoutumisesta 

puhumattakaan. Sillä silmällä -ohjelmassahan nähtiin jo aikaisemmin mainitsemani jakso, jossa 

kulttuuri- ja ihmissuhdevastaava Mikael jututti heteromiestä kahden kesken, usein vieläpä sängyn 

päällä rennosti loikoillen. Ohjelma siis sisälsi juuri miestenkeskeistä uskoutumista; yleensä jopa 

rakkausasioista. Tilanne oli varmasti helpommin sulatettavissa, koska homomies antoi 

heteromiehelle neuvoja nimenomaan tämän naissuhdetta varten. Usein Mikaelilla oli tapana 

kiusoitella heteromiestä vitsailemalla omalla halukkuudellaan mennä naimisiin tämän kanssa. 

Monet vastaajat kokivat tällaisen flirttailun kiusalliseksi. Miesten välistä ystävyyttä on luonnehdittu 

toveruutena, kumppanuutena ja veriveljeytenä, jonka uhkaavana kääntöpuolena on leimautuminen 

homoseksuaaliksi (Rossi 2003, 177). Eräs vastaus osoitti, että jopa homo voi kokea homofobiaa. 

 
 No heräsi kysymys olivatko ne heterot sittenkään niin heteroita kun poikien seurassa niin hyvin 
viihtyivät. (Mies 43v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
 
Linda Holtzman on purkanut homofobian syitä Yhdysvalloissa ja johtanut ne pitkälti tiedon 

puutteeseen. Holtzmanin mukaan amerikkalaiset saavat vähemmän tietoa seksuaalisista 

vähemmistöistä kuin vaikka etnisistä- tai sosioekonomisista ryhmistä.  

Osittain syy tähän löytyy vallitsevasta uskonnosta, joka yksinkertaisesti kieltää 

homoseksuaalisuuden. Tuloksena on, että monet ihmiset eivät koskaan ainakaan asiasta tietoisesti 

kommunikoi tai vaihda ajatuksia homo- tai biseksuaalien kanssa (2000, 256). Holtzmanin mukaan 

homofobia saa varsinkin nuoret, mutta myös monet aikuiset, todistelemaan omaa 

heteroseksuaalisuuttaan. Osana tätä todistelua toimivat mm. homoista kerrotut vitsit ja muu 

syrjintä. Nuoret saattavat myös alkaa harrastaa ennenaikaista heteroseksiä todistaakseen itselleen ja 

muille olevansa hetero.  Homofobia myös rajoittaa fyysistä kontaktia tai hellyyden osoittamista 

samaa sukupuolta olevia kohtaan, oli kyseessä sitten ystävä tai sukulainen. Vanhemmat eivät puhu 

lapsilleen seksuaalisista vähemmistöistä tai viestittävät, että homous ja lesbous ovat väärin.  

Holtzmanin mukaan homofobia on amerikkalaisessa kulttuurissa niin voimakasta, että ihmiset 

varovat kaikkea käytöstä, mikä voisi antaa heistä homoseksuaalin kuvan. Voimakkaasta ja monesta 



 85 

lähteestä (perhe, koulu, kirkko) tuleva syyllistäminen on aiheuttanut sen, että nuorten homojen ja 

lesbojen itsemurhaluvut ovat korkeat. (2000, 274- 275).   

 
Myös suomalaisessa kulttuurissa homofobia on perinteisesti voinut hyvin. Seta on ilmaissut 

huolensa erityisesti pienten paikkakuntien homoseksuaalien puolesta ja viitannut nuorten homojen 

ja lesbojen ahdinkoon, joka saattaa johtaa jopa itsemurhiin. Homofobiasta eivät kärsi kuitenkaan 

ainoastaan homot, vaan myös heteromiehet itse. Suomessakin miehiselle miehelle sopiva rooli on 

ollut melko ahdas ja kontrolloitu, eikä heikkoutta tai haavoittuvaisuutta ole ollut sopivaa näyttää. 

Mies saa äkkiä kuulla käyttäytyvänsä ”ämmämäisesti” tai ”homomaisesti”, mikäli itkee, panikoi tai 

halailee liiaksi. Viime vuosien metroseksuaali-trendi on varmasti osaltaan pehmentänyt 

sukupuolten välistä rajaa. Nyt myös miehen kuuluu olla esimerkiksi kiinnostunut ulkonäöstään. 

Näkisin, että Tommy tietoisesti koetteli tätä rajaa valitsemalla heteroille toisinaan hyvinkin 

feminiinejä ja värikkäitä vaatteita, joita he eivät itse olisi taatusti vetäneet päälleen. Tämän jälkeen 

heteron piti formaatin mukaisesti esitellä valittuja asukokonaisuuksia pyörähtelemällä sohvalla 

istuvan homoraadin edessä. Uskomatonta kyllä, monet heterot tuntuivat nauttivan tilanteen 

tuomasta positiivisesta huomiosta ja kehuista.  

 
Seksuaalivähemmistöjä ei ole mediassa vieläkään liikaa; toivottavasti moni heteromies on 
ymmärtänyt tämän ohjelman jälkeen, että itsestään huolehtiminen, kodin laittaminen jne. eivät ole 
vain ”homojen hommaa” ;). (Nainen 24v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
 
En usko sen vaikuttaneen seksuaalisten vähemmistöjen elämään; en tiedä onko miehillä eri tilanne 
tai erilaisissa sosiaalisissa riennoissa viihtyville; omaan elämääni ohjelma ei vaikuttanut; ehkä 
kahvipöydissä jne. on syntynyt keskustelua homoudesta, mikä on varmasti hyvä asia; ohjelman 
miehet olivat tosi sympaattisia, ehkä keski-ikäiset piinkovat heterotkin pitivät heistä; luulen, että 
aika harvaa ohjelma ärsytti; ja kuten sanottu, kahvipöytäkeskustelut homoudesta ovat positiivinen 
asia. (Nainen 26v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Ainakin suurempien kaupunkien trendikkäiden nuorten ja nuorten aikuisten piirissä on vain hienoa, 

mikäli ystäväpiiriin kuuluu ainakin yksi homo. Sama pätee myös tietyntyyppisiin trendikkäisiin ja 

luoviin yrityksiin. Organisaatiossa tai lähipiirissä oleva homoseksuaali toimii ikään kuin todisteena 

yksilön tai yrityksen suvaitsevaisuudesta. Harvemmin tämä suvaitsevaisuus kuitenkaan kattaa 

kaikki muut ihmisryhmät.   

 

 
2.3.1. Toimiko suhde tosihomojen mielestä? 
 
Kyselyn kolmas kysymys kuului: ”Minkälaisena homo- ja heteromiehen välinen suhde ohjelmassa 

esitettiin?” Olen hakenut vastauksista kahta pääjoukkoa: niitä, jotka näkivät homo- ja heteromiehen 

välisen suhteen tavanomaisena ja mutkattomana ystävyyssuhteena ja niitä, jotka näkivät saman 
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suhteen jotenkin ennakkoluuloisena, yksisuuntaisena tai muuten toimimattomana. Näiden luokkien 

ulkopuolelle jäävät ne vastaajat, jotka näkivät homoviisikon ja heteromiesten välisissä suhteissa 

molempia piirteitä, sekä luokka ”muu”. 

 

Yleisesti ottaen Sillä silmällä -ohjelmassa esiintyneeseen homo- ja heteromiesten väliseen 

suhteeseen suhtauduttiin positiivisesti. Miehistäkin vain 25 % (n=14) näki suhteen jollain tapaa 

kielteisesti. Negatiivista palautetta mies- ja naisvastaajat antoivat homomiesten ”teennäisistä 

seksuaalisista vihjauksista” ja flirttailusta.  Kielteisiä kommentteja leimaa usein jonkinlainen 

kyynisyys, mikä viestii todennäköisesti vastaajien kokemasta homofobiasta ja syrjinnästä. 

  
Heteromies oli sen verran karski, että ärjähtämättä kesti homojen hössötyksen ympärillään; kova 
jätkä. (Mies 43v., Helsinki, biseksuaali)  
 
Lopun kiitollisuudenvelat ja melkein ikuisen ystävyyden vannomiset olivat aika kiusallista 
katsottavaa; eipä ole näitä ikuisia, uusia ystäviä tainnut näkyä herrojen seurassa ohjelman 
kuvauksen päätyttyä. (Mies 36v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Heteromies oppi ”hyväksymään” homomiehen, kun tästä oli hänelle suoranaista hyötyä. (Mies 
38v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Naiset pitivät näkemäänsä suhdetta hyvinkin toimivana. Heistä ainoastaan yksi suhtautui hivenen 

kyynisesti ohjelmassa nähtyihin homo- ja heteromiesten välisiin suhteisiin. Neljän naisvastaajan 

mielestä suhteet sisälsivät sekä hyvää että huonoa.  

 

Peräti 38 % (n=21) kyselyyn vastanneista miehistä oli näkemästään ilahtunut. Heteroita kiiteltiin 

mutkattomasta ja tasa-arvoisesta suhtautumisesta, ja heidän suhteensa homoihin nähtiin 

kaverillisena. Homomiesten kannalta ohjelman palkitsevuus kumpusi nimenomaan tästä suhteesta. 

 
Melko ongelmattomana; ohjelmassa stailattavana olleet miehet tuntuivat suhtautuvan melko 
ongelmattomasti stailaajiensa avoimeen homoseksuaalisuuteen, joka oli iloinen yllätys, sillä 
ohjelmassa heteromiehet olivat usein jo keski-ikäistyviä miehiä, jotka minun kokemuksieni mukaan 
ovat kaikkein homovastasin ihmisryhmä. Vaikka heteromiehelle itselleen homous ei olisi ongelma, 
vaatii pokkaa esiintyä televisiossa parhaaseen katseluaikaan kyseisessä ohjelmassa ja kuunnella 
mahdollisia naljailuja esim. työpaikan kahvihuoneessa. Nuoret heteromiehet taasen osaavat 
nykyään yleensä suhtautua luontevasti homoseksuaalisuuteen. (Mies 23v., Helsinki, 
homoseksuaali) 
 
Erittäin myönteinen; heteromiehet tunnistivat ja tunnustivat oman avuttomuutensa alalla, jossa 
fab5 oli vahva; homofobiaa he eivät tietenkään voineet tuntea. Välillä oli havaittavissa 
polarisoitumista, mutta useimmiten tuli tunne, että heteromies hyväksyi homot tasavertaisina, 
ainakin ohjelman loppua kohden.  (Mies 63v., Helsinki, homoseksuaali) 
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Siinä näkyi, etteivät olleet mitenkään homovastaisia, sillä heteromiehen silmät kostuivat, että 
hänestä homomiehet olivat tehneet työtä hänen eteen, jonka hän varmasti muistaa kaiholla ; kuten 
häät. (Mies 69v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
Melko kaverillisena, toimivana ja jopa veljellisenä.  (Mies 25v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
Naisista 55 % (n=19) piti suhdetta kaverillisena ja ystävällisenä. Positiivisina asioina mainittiin 

miesten välillä havaittu lämpö halailuineen ja seksuaalisen erilaisuuden ylittävä ihmisyys. 

 
Best friends? Mielestäni heteromiehet olivat yllättävänkin lämpimiä homoja kohtaan, jos ajattelee 
suomalaisen miehen stereotypiaa. (Nainen 26v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Roolit olivat, että hetero on se miehinen ja kömpelö pukeutumisessa ja sisustamisessa ja sitten 
vastaavasti homot tietävät KAIKEN noista asioista; ja tietty homot vähän flirttaili sitten näiden 
miesten kanssa, mutta se lienee luonnollista ja kuulunee asiaan; olen tosin kuullut ja lukenut 
heteromiesten kommentteja ohjelman homoista, että saivat paremman kuvan homoista, että homot 
ovat jees tyyppejä, reiluja jne.  eli vaikutti hyvällä tavalla myös heihin; moni heteromies jota 
stailattiin myös liikuttui lopputuloksesta. (Nainen 34v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Mielestäni hyvänä; antaa kuvan, ettei erilaisia ihmisiä tarvitse pelätä vaan osaa ja uskaltaa olla 
lähellä ilman mitään taka-ajatuksia. (Nainen 29v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Ohjelman alussa saattoi usein vaikuttaa siltä, että homo- ja heteromiehen välillä olisi suuri 
ammottava kuilu, heteromiehen ollessa tyylitön ja melko pihalla kaikesta ja homomiehen 
pelastaessa tämän; lopulta kaikki olivat kuitenkin ihmisiä ja näkisin, että heidän muut 
ominaisuutensa tulivat olennaisemmiksi kuin ero seksuaalisessa suuntautumisessa. (Nainen 20v., 
maaseutu, biseksuaali) 
 
Aika hauskana ja lempeänäkin; halailua oli ihmeen paljon siihen nähden, että uskoisin monen 
heteromiehen kaihtavan homojen halailua. (Nainen 38v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Negatiivista palautetta mies- ja naisvastaajat antoivat homomiesten ”teennäisistä seksuaalisista 

vihjauksista” ja flirttailusta. Pelkkä kaverillinen halailu olisi ollut heidän mielestään parempi. 

Saattaa olla, että flirttailu oli elementti, joka oli ohjelmassa ensisijaisesti heteroyleisön ja varsinkin 

heteromiesten viihdyttämiseksi. Monet heteromiehethän mielellään kertovat homomiesten 

lähentely-yrityksistä ja tavallaan ylpeilevät sillä, että ovat herättäneet homoissa kiinnostusta. Vanha 

stereotypiahan on se, että homolle kelpaa mies kuin mies. Koska monissa elää biseksuaali puoli, 

tuo tämä flirtti kotisohvalle myös pientä jännitteen tuntua. Voisiko tuo hetero kuitenkin olla vähän 

homo?   Jotkut homokatsojat näkivät tässä flirttailussa itseironisia piirteitä, eivätkä ottaneet sitä 

niin tosissaan. 
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2.4. Ohjelman sisältämä huumori  
 
”Helthy doze of information and humor at the same time” 
 
“The sound bites at the car should be a humorous hint at the excitement of what’s come in seeing 
the house and at the event that night” 
 
“The show is funny, playful and entertaining. It accomplishes this with intelligence and 
irreverence. The bond between the straight guy and the fab 5 is real. The humor comes out of this 
bond, as it does in real life in groups of friends.” (Tuotantoraamattu, NBC Universal) 
 

Huumori ja hyväntuulisuus ovat keskeinen osa Sillä silmällä -ohjelman formaattia. Suurimmaksi 

osaksi syy hauskan kepeyden tavoitteluun on siinä, että ohjelma on prime time -viihdettä. Katsojien 

toivotaan tulevan ohjelmasta niin hyvälle tuulelle, että katsovat sen useammankin kerran. Koska 

ohjelma tavoitteli laajempaa heteroyleisöä, halusin selvittää, kokivatko homot itse ohjelmaa 

lainkaan hauskana. Huumoripuolta kartoittava kysymyssarja kuului: Mille ohjelmassa naurettiin? 

Mille sinä nauroit? Vai nauroitko?   

 
 
2.4.1. Viihdehomojen vitsit ja maneerit naurattivat 
 
34 % (n=19) miehistä kertoi nauraneensa homojen huumorille ja maneereille. 

 

Olisi väärin sanoa, että siinä naurettiin puhtaasti homoudelle. Toki homoudelle naurettiin, mutta 
enemmän ehkä naurettiin kuitenkin sille homostereotypialle, jota ohjelman homot todella selkeästi 
noudattivat. Katsoin ohjelmaa joskus samassa tilassa kuusikymppisen isäni (joka ei tiedä minun 
olevan homo) kanssa, ja jotenkin minusta tuntui, että hän nauroi niiden miesten homoudelle, minä 
taas sille, miten selkeästi he homostereotypiaa toteuttivat. Sille stereotypialle, mitä hyödynnettiin ja 
toisinnettiin ja mitä ohjelman homot ikään kuin voimistivat mutta samalla eivät voimistaneet, koska 
se stereotypia ajettiin niin yli.  
(Mies 24v., Helsinki, homoseksuaali)  
 
Heteromiehen kaameille vaatteille. Ja tietty homojen ”homostelulle”. * ranneliike *. – Siis ne 
homot oli niin energisiä ja “homoja”, että nauratti jo se, ihan silkasta ilosta. (Mies 19v., maaseutu, 
homoseksuaali) 
 
Hyville sutkautuksille myös. – Kyllä nauroin: monet Fab5:n kommenteista ja sutkauksista ovat toki 
todella osuvia ja hauskoja. Tässä tosin jenkkiversion Carson oli 10 kertaa parempi, mutta silti. 
Hyviä ovat suustaan… (Mies 40v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
 
Lesbo- ja bi- naiset viihtyivät ohjelman äärellä melko hyvin. Heistä 44 % (n=15) kertoi 

nauraneensa homojen huumorille. Naiset nauroivat usein myös heteromiehelle, mikä oli 

homomiesten vastauksissa erittäin harvinaista. 
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Homostereotypioille, heterojen moukkamaisuudelle ja huonolle maulle. – Sen vähän tukevan 
vaalean (Mikael?) jutuille, hauskaa itseironista homoläppää. (Nainen 25v., kaupunki, 
homoseksuaali) 
 
Junteille suomalaismiehille ja kikattaville homoemoille. – Homojen itseironialle. Esimerkiksi kun 
he kommentoivat stailattavien takapuolta tms. (Nainen 38v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
 
Ohjelman viljelemä huumori on läheistä sukua ns. campille, jolla on juuret syvällä homojen omassa 

kulttuurissa. Myös Suomessa ohjelman käsikirjoituksesta päävastuun kantoi homomies. Löyhähkön 

käsikirjoituksen lisäksi Fab5:n tuottama huumori oli lähtöisin heistä itsestään. Richard Dyer on 

analysoinut itseironiasta ammentavan camp-huumorin voimaa, ja toisaalta myös vaaroja. Dyerin 

mukaan homot ovat voineet nostaa omanarvontuntoaan camp- huumorin avulla osoittamalla, ettei 

valtakulttuurin harjoittama syrjintä lannista heitä, vaan päinvastoin he kykenevät myös itse 

nauramaan itselleen (2002, 49). 

 
Lähinnä fab5 –miesten maneereille ja heidän hauskoille jutuilleen – Nauroin hyville vitseille.  
Positiivista oli se, että ohjelmassa naurettiin paljon myös joillekin homomaneereille tai siis 
ylipäänsä se, että ihmiset pystyivät nauramaan itselleen. Se on terveen itsetunnon merkki. (Mies 
25v., maaseutu, homoseksuaali) 
Camp on toiminut homoille oman identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistajana ja tarjonnut 

puolustusmekanismin heteroseksuaalista yhteiskuntaa vastaan. Eräänä esimerkkinä tästä voidaan 

pitää 1980-luvun Yhdysvalloissa toiminutta Queer Nation -nimistä yhdistystä, joka hankki 

näkyvyyttä homoseksuaaleille järjestämällä erilaisia campiä hyödyntäviä kaupunkitapahtumia. 

Queer Nation tuli tunnetuksi mm. katuteatteristaan, ostoskeskuksissa järjestetyistä 

suutelutapahtumista, sekä vitsikkäästä laulustaan ”It’s a queer world after all” (Holtzman 2000, 288 

& 298).  

 

Minua ei yhtään haittaa, että ohjelmasta puuttuvat tavalliset flanellihomot, kuten valitus 
homofoorumeissa kovasti käy; ketä sellainen kiinnostaa, että homokin syö, paskoo ja nukkuu? Ei 
heteroitekaan sellaisessa mielessä esitetä viihteessä. miksi siis homoja pitäisi? tavallisia homoja 
on kyllä näkynyt dokumenteissa ja muuten, mutta viihteeseen he eivät kuulu. on ikävää, että ns. 
käsilaukkuhomoja niin paljon parjataan homoyhteisössä. on tosi asia, että ilman heidän ”työtään” 
ja näkyvyyttään homomarsseilla sun muissa, eivät kaapeissa lymyävät flanellihomot olisi itse 
saaneet ihmisoikeuksiaan tälle tasolle. he eivät jostain syystä tajua perinnettä, vaan luulevat, että 
tähän on tultu heteroiden armeliaisuudella. ei olla. (Mies 30v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Hyvä asia; homovähemmistön kannalta tällainen erikoinenkin näkyvyys on parempi kuin 
hiljaisuus; mieluummin kannatan liikaakin meteliä kuin kuoliaaksi vaikenemista. (Mies 31v., 
Helsinki, homoseksuaali) 
 
Sankarihomojen näyttäminen on hieno asia, ehdottomasti! suomalaiset ovat sen verran 
medialukutaitoisia, että ymmärtävät fab5:n olevan karikatyyri ja viihdettä. tv paitsi tuo lähelle, niin 
myös yhtä aikaa etäännyttää. fab5 oli varmaankin monelle kummajainen, jota ihmeteltiin kuin 
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Vaahteramäen Eemelissä sirkuksen karvaista naista. jotakuta tällainen homojen esittely voi 
loukata, mutta ei minua. (Mies 32v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
 
2.4.2.  Ei paljon naurattanut 
 
 
42 % (n=23) miehistä ei kuitenkaan pitänyt ohjelmaa ensinkään hauskana: 
 
Yleisasetelma ei mielestäni ollut mitenkään huvittava, mutta olihan siellä välissä sitten jotain 
letkautuksia, jotka kai oli tarkoitettu koomisiksi – Enpä tainnut nauraa. Lähinnä taisin puistella 
päätäni kun homostereotypioita vahvistettiin taas kerran. (Mies 26v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Homomiesten kikatukselle ja kohkaamiselle naurettiin myötähäpeästä – Ei se kyllä naurattanut. 
”Ei hemmetti! Kuin noi kehtaa? Mäen ole homo, en ole, en!”. (Mies 38v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
 En. Mielestäni homoudella ja kaksimielisillä kommenteilla yritettiin jatkuvasti vääntää vitsiä. 
Tämä lisää mielikuvaa siitä, että homot ovat seksihulluja ahdistelijoita, jotka yrittävät taukoamatta 
saada ”tavallisia heteroita” sänkyynsä. (Mies 23v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Dyer näkee camp-kulttuurissa myös haittoja. Eräs niistä on homoyhteisön taipumus kääntää kaikki 

vitsiksi. Mikäli itsestään tekee jatkuvasti pilkkaa, alkaa itsensä helposti myös mieltää jotenkin 

surkuhupaisaksi. Vikahan on kuitenkin yhteiskunnassa; ei homoissa (2002, 50).   

Dyer korostaa, että kun campiä käytetään suljetusti homojen omissa tapahtumissa, tilanne on 

jokseenkin ongelmaton. Hankalammaksi tilanne muuttuu, kun heteroseksuaalinen yhteiskunta ottaa 

campin omaan käyttöönsä ja käyttää sitä oman mielensä mukaan. Tässä yhteydessä Dyer nostaa 

esiin juuri heteroseksuaalisen median ja sen esittämän homokuvan (2002, 51). Sillä silmällä – 

ohjelman huumori liikkui selkeästi homojen mielestä vaarallisilla vesillä.  

 
Mun kaverit ainakin nauroi sille, että ne miehet näytti niin hassuilta, puhuivat niin hassusti ja 
kävelivät niin hassusti. Sitten porukat katto meikäläistä ja sano ”ei me sulle naureta, et sä ole 
tommonen”. – En mä nauranut. Mun vanhemmat tietää, että mä olen homo. Olen sen niille 
kertonut itte. Muuten asiasta ei olla koskaan keskusteltu, joten tämä puoli mun elämästäni on 
melko hämärän peitossa niille. Mä nyt vaan toivon, ettei ne kattonut sitä ohjelmaa, etteivät luule 
mun olevan jotenkin samanlainen. Kun en ole. En mä myöskään halua ottaa näitä asioita puheeksi 
jonkun tv-ohjelman takia. (Mies 39v., maaseutu, homoseksuaali) 
 

Camp jakaa myös homoyhteisön niihin, jotka identifioituvat campiin ja niihin, joille ”drama 

queen” -kulttuuri on vierasta ja jotka eivätkä pääse siihen mukaan, vaikka toisinaan haluaisivatkin. 

Dyer suree myös osassa homokulttuurissa vallitsevaa camp-vihamielisyyttä, joka kääntää selkänsä 

homokulttuurin merkittävälle (ja Dyerin mukaan ainoalle) perinteelle. (2002, 50) Vieroksunta on 

siis molemminpuolista. Sana ”camp” ei suoraan esiintynyt vastauksissa kertaakaan. 
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Naiset pitivät ohjelmaa hauskempana kuin miehet. Se on luonnollista, koska huumori ei 

kohdistunut heidän identiteettiinsä ja oli siinä mielessä harmittomampaa. Kahdeksaa naista ohjelma 

ei kuitenkaan naurattanut lainkaan. 

 

Heteromiehen mauttomuudelle ja epäsiisteydelle. Sekä kömpelyydelle miellyttää naisia. Myös 
homoilla oli omaa itseironiaa. Naurettiin myös homoeroottisuuden parodioinnille heteron ja 
homon välillä. Homomiehet nauroivat myös heteromiehen mogille muutoksen jälkeen. – En 
nauranut, ei miesten vääntämät homovitsit oikeen naurattaneet naista, joka elää naisen kanssa 
parisuhteessa.  (Nainen 25v., Helsinki, biseksuaali) 
 
Kuusi naista kertoi nauraneensa nimenomaan heteromiehille: 
 
Heteromiesten vaatekaappien sisällölle, heidän jääkaapista löytyneille ikiaikaisille ruokajäänteille, 
siivottomille asunnoille – Samoille asioille ☺. (Nainen 34v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
Marja-Leena Rossin kirjasta löytyy tietoa siitä lyhyestä perinteestä, joka miehen asettamisesta 

naurunalaiseksi liittyy. Rossi viittaa tekstissään Kimmo Lehtosen toimittamaan Mainoskuva – 

Mielikuva-kirjaan, jossa on todettu seuraavasti: ”Mies saatetaan mainoksissa hyvin harvoin 

päähenkilönä koomisiin tilanteisiin. Naisen kustannuksella virnistellään sen sijaan estottomasti.” 

Nyttemmin mainonnassa harjoitetun sukupuolivitsailun tasapaino on jo ratkaisevasti muuttunut. 

Vaikka tietyt naisstereotyypit, kuten ”tyhmä blondi” (ks. Knuuttila 1996, 13 -14) ja ”rumat” naiset 

(ks. luku 2) ovat edelleen vitsien visuaalisia vakioaineksia, yhä useammissa mainoksissa nauretaan 

myös miehille. Nämä vitsit uusintavat ajatusta siitä, että toiselta sukupuolelta vanhemmuus ja 

kotityöt sujuvat ”luonnostaan” toiselta eivät” (2003, 101 - 102).  Heteromiehestä kumpuava 

huumori polveutuu siis tästä vanhasta vitsistä. Sillä silmällä – ohjelmassa homomiehet toimivat 

”luonnollisina” oppaina; naisen roolissa/naisten samastumisen kohteina. Naisvastaajia asetelma 

huvitti; miesvastaajia ei.  

 

 
2.5. Käyttikö Nelonen homoja hyväkseen?  
 
Kertoessani Sillä silmällä -ohjelman tuotantoprosessista Nelosen näkökulmasta, olen listannut syyt, 

jotka johtivat kotimaisen ohjelman tuotantopäätökseen. Näitä syitä olivat elämäntapaohjelmien 

suosio, homojen trendikkyys, vahva ohjelmaformaatti, jonka alkuperäisversio oli menestynyt 

kanavalla hyvin, Nelosen profiloituminen kaupunkilaiseksi edelläkävijäkanavaksi, halukkuus 

tavoittaa naiskatsojia ja herättää keskustelua sekä ohjelmakonseptin kaupallisuus. 

Kysymyskaavakkeessa esitin vähemmistöyleisölle seuraavan kysymyksen: ”Mistä asioista 

mielestäsi viestii, että televisiokanava tilaa tällaisen ohjelman ja sijoittaa sen parhaaseen 

katseluaikaan?” 
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Tähän kysymykseen esitetyissä vastauksissa näkyy vastaajien medialukutaito. Vastaajat tuntuvat 

ymmärtävän ne periaatteet, joilla kaupallinen viihdekanava toimii. Lähestulkoon kaikkea on 

ajateltu. Kaupallisen television ansaintalogiikka kohderyhmineen ymmärretään, kuten myös 

lehdistön rooli osana ohjelmamarkkinointia.  ”Prime time” suuria yleisöjä tavoittelevana ohjelma-

aikana on vastaajille tuttu. Myös yhteiskunnassa tapahtunut suvaitsevaisuuden kasvu on huomioitu. 

Vastauksista hain kahta päätyyppiä: niitä, jotka näkivät ohjelman esittämisen syyksi nimenomaan 

asioita kuten trendikkyys, kaupallisuus ja huomiohakuisuus ja niitä, jotka nostivat kärkeen 

yhteiskunnassa tapahtuneen muutoksen. Asiaa oli selvästi mietitty, mikä on luonnollista, sillä kuten 

olen jo useasti todennut, homoja on televisiossa vähän ja kuten eräs vastaaja totesi, tämän ohjelman 

seuraaminen ”kuului tavallaan homojen yleissivistykseen”; piti siitä sitten tai ei.  

Eräs vastauksia läpileikkaava ajatus on tietoisuus siitä, että homot ovat trendikkäitä; tai kuten 

brittiläinen Sasha Roseneil sanoo ”queer-asenteen kulttuurinen arvostus on kasvanut”. Rosneil on 

todennut, että lehdistö ja televisio pitävät nykyisin seksuaalista epämääräisyyttä ja sukupuolirajojen 

rikkomista muodikkaana. (Karkulehto, 2001, 6) Tässä kysymyksessä miesten ja naisten vastaukset 

olivat linjassa keskenään. 23 % (n=13) miehistä ja 38 % (n=13) naista näki ohjelmahankinnan 

nimenomaan trendikkäänä ja kaupallisena vetona. 

 
Televisiokanava a) uskoo tämän tyyppisen ohjelman ideaan ja vetovoimaan ja b) haluaa viestittää 
olevansa moderni, trendikäs ja ajan hermolla; ehkä mainostajien kannalta hyvä veto; paljon 
tuotteita esillä jo ohjelmassakin.  (Mies 40v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Nelonen haluaa osoittaa olevansa in ja hip; homot ovat trendikkäitä; lisäksi tosi-tv –ohjelmia on 
niin paljon, että pitää aina keksiä uutta. (Mies 31v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
TV-kanava haluaa osoittaa olevansa ns. urbaani ja ajassa kiinni ja trendikkäällä tavalla 
suvaitsevainen; tuo suvaitsevaisuus vain oli niin päälle liimattua tässä ohjelmassa, että ei mennyt 
läpi tälle lesbokatsojalle – mutta ehkä suuren massan parikymppiset heterotytöt tykkäsivät ja 
pitivät ohjelmaa ja kanavaa ajassa kiinni olevana ja makeena. (Nainen 33v., Helsinki, 
homoseksuaali) 
 
Roseneilin mielestä queer-asenteen estetisointi ja hyväksikäyttö televisiossa, ja erityisesti 

mainonnassa, kertoo kuitenkin myös laajemmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Hänen 

mielestään seksuaalisuus on muuttunut kulttuurisesti radikaalisti ja kaupallinen kulttuuri yrittää 

lähinnä pysyä tässä muutoksessa mukana. (Karkulehto, 2001, 6) Ilmiön alkujuuri on siis 

vapautuneissa asenteissa.  

 

Rosneilin havaintoa tukee Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä syksyllä 2001 tehty laaja kysely, 

jonka mukaan suomalainen asenneilmasto oli muuttunut entistä myönteisemmäksi homoja ja 

lesboja kohtaan. Kyselyn tulokset raportoitiin numerossa 37/2001 (14.9.2001). Kyselyyn vastasi 

noin 2000 suomalaista, ja lähes kaikki vastanneet – myös sellaiset, jotka pitivät itseään heteroina – 
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olivat ilmoittaneet, että heillä oli seksuaalisia kokemuksia samaa sukupuolta olevista. (Rossi, 2003, 

155) 

 

Ilahduttavan monet olivat huomioineet kaupallisuuden ohessa myös tämän yhteiskunnallisen 

muutoksen. 18 % (n=10) miesvastaajista ja 15 % (n=5) naisvastaajaa viittasi vastauksessaan sekä 

kaupallisen kanavan tavoitteisiin, että rohkeuteen ja avoimuuteen, joko kanavalla tai Suomessa 

yleensä. Toisaalta monissa näistä vastauksista nousi esiin myös pelko ilmiön lyhytikäisyydestä ja 

väliaikaisuudesta. Monille tämäkin ohjelma oli kuitenkin parempi kuin ei mitään. 

 

Kanava oli valinnassaan rohkea; Nelosella aiemmin näyty Queer as Folk varmasti tasoitti työtä. a) 
tällaisesta ohjelmasta on kysyntää b) Suomessa on tapahtunut muutos, kun tällaista nykyään 
voidaan esittää c) tällainen katseluaika on vielä tarkoitettu koko perheelle. Kai se jossain määrin 
on asenteiden vapautumista, mutta myös erilaisuudella rahastamista. (Mies 31v., Helsinki, 
homoseksuaali) 
 
Terveestä halusta tasapäistää homous sellaiselle tasolle, että se ei nyky-yhteiskunnassa mikään 
kummallisuus – toisaalta juuri tämän ohjelmaformaatin osto ja parhaaseen aikaan esitettynä ei voi 
olla miettimättä rahastusta aallon huipulla. (Mies 33v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
On muotia suosia homoja nyt, mutta se muoti menee kyllä jossain vaiheessa myös pois; tiedä 
vaikka edessä on konservatiivisemmat ajat, ei tiedä; Nelonen haluaa olla nuorekas ja trendin 
harjalla, siksi ohjelma; homot muodissa, mainostajat haluavat mainostaa ja tavoittaa esim. naiset 
kuluttajina, joita homot jotenkin kiinnostavat sekä ehkä jossain määrin pink money-
mainostaminen; on muotia olla suvaitsevainen ja tehdä tällaisia ohjelmia; Nelonen haluaa ehkä 
koittaa järkyttää konservatiivisia katsojia ja muuttaa asenteitakin. (Nainen 34v., kaupunki, 
homoseksuaali) 
 
Suvaitsevaisemmasta asenteesta, mutta toisaalta myös ”rahastamisesta” (ei kuitenkaan välttämättä 
negatiivisessa mielessä). Minusta on hyvä, että vastaisuudessakin näin tehdään, millä me muulla 
keinolla tullaan ihmisten olohuoneisiin itseämme tekemään tutuksi. (Mies 39v., maaseutu, 
homoseksuaali) 
 
18 % (n=10) miehistä ja 23 % (n=8) naisista ilmoitti ohjelman esittämisen syyksi nimenomaan 

suvaitsevaisuuden lisääntymisen.  

 
Ajat muuttuu; vielä muutama vuosi sitten ei olisi tullut kuuloonkaan tällaisen ohjelman esittäminen 
ylipäätään millään kanavalla mihinkään aikaan. (Mies 39v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
Edistystä! Rohkea veto! Voisin kuvitella, että tässä tapauksessa televisiokanava nimenomaan pyrkii 
viestimään edistyksellisyyttä, suvaitsevaisuutta, avoimuutta ja tasavertaisuutta, koska ko. kanavalla 
on ollut myös muita ohjelmia, joissa seksuaalivähemmistöt ovat ”pääosassa”. (Nainen 47v., 
Helsinki, homoseksuaali) 
 
Homofobia on muuttumassa ja murtumassa; oli erittäin tärkeää osoittaa näin suositulla 
ohjelmalla, ettei gaykansa ole mitään petoja, vaan että olemme tyylitietoisia, älykkäitä, 
humoristisia ja rakastettavia. (Mies 63v., Helsinki, homoseksuaali) 
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2.6. Sillä silmällä -ohjelman vaikutukset tosihomojen näkökulmasta 
 
Ihmisten arvojen ja asenteiden katsotaan muotoutuvan kolmen asian kautta. Niistä ensimmäinen on 

kunkin ihmisen oma henkilökohtainen kokemuspatteristo jostakin asiasta tai ihmisryhmästä. Näitä 

kokemuksia täydentää tai paikkaa kyseistä asiaa koskeva koulutus ja tiedotus. Vastaanotettu tieto 

vaikuttaa tehokkaimmin, kun sitä jäsennetään oman ajattelun avulla. Kolmas asenteita muokkaava 

voima on viihdemedia, jonka tehokkuus piilee sen kyvyssä jakaa samat kulttuuriset normit 

käsittävää sisältöä periaatteessa kaikille yhteiskunnan jäsenille aivan samanlaisena ja toistaa 

jakamaansa kuvaa yhä uudestaan. Mikäli oman kokemuksen ja muodollisen valistuksen rooli on 

pieni, median rooli ajatusten ja arvojen muokkaajana kasvaa. (Holtzman 2000, 3 & 30 & 31)  

 

Jos Holtzmanin ajattelua johtaa Suomeen, ei voi olla ajattelematta median merkityksen 

korostumista. Suomi ei ole perinteisesti ollut kovin monikulttuurinen ympäristö ja uskon, että 

monet ovat onnistuneet elämään elämänsä tutustumatta henkilökohtaisesti kovinkaan moneen 

homoseksuaaliin tai maahanmuuttajaan. Myöskään kouluissa en muista ainakaan 80-luvulla 

homoista tai lesboista tai ainakaan heidän historiastaan tai kulttuuristaan puhuttaneen. Medialla 

lienee siis Suomessa ainakin jonkinlainen rooli seksuaalivähemmistöjä koskevien asenteiden 

muokkaajana. Saamani vastaukset tukivat tätä näkemystä, sillä vain kuusi miestä ja kaksi naista 

totesi, ettei ohjelmalla heidän mielestään todennäköisesti ollut mitään vaikutusta. Lähes kaikki 

olivat siis sitä mieltä, että jotain vaikutuksia ohjelmalla todennäköisesti oli. Siitä, olivatko 

vaikutukset myönteisiä tai kielteisiä, oltiin useampaa mieltä. 

 

Naisista vain 5 % (n=2) kirjasi ohjelman olemassaolon kuitenkin pelkästään huonoksi asiaksi ja 

miesvastaajistakin vain 7 % (n=4) oli tätä mieltä. 16 % (n=9) miehistä ja 15 % (n=5) naisista oli 

kuitenkin sitä mieltä, että Sillä silmällä -ohjelman vaikutukset asenteisiin olivat kielteiset. 

Perusteluna oli lähinnä Fab5:n edustama stereotyyppinen homokuva, jonka katsottiin vaikuttavan 

tavallisten homojen elämään kielteisesti. 

 
Mikäli mä yhtään arvaan, mun äiti tietää minun lisäksi homoiksi Teuvo Lomanin ja nämä miehet; 
se lukee semmosia lehtiä, joissa Teuvo Loman keikkuu juorupalstoilla ja on se varmaan nähnyt 
tämän ohjelmankin;  jos on ihan pakko valita, niin olisin jättänyt ohjelman tekemättä; ei se mun 
tilannetta täällä landella mitenkään auta, päinvastoin… (Mies 39v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
Äitini pitää homoja ”pikkusormea koukistelevina tyttöilijöinä”, ja en voi sanoa, että stereotypia 
hänen tapauksessaan olisi ainakaan murtunut; olen itse kaapissa, ja voisin lähes sanoa, että ilman 
Sillä silmällä -ohjelmaa en olisi tuota äitini kommenttia kuullut, ja ulostulo ei (mahdollisesti) 
tuntuisi niin jumalattoman vaikealta; heterojen elämään tuskin enempää vaikutusta kuin Speden 
peleillä. (Mies 21v., kaupunki, homoseksuaali) 
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Pelkään tämänkaltaisten viihteellisten ohjelmien vaikutusta sellaisten seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvien henkilöiden elämään, jotka eivät ole ehtineet rakentaa identiteettiään riittävästi; itsensä 
identifioiminen kampaajiin, sisustajiin ja stylisteihin ei välttämättä ole luonnollinen tie ja 
pahimmillaan se voi merkitä oman seksuaali-identiteetin kieltämistä ja piilottamista; 
muotihomoilmiö ei ainoastaan edistä seksuaalivähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa, se voi 
pahimmillaan merkitä myös päinvastaista kehitystä; Valtaväestön näkökulmasta ohjelma voi 
muokata paljonkin sitä kuvaa, mikä seksuaalivähemmistöistä muodostetaan; edelleenkään ei voida 
kuvitella homoja putkimiehiksi, rakennusmiehiksi, rekkakuskeiksi tai maanviljelijöiksi – kuitenkin 
noilla aloilla työskentelee seksuaalivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. (Mies 29v., kaupunki, 
homoseksuaali) 
 
Olen jäänyt miettimään miksi me homomiehet olemme nyt niin muodikkaita, itsessäni ja muissakin 
tuntemissani homomiehissä kun on kovin vähän glamouria; olen myös miettinyt mahtavatko muut 
vähemmistöt olla kateellisia homomiesten myötätuulesta; vakavana ongelmana on kuitenkin yhä 
edelleen miehen ja etenkin homomiehen asema isänä; äitimyytti elää niin vahvana, että 
homomiehet eivät pääse vanhemmuuskeskusteluihin; homomiehet hyväksytään bilettäjinä, mutta ei 
isinä. (Mies 32v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Muistan kun näin sarjan amerikkalaisen version ensimmäisen jakson, olin riemuissani; se oli jotain 
piristävää ja uudenlaita; homot olivat kerrankin enemmistönä ja sarja vaikutti hyväntahtoiselta 
leikiltä, josta voisi samalla oppia ”tyylivinkkejä” yms. tosin ja seuraavassa jaksossa kiinnostus 
lopahti, en jaksanut enää samoista vitseistä innostua, ja ohjelman pinnallisuus ja elitistisyys alkoi 
etoa; Suomen versiossa lähinnä kiinnosti ”ketkä ne on”..paljon veikkailtiin Teuvo Lomania ja 
Bjurströmiä yms. onhan tuo sarja ollut ilmiö ja monet tähdet ja tuottajat varmaan miljonäärejä; en 
kuitenkaan usko, että se ”tavallisen homon” harmaata arkea on miksikään muuttanut, liekö ollut 
tarkoituskaan. (Mies 30v., Helsinki, homoseksuaali)  
 
Huomattavasti useampi, 32 % (n=11) naisista ja 25 % (n=14) miehistä, näki ohjelman esittämisessä 

sekä hyvää että huonoa. Asenteiden osalta ohjelman näki kielteisenä 25 % (n=14) miehistä ja 15 % 

(n=5) naisista. Perustelujen punaisena lankana oli se, että kaikenlaista näkyvyyttä 

seksuaalivähemmistöille kaivataan ja ohjelman herättämä keskustelu nähtiin arvokkaaksi. Myös 

siihen, että ohjelma oli laajalle perheyleisölle suunnattu ja sitä seurasivat myös lapset, kiinnitettiin 

positiivisessa mielessä huomiota. Riittävän näkyvyyden katsottiin ennen pitkää johtavan 

”kyllääntymispisteeseen”, jonka jälkeen homous koettaisiin ”vanhana juttuna” eikä mitenkään 

hätkähdyttävänä.  

 

Stereotyyppisyytä pidettiin näissäkin vastauksessa haitallisena piirteenä. Vastaajien mielestä aika 

olisi jo kypsä ”tavallisten perushomojen” tuomiseen televisioon. Olisi ollut kiinnostavaa tietää 

edustaako esimerkiksi viihteellisistä asiaohjelmista tuttu tv-toimittaja ja julkihomo Mikko 

Silvennoinen heille tällaista stereotypioista vapaata realistista tv-homoa.  

 
Kaikessa typeryydessään kuitenkin ohjelma toi seksuaalisuuden monimuotoisuuden työpaikoille 
kahvipöytäkeskusteluihin, joten ehkä lopulta ihan hyvä asia; toisaalta se myös teki paljon vahinkoa 
- tällaistako se elämä sitten sateenkaariperheessä esimerkiksi olisi? että toisia piikitellään ja 
ilkeillään ja niiden kustannuksella nauretaan, mutta tukka on kuitenkin hyvin ja flaksi käy. (Nainen 
29v., kaupunki, biseksuaali) 
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En tiedä, voiko sen sanoa olleen huono asia; ainakin seksuaalivähemmistöt, tai no lähinnä 
homomiehet saivat näkyvyyttä; monissa perheissä Sillä silmällä -sarja on voinut olla avuksi esim. 
jonkun läheisen seksuaalisen suuntautumisen sulattelussa; toisaalta sarja on ehkä jollain tasolla 
uusintanut kuvaa homomiehistä kikattelevina, älyttöminä neiteinä, jotka työskentelevät (vain) 
taiteen, muodin, jne. parissa (esimerkiksi tätini oli sarjan esittämisen aikoihin vielä sitä mieltä, 
etteivät homoseksuaalit voi hakeutua opettajiksi; ”nehän ovat kaikki taiteilijoitaja muita sellaisia”) 
mutta kaikki jollain tasolla positiivinen julkisuus on seksuaalivähemmistöille hyödyksi; asiaa pitää 
tuoda voimakkaasti esille, kunnes tasa-arvo seksuaalivähemmistöjen ja heteroseksuaalisuuden 
välillä on taattu myös käytännössä (eli aika kauan vielä). (Nainen 20v., maaseutu, biseksuaali) 
 
Onhan se kiva, kun meikäläisetkin pääsee ruutuun; ja taisi siinä ohjelmassa olla pari ihan oikeeta 
hyvää vinkkiäkiä; toisaalta, kun ne Ullavan cowboyt on enemmän mun elämääni lähellä, niin 
ajattelisin, että siinä dokumentissa tuli enemmän aitoa ja oikeeta asiaa meikäläisestä; heteroista 
varmaan suurinta osaa ei hetkauta millään; ja ne, joita hetkauttaa, niin ei ainakaan mulle tule 
mitään sanomaan; eivät kehtaa tai uskalla, mitä sitten kylillä puhuvat, niin on eri asia; en usko, 
että kovasti paljon puhuvat mitään; ei tommosta kukaan kehtaa puheenaiheeksi ottaa. (Mies 39v., 
maaseutu, homoseksuaali) 
 
Kulttuurintutkija Douglas Kellner on todennut, että radio, televisio, elokuvat ja muut 

mediakulttuurin tuotteet tuottavat ne mallit, joiden mukaan rakennamme omat sukupuoliroolimme 

tai sen, minkälaisen merkityksen annamme käsitteille kuten “menestys”, “valta” tai 

”epäonnistuminen”. Kellnerin mukaan media määrittelee sen, mikä on hyvää tai pahaa, myönteistä 

tai kielteistä, moraalisesti oikeutettua tai moraalitonta. (Kellner 1995,1; (Holtzman, 2000, 3) Sillä 

silmällä -ohjelma viesti homouden olevan moraalisesti oikeutettua, mutta päätyi esittämään 

homoutta kapeasti.  

 

Median nähdään yleisesti nimenomaan ylläpitävän yhteiskunnassa vallalla olevia käsityksiä. Barrie 

Gunterin mukaan media voi toisinaan välittää myös hieman totutusta poikkeavia kuvia, jolloin sen 

vaikutukset voivat olla myönteiset. Hän siteeraa tutkimuksia, jotka osoittavat, että yleistä 

stereotypiaa vastustavat sukupuoliroolit televisiossa voivat vaikuttaa varsinkin nuorten katsojien 

mielikuviin siitä, miten miesten ja naisten tulee maailmassa toimia. Nämä mielikuvat ovat 

vaikuttaneet siihen, miten minkälaisia odotuksia katsojat ovat asettaneet sekä itselleen että 

vastakkaiselle sukupuolelle (1986, 64). Gunter on tullut siihen päätelmään, että parhaat tuloksen 

asenteiden muokkaamisen kannalta saataisiin, mikäli perinteisistä sukupuolirooleista poikkeavaa 

materiaalia katsottaisiin yhdessä kouluissa ja siitä keskusteltaisiin jälkeenpäin. (1986, 78 & 81) 

Sillä silmällä -ohjelman homoviisikon katsottiin kuitenkin pääsääntöisesti uusintavan 

homostereotypiaa. Kumouksellisin rooli ohjelmassa on edellisten vastausten perusteella saattanut 

olla heteromiehellä sekä homo ja heteromiesten välisellä mutkattomalla suhteella. 
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Seksuaaliset vähemmistöt ovat voineet ilahtua siitä, että asia on ollut pinnalla; toisaalta he ovat 
voineet närkästyä edellä mainitusta stereotyyppien ylläpidosta; heteroseksuaalit ovat ehkä saaneet 
hieman monipuolisempaa kuvaa homoseksuaaleista. Olisiko niin, että heteromiehet näkisivät nyt 
homot vähemmän vaarallisina? sellaisina, jotka voi aivan hyvin päästää kotiinsa ja päästää vielä 
katsomaan riisuuntumista ja pukeutumista. (Nainen 38v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Naisista 61 % (n=21) piti ohjelman esittämistä pelkästään hyvänä asiana. Miehistäkin 47% (n=26) 

oli selvästi positiivisen puolella.  20 % (n=11) miehistä ja 44 % (n=15) naista näki Sillä silmällä -

ohjelman vaikutukset valtaväestön asenteisiin myönteisiksi. 

Hyvää nähtiin Fab5:n edustamassa positiivisuudessa. Moni oli kyllästynyt asiaohjelmissa elämänsä 

vaikeutta valittaviin homoihin ja lesboihin. Uhrin roolista haluttiin päästä eroon. Myös ohjelmaan 

positiivisesti suhtautuvat vastaajat näkivät tarpeelliseksi, että vähemmistöjen näkyvyys mediassa ei 

pääty tähän.  

 

Äärimmäisen hyvä; ihmiset tajuavat, ettei homoseksuaalisuus ole vaarallista tai niin kummallista; 
esimerkiksi äitini vihdoinkin hyväksyy minut ja muut seksuaalivähemmistöt vain ja ainoastaan 
tämän ohjelman ansiosta. (Nainen 18v., maaseutu, biseksuaali) 
 
Vaikka kritisoin ohjelman tyyliä, niin mielestäni oli erinomaisen hyvä, että nelonen tähän 
projektiin lähti –  ja toivon hartaasti, että ei jää viimeiseksi. Homoseksuaalisuus on hyvin yleistä, 
mutta vielä meillä on iso kynnys tasapäistää se valtaväestölle. Kun riittävän kauan pidetään 
meteliä niin mies/poikaparin käveleminen kaupungilla käsi kädessä herättää tasan yhtä paljon 
tunteita kuin nykypäivänä se, että kaksi tyttöä tekee sen, eli ei yhtikäs mitään. (Mies 33v., Helsinki, 
homoseksuaali) 
 
Ohjelma oli mielestäni mielenkiintoinen ja hyvä; toivon samanlaista homojen esillä oloa. (Mies 
69v. maaseutu, homoseksuaali) 
 
Katsoin ensimmäisen tuotantokauden kokonaisuudessaan, mutta toinen tuotantokausi meni minulta 
jotenkin ohi, enkä katsonut sitä ehkä kuin vain yhden jakson; en tiedä mistä se johtui; ehkä 
ohjelman ”hohto” katosi omalla kohdallani ensimmäisen tuotantokauden jälkeen? ensimmäisen 
tuotantokauden aikaa katsoin sarjaa lähes fanaattisesti joka kerta ja jopa nauhoitin joitain jaksoja 
silloin tällöin; kotona oli silloin hankala tilanne, sillä vanhemmillani oli vaikeuksia hyväksyä 
seksuaalista suuntautumistani; L-koodin katsominen oli mahdotonta, mutta onneksi oli Sillä 
silmällä, joka ei aiheuttanut niin paljon pahennusta; itse asiassa vanhempani katsoivat sarjaa 
mielellään kanssani; hirveästi vaikutusta sarjalla ei meidän tilanteessamme ollut, mutta uskon, että 
vanhemmilleni oli hyväksi nähdä häpeilemättömiä seksuaalivähemmistöjen edustajia ihan tv-
ruudussa; ehkä he myös saivat uutta tietoa. (Nainen 20v., maaseutu, biseksuaali) 
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Haluan uskoa, että Sillä silmällä –ohjelman ansiosta edes jotkut ovat huomanneet, että me 
homoseksuaalit emme ole irstaita tautipesiä, vaan meillä on omat persoonalliset ominaisuutemme; 
tiedän, että kaikki homoseksuaalit eivät arvosta stereotypioiden edistämistä, mutta minusta on 
parempi, että homot ylipäätänsä ovat esillä positiivisessa valossa mediassa; nyt tämä ns. 
”homobuumi on jo laantumassa, mutta sen ansiosta meidät nyt tiedostetaan, ja meidän on 
helpompi ajaa omaa omaa etuamme (kuten parisuhde- ja hedelmöityshoitolakien läpimeno 
eduskunnassa osoittaa). (Mies 22v. kaupunki, homoseksuaali) 
 
 
2.7. Lisää homoja televisioon 
 
Viime syksynä laulaja/näyttelijä Sakari Kuosmanen totesi Helsingin Sanomien 

syntymäpäivähaastattelussa olevansa kyllästynyt television tarjontaan, ja kehotti samalla ”homoja 

menemään vähäksi aikaa takaisin kaappiin” (HS 3.9.2006). Kuosmanen tuli samalla 

käynnistäneeksi pienimuotoisen keskustelun siitä, joko homot televisiossa olivat passé. Kuosmasen 

ajatusta jatkoi marraskuussa 2006 MTV3:n miehille suunnattu digi-kanava MAX, joka 

lanseeraustiedotteessaan piikitteli kilpailijaansa Nelosta ja totesi, etteivät MAXin ohjelmat tule 

pitämään sisällään ”kikattavia seksuaalivähemmistöjä”.  Amerikkalaisesta Sillä silmällä -

ohjelmasta artikkelin kirjoittanut W.C. Harris on suunnannut sanansa ohjelmasta negatiivista 

kritiikkiä esittäneisiin ja kehottanut miettimään, mitä kritiikki itsessään homoseksuaaleihin 

kohdistuvista asenteista kertoo (2006, 21)  

 
Heteroita on varmaan ärsyttänyt paljonkin, riippuen tietysti ihmisestä; paljon tuli kommentteja, 
kuinka homot on vallanneet tv:n jne. (Mies 30v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Omassa kyselyssäni en suoraan kysynyt, mitä mieltä seksuaaliset vähemmistöt itse olivat 

medianäkyvyytensä määrästä. Avoimessa kysymyksessä nimenomaan tämä teema nousi kuitenkin 

kaikkein selkeimmin esiin. Seksuaalisia vähemmistöjä kaivattiin lisää televisioon. Heitä haluttiin 

nähdä erilaisissa rooleissa ja ohjelmatyypeissä. 

 
Lisää homo-ohjelmia telluun eri kanteilta katsottuna ja homouden kirjoa lisäämällä! homojen 
pitäisi näkyä kaikkialla, ei vain viihteessä; mieluusti asiaohjelmissa ja kulttuuriohjelmissa myös; 
saippuasarjoissa on tietty aina paikka sille pakolliselle lesbolle, homolle ja vammaiselle 
(sarkasmia). (Mies 43v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
Hyvä formaatti (jälleen) pilattu suomalaisella versiolla; en jäänyt ohjelmaa todellakaan 
kaipaamaan. Lisää ohjelmia, joissa meikäläiset esitetään myönteisessä valossa; ohjelmia pitäisi 
olla monia ja ainakin yksi pitäisi olla tarjolla joka päivä. (Mies 63v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Toivon tällaisia homojen tekemiä ohjelmia hetero ja homomiesten asioista, kuten suomalaiset ja 
amerikkalaiset olivat; jos olisi suomalaisia aina parempi. (Mies 69v., maaseutu, homoseksuaali) 
 
att se program där gay/straight inte spelar någon roll utan alla är människor...det finns till viss del 
i program där queera (och psst. straghta också, jo det är sant) är med men de är inte ”out” med 
att de är gay/straight; det kunde finnas ett mellanstadiun där det är ok, konstaterat att a är gay, b 
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är straight och c är...., utan att det sen i fortsöttningen skulle ha någon betydelse för personens 
”attityd”, ”roll”, etc i programmet. (Nainen 27v., Helsinki, biseksuaali) 
 
Ohjelman esittäminen olisi ollut hyvä, jos samaan aikaan olisi ollut muutakin tarjontaa kuten esim. 
”Gay Room Raiders finnish-version”, josta tuli joku ulkomainen jakso ulos Musictv:ltä! Nyt kun 
fab oli ainoa ohjelma, niin satunnainen ohjelmaa seuraava tv-katsoja sai epämääräisen käsityksen 
homoista. (Mies 40v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Naisvastaajat kokivat suurena puutteena sen, että lesbot ovat selkeästi jääneet -pink tv:ssä homojen 

jalkoihin. Olen jo aiemmin todennut, että Richard Dyerin mukaan homojen suurempi suosio 

lesboihin nähden johtuu yksinkertaisesti siitä, että he ovat miehiä. Miehiä arvostetaan yleisesti 

ottaen lähes asiassa kuin asiassa enemmän kuin naisia, ja tämä pätee myös kulttuurin kenttään. 

Lesbojen kulttuuri on jäänyt homokulttuuria marginaalisemmaksi ilmiöksi samaan tapaan kuin 

naisten kulttuuri suhteessa miesten luomaan kulttuuriin (2002, 17). Homojen oma alakulttuuri on 

ollut heteroille kiinnostavampi ja helposti lähestyttävämpi kenttä kuin lesbojen vastaava, vai 

oletteko kuulleet heterojen jonottavan lesbobileisiin? Valtakulttuurin uudet virtaukset nousevat 

alakulttuureista, joten Dyerin teoria on varmasti pätevä. 

 

Yleisesti hienoa, että homous ei enää ole suuri tabu tv:ssä, harmittaa vain se, että homoutta 
esitetään televisiossa nimenomaan homouden käsittelyn kannalta eikä niinkään tavallisena osana 
ohjelmaa kuten heteroseksuaalisuutta; lesbous sen sijaan tuntuu vielä olevan suurempi tabu, vai 
eikö lesbostereotypioille osata nauraa? vai liekö syy siinä ettei lesbo stereotypiat ole (media) 
seksikkäitä? (Nainen 25v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Olisi mukava tuoda lesbojakin tv:seen ja murtaa se pornovideo-käsitys lesboista!! mutta se lienee 
vielä suurempi tabu yhäkin, että lesbo voisi olla muuta kuin rekkaa ajava siilitukkalesbo. (Nainen 
34v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Homoutta on alettu pitää muotiasiana, että ihmiset olisivat homoja vain koska sitä esitetään 
mediassa paljon. Homoutta pidetään pinnallisena ja unohdetaan taas muut vähemmistöt; missään 
suomalaisessa ohjelmassa ei pääosissa ole esim. lesbot tai transihmiset; lisäksi ihmiset tuntuvat 
unohtavan, että useimmat seksuaalivähemmistöihin kuuluvat viettävät ei niin muodikasta elämää; 
tällaista yllättyneisyyttä kohtaan ja se onkin sateenkaariperheiden osalta johtanut mielestäni tavis -
diskurssiin; tahdotaan korostaa, että vietämme tavallista arkea, meillä on samoja tapoja kuin 
heteropareilla; on siis tullut ylilyönti tuosta trendikkyysdiskurssista. (Nainen 25v., Helsinki, 
biseksuaali)  
 
Media on ruokkinut mielikuvaa siitä, että homot ovat suorastaan vyöryneet television. Vaikka 

joukossa on ollut uraauurtavia ohjelmia tai hahmoja, todellisuudessa kyse on kuitenkin ollut 

korkeintaan viidestä samanaikaisesti esitettävästä ohjelmasta. Onko se paljon?  

Homojahan on määrällisesti Suomessa suunnilleen saman verran kuin suomenruotsalaisia, joille on 

omistettu sentään koko FST. Ei siis ihme, että monet Sillä silmällä -ohjelmasta pitäneet vastaajat 

toivoivat sille jatkoa; vaikka kyse onkin ensisijaisesti heteroyleisölle tuotetusta ohjelmasta. Itse 
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asiassa ensimmäistäkään homoille suunnattua televisio-ohjelmaa ei ole käsittääkseni Suomessa 

vielä tehty. Sanoisin, että kyllästymiskynnys on aika matalalla.  

 
Totta on se, että Sillä silmällä ei ole tarkoitettu/suunnattu homomiehille, vaan heteronaisille; 
tämmöinen normihomo ei siitä hirveästi irti saa, mutta kyllä ohjelma on löytänyt kohdeyleisönsä. 
(Mies 22v., kaupunki, homoseksuaali) 
 
Missä luuraa seuraava tuotantokausi ??????? (Mies 20v., maaseutu, biseksuaali) 
 
Ei sen kummempaaa kuin maailmanhistorian ihanin ohjelma, kiitos siitä ☺. (Nainen 18v., 
maaseutu, biseksuaali) 
 
Luulen, että tulevaisuudessa Sillä silmällä -ohjelmaa pidetään sen ajan kuvana jolloin 
homoseksuaalisuus alettiin hyväksyä. (Mies 32v., Helsinki, homoseksuaali)  
 
 
III. Johtopäätökset 
 
Gradutyöskentelyni loppupuolella ohjaajani professori Taisto Hujanen pyysi minua pohtimaan 

tutkijarooliani tässä työssä; olihan aihe minulle ohjelman vastaavana tuottajana erittäin läheinen ja 

omakohtainen. Totta kai asia vaikutti graduni taustalla. Positiivista oli aihetta kohtaan tuntemani 

luontainen mielenkiinto, ja ohjelman läpikotainen tuttuus; mikä helpotti tutkittavien kysymysten 

hahmottamista. Selvitettävää itse ohjelman osalta oli vähemmän, ja minulla oli käytössäni 

materiaalia ja tietoa, jota ulkopuolisella ei olisi ollut mahdollista hankkia. Toisaalta saman asian 

kääntöpuolena voisi mainita, että tuotantoon liittyvä materiaalini varmasti myös ohjasi graduani ja 

antoi sille raamit ja suunnan. Lähtökohtani kumpusi siis automaattisesti ikään kuin Nelosen 

sisäpuolelta, vaikka pyrinkin asemoimaan itseni objektiiviseksi tutkijaksi, joka tarkastelee 

saamiaan tuloksia avoimin mielin. On mahdotonta sanoa, minkälainen gradusta olisi tullut, mikäli 

lähtöasetelma ei olisi ollut tällainen. Saamiani vastauksia luin kiihkeästi ja avoimin mielin, mutta 

täytyy sanoa, että viisikon henkilökohtaisesti tuntevana ja ohjelman sisäpiiriin kuuluvana, en 

suinkaan vailla tunteita. Minun on myönnettävä, että kehut lämmittivät toisinaan mieltäni, ja 

negatiivinen palaute, kaikessa mielenkiintoisuudessaan, herätti välillä harmin tai häpeän tunteita. 

Välillä pohdin, mitä tuotantoyhtiö ja viisikko mahtaa ajatella siitä, että selostan asioita näinkin 

avoimesti. Itse koen kuitenkin viisastuneeni prosessin aikana monissa kysymyksissä, joten ihan 

sama ihminen suhteessa tähän aiheeseen en ole, kuin vielä vuosi sitten.  

Uskallan siis väittää, että kykenin astumaan sivuun Neloselta ja omaksumaan opiskelijan avoimen 

mielen. Tätä erilaista henkistä tilaa helpotti se tosiasia, että olin kirjoitustyön aloittaessani ollut jo 

lähes vuoden poissa kanavalta äitiyslomalla, jota jatkoin heti perään hoitovapaalla. Ainakin fyysistä 

välimatkaa Neloseen minulla oli siis yliopistoa enemmän.     

    



 101 

Työni tähän vaiheeseen päästyäni istuin sohvalle, kaivoin esiin jakson kotimaista Sillä silmällä -

ohjelmaa ja katsoin sen läpi. Minusta oli edelleen hauskaa kuulla Mikaelin tutulla nasaalilla 

lausahtama: ”Asiaa”, ja nähdä viisikon juoksu heteron ovelle: ”Avaa ovi, täällä huutaa homot”. Se, 

että ihminen osaa nauraa itselleen, on yleensä aseistariisuvaa, ja ilman tätä viihteellistä 

homoparodiaa ohjelma olisi mitä luultavimmin ollut tylsä. Feminiinit hassuttelijat, suomalainen 

Mikael ja amerikkalainen Carson, ovat olleet ohjelman suosituimmat jäsenet, ja vaikka he 

edustavat tai parodioivat stereotyyppistä homohahmoa, niin ilman heidän kaltaisiaan jäseniä 

viisikko ei olisi ollut läheskään niin rakastettava.  

 

Jos nyt saisin tehtäväkseni uuden homoviisikon valitsemisen, niin pitäisin ehdottomasti Mikaelin 

mukana, mutta yrittäisin kaivaa jostakin ”Rock Hudson” -tyyppisen miehekkään peruskallion. 

Miehen, jonka olisi helppo nauttia maskuliinisen yhteiskunnan ihailua ja jota kukaan ei arvaisi 

päällepäin epäillä homoksi. Ehkä maskuliinisemmat homomiehet saisivat hänestä itselleen 

kaipaamansa samastumiskohteen. Yksi selkeästi erilainen jäsen olisi varmasti noussut myös 

jonkinlaiseksi puheenaiheeksi, mikä olisi ollut homokuvan monipuolisuudelle hyväksi. Ihmiset 

olisivat saaneet hämmästellä, kuinka ”Paavo” ei kyllä ole lainkaan homomainen. Ikävä kyllä 

tällaisia ”Paavoja” ei vain kasva puissa.  

 

Katsomani jakso tuki selkeästi heteroparisuhdetta, kaksimielisiä vitsailuja oli paljon ja ”ranteet 

paukkuivat”. Iloinen viisikko oli niin kaukana pelottavasta kuin olla ja voi. Kanssakäyminen 

heteron kanssa oli luontevaa. Myös hetero laski leikkiä, nauroi, halasi ja kiitteli: ”Mulla on ollut 

hauskaa tänään”. Ohjelman mittaan hetero sai opastusta horoskoopeista, parsasta ja 

kravattisolmuista. Mitään suurempaa en stereotyyppisyyttä välttääkseni kuitenkaan muuttaisi. 

Viihteeseen kuuluu tietty stereotyyppisyys. Viihdeohjelmissa haluamme nähdä viehättäviä naisia ja 

miehiä. Kun urheiluankkuri Viivi Avellán esiintyi ankkurina viihdetähden tavoin glamoröösinä ja 

flirttinä, teki viihdelehdistö hänestä pian sivuilleen viihdekasvon. Sopii myös kysyä, voiko kukaan 

olla viihteessä täysin oma itsensä? Jone Nikula halutaan äijänä, Krisse blondina ja Simo Frangen 

propellipäänä. Ja toisaalta Sillä silmällä -ohjelman ajoittain kärjistetyn stereotyyppinen esitys oli 

juuri se elementti, joka nosti homot puheenaiheeksi.  

Tällainen hieman räikeäkin representaatio saa ihmiset kysymään ovatko homot oikeasti tuollaisia? 

Vastauksia tähän kysymykseen lienee kaikenlaisia. Parodia on vaikea laji, jonka toiset ymmärtävät 

ja toiset eivät.  

 

Ajatus siitä, että ohjelma lähtisi kolmannelle tuotantokaudelle, tuntui minusta kuitenkin lähes 

mahdottomalta. Mahdolliseksi sen tekisi ainoastaan se, että samaan aikaan lanseerattaisiin 
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muutama muu suomalaisia homoja toisenlaisesta näkökulmasta käsittelevä ohjelma. Muutoin ei 

homomiehiä enää kolmatta kertaa voisi näissä rooleissa esittää. 

 

Olen silti edelleen sataprosenttisesti sitä mieltä, että on hyvä, että ohjelma tehtiin. Sillä silmällä oli 

aikansa lapsi, edusti katsojille oman aikansa jotakin ”uutta ja kivaa” ja toi näkyvästi markkinoituna 

prime time -ohjelmana homot osaksi kahvipöytäkeskusteluja. Ohjelma oli suomalaisille homoille 

tietynlainen päänavaus televisioon ja siksi tärkeä. Nyt tälle päänavaukselle soisi unohduksen sijaan 

monimuotoista jatkumoa.   

Tämän gradun kirjoitettuani mietin myös, hypetettiinkö ohjelmaa liikaa? Olisiko hitaan kasvun 

strategia ollut seksuaalisten vähemmistöjen itsensä kannalta parempi? Nyt koko pajatso oli 

pahimmassa tapauksessa tyhjennetty kertaheitolla vieläpä melko stereotyyppisillä 

homorepresentaatioilla. Olivatko katsojat ja media saaneet homoista yliannoksen ja ilmiö ohi?  

Mediailmiöiden näkyvyyttä tänä päivänä lisää paitsi median globaali luonne (samat ideat 

toteutetaan yhä useammin samanaikaisesti eri puolilla maailmaa), myös jatkuvasti lisääntyvä 

monimediaisuus, joka tuo samat teemat yhtäaikaisesti kaikkiin medioihin. Tämä aiheuttaa myös 

kyllästymispisteen madaltumista. Eikä tässä tapauksessa välttämättä puhuta homojen toivomasta 

”kyllääntymispisteestä”, joka tekisi homoudesta arkipäivää, vaan pikemminkin 

ärsyyntymispisteestä, jonka jälkeen homoja ei enää haluta nähdä. Ehkä Sakari Kuosmanenkin 

kyllästyi pikemmin homohypeen, kuin niihin muutamaan ohjelmaan, jotka televisiossa pyörivät. 

Tietynlaisena vastaiskuna median homo- ja metroseksuaalitrendeille on jo kehitetty ”äijätrendi”, 

joka alleviivaa perinteisten ”pahalta haisevien karjujen” olemassaoloa ja oikeuksia. Aivan kuin 

mieskuvan olisi huomattu liukuvan liian feminiiniin suuntaan, ja se olisi terapeuttisten 

”äijäohjelmien” avulla haluttu palauttaa takaisin turvalliselle maskuliiniselle vyöhykkeelle.   

  

Mikko Silvennoisen Kuka, Mitä, Häh? keskusteluohjelmaa (Nelonen) lähdettiin alkuvuodesta 

markkinoimaan Mikon persoonan kautta. Ohjelmapuffeissa kerrottiin Mikon olevan 

homoseksuaali, joka on rekisteröinyt parisuhteensa. Myös lehdistö on aina muistanut mainita 

Mikon homoseksuaalisuuden, eikä Mikko ole sitä toisaalta mitenkään peitellytkään.  

Sinänsä tieto oli ohjelman kannalta melko epäolennainen. Onko Rubenin, Joonaksen, Henkan tai 

Tuomaksen ohjelmia markkinoitu näiden parisuhteilla? Ei ole. Kuka, Mitä, Häh? -ohjelman 

ensimmäinen jakso sai huonot katsojaluvut, ja nyt mietin saattoiko Mikon homous olla karkottava 

tekijä, vai eikö ohjelma olisi kiinnostanut muutenkaan? Ensimmäisen jakson lukuihinhan ei 

ohjelman laatu vielä vaikuta. Nyt elämme selvästi television osalta homotrendin suvantovaihetta, 

mutta miten homouden pitäisi seuraavaksi televisiossa näkyä? 
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Ensimmäiseksi peräänkuuluttaisin julkisen palvelun Yleisradiota, jonka tehtävänä on palvella myös 

vähemmistöjä.  Miksi YLEn panos homoille suunnattujen tai edes homoutta yhtenä juonikuviona 

kuljettavien ohjelmien suhteen on ollut niin vähäistä? Vai mukaileeko YLE kenties kirkon ja 

lainsäädännön näkemyksiä, jotka nekin elävät jatkuvissa muutospaineissa? Linda Holtzman on 

puhunut kulttuurisen kompetenssin (cultural competence) käsitteestä ja siitä, kuinka yksilöt tai 

yhteisöt saattavat olla usein kulttuurisesti avoimia jollakin alueella, mutta sulkeutuneita ja jopa 

suvaitsemattomia jollakin toisella. Kulttuurinen kompetenssi ei myöskään ole resurssi, joka 

ylläpitää itse itseään, vaan asia, jonka ylläpito vaatii jatkuvaa avoimuutta ja asioiden 

uudelleenarviointia. (Holtzman 2000, 272). Yle ei ehkä tarkoituksellisesti jätä homoja vähälle 

huomiolle, mutta käsite on nykytilanteen kannalta käyttökelpoinen. Toisaalta samaa käsitettä voi 

kriittisesti käyttää myös suhteessa sinänsä homomyönteiseen Neloseen. Nelosen oli oikeaan aikaan 

helppo olla avoin trendikkäille ja kaupallisille viihdehomoille, mutta monilla muilla vähemmän 

myyvillä vähemmistöillä tai aiheilla on vaikeuksia saada näkyvyyttä Nelosella. Mielestäni YLE 

voisi tuoda homojen mediarooliin sen kaipaamaa monimuotoisuutta ja tuottaa Suomen 

ensimmäisen ensisijaisesti homoyleisölle suunnatun ajankohtais- tai life style -ohjelman. 

Kulttuurisen kompetenssin rakentaminen ja ylläpito on joka tapauksessa kaikille medioille selkeä 

haaste.  

 

Toisaalta ilmassa on myös merkkejä siitä, että homot ovat todella valtavirtaistumassa. Suomen 

Fab5:sta tuttu Mikael Hytönen on pestattu täysin sisäsiistille Radio Novalle julkkiksia 

haastattelemaan; tiedä vaikka Mikael nähtäisiin pian MTV3:llakin. Mikael koetaan kerran 

kokeiltuna ja hyväksi havaittuna viihdehahmona turvalliseksi satsaukseksi myös koko kansan 

kanavilla. Suurten kaupallisten kanavien tapauksissa uskonkin stereotyyppisen viihdehomon 

suosimisen jatkumiseen.   

 

 

 

Kolmantena mahdollisuutena nostaisin esiin digitaalisten tv-kanavien lisääntymisen ja 

homoyleisön noteeraamisen kaupallisena kohderyhmänä. Euroviisut ovat antaneet pienen alku 

sysäyksen pink money -palveluille myös Helsingissä ja tämäkin kaupallinen suuntaus voimistuu 

varmasti vähitellen. Pääsääntöisesti homot ovat kohtuullisen hyvin toimeentulevia ja ostokykyisiä 

ihmisiä, jotka myös yleensä käyttävät rahaa. Heitä myös pidetään eräänlaisina tiennäyttäjinä 

muodin ja elämäntapojen suhteen. Ranskassa toimiva maksullinen Pink Tv nimeää 

kohdeyleisökseen homot sekä ns. homomyönteiset heteroseksuaalit (Wikipedia). Nyt ehkä 
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vedetään Suomessa vähän henkeä, mutta ilmiö ei ole ohi. Kanavia tulee lisää ja on ihme, ellei 

vähintäänkin muutaman ohjelman ”homoblokkia” kohta jollain digi -kanavalla jo ole. 

 

Draamatuotannoissa homo- ja lesbohahmot ovat varmasti tulleet jäädäkseen, mutta tulevaisuudessa 

heidän seksuaalisuuttaan ei varmasti enää korosteta yhtä paljon kuin tähän asti, vaan he ovat 

hahmoja muiden joukossa. 

 

Gradu-projektini kirkasti minulle muutamaa perusasiaa. Ensinnäkin yleisöä ei pidä koskaan 

aliarvioida tai kohdella massana. Toiseksi mediassa työskentelevillä ihmisillä on kiistatonta valtaa 

ihmisten mielipiteisiin nimenomaan portinvartijoina eli päättämässä siitä, minkälaiset ilmiöt 

milloinkin nousevat mediaan. Minun ei myöskään onneksi tämän tutkimuksen vuoksi tarvinnut 

luopua idealistisuudestani ja uskosta siihen, että kaupallinen viihdeohjelma voi olla eettisesti 

kestävä. Onhan eettisyys mm. ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksissä myös alati kasvava trendi, 

josta myös mainostajat ovat kiinnostuneita. Mahdollisuuksia eettiseen ajatteluun (kunhan rahaa 

tulee) on varmasti tulevaisuudessa myös kaupallisella puolella entistä enemmän. Yleensä haetaan 

kompromissiratkaisuja, joten tarkkana näissä kysymyksissä pitää olla.         

 

Jälkikäteen arvioituna tutkimukseni kannalta paras asetelma olisi ollut sisällyttää vastaajiin myös 

heteromiehet. Naiset olisi tällöin pitänyt rajata pois, vaikka sinänsä naiset vertailuryhmänä tuottivat 

mielenkiintoista materiaalia sukupuolten välisistä näkemyseroista. Mielestäni hetero- ja 

homomiesten mielipiteitä vertaamalla olisimme saaneet selville jotain merkittävää homojen ja 

heteroiden välisen juovan leveydestä tai kapeudesta. Mikä ohjelman anti heteromiehille oli? 

Antoiko se mahdollisuuden määritellä oman itsen suhteessa homoihin tai tilaisuuden voittaa 

ennakkoluulot homoja kohtaan? Ohjelmana Sillä silmällä olisi ollut tarkoitukseen oivallinen, sillä 

siinä molemmilla ryhmillä, sekä homo- että heteromiehillä ja heidän keskinäisellä suhteellaan on 

iso osa, ja perheohjelmana Sillä silmällä ei aiheuta heteromiehissä ainakaan pahinta mahdollista 

vastarintaa. Nyt, kun vertailuryhmänä toimivat naiset, kiinnostavinta antia oli havaita, kuinka syvät 

juuret perinteisillä sukupuolirooleilla suomalaisten miesten ajatuksissa yhä on.    

 
Yritystä ja ideoita lienee ollut mutta toteutus ei mielestäni kantanut kotikatsomooni; keep the spirit 
ja gradun jälkeen ei kun uusia ohjelmia tekemään. (Mies 33v., Helsinki, homoseksuaali) 
 
Kiitos vastaajille. Näin teen. 
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