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Johdanto 
Rsyke on vuonna 2001 perustettu, Tampereella toimiva seksuaalipoliittinen 
kulttuuriyhdistys. Toimintamme keskiössä ovat kinky-, BDSM- ja fetissisuuntautuneet 
ihmiset. 

 
Tavoitteemme on vähentää ennakkoluuloja, ehkäistä syrjäytymistä sekä parantaa 
kohderyhmässä olevien ihmisten henkistä hyvinvointia. 

 
Toimintamme muodostuu luennoista, seminaareista, koulutus- ja 
vertaistukitapahtumista, taidenäyttelyistä sekä näyttämötaiteeseen ja runouteen 
liittyvistä produktioista, klubitapahtumista ja vuosittaisesta Tampere Fetish Factory 
-festivaalista. 
 
Rsyke on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton rekisteröity yhdistys. 

Yhteiskunnallinen tehtävä 

Vertaistuen ja oikean tiedon tarjoaminen 

Oman erityislaatuisen seksuaalisuuteensa löytäminen voi olla ihmiselle hämmentävä 
kokemus. Mikäli ihminen jää tuntemustensa ja ajatustensa kanssa yksin, 
seurauksena saattaa olla vakaviakin henkisiä ongelmia. Syrjäytymisen ja jopa 
itsemurhan riski on todellinen. 
 
Rsykkeen erilaiset tapahtumat, keskusteluillat ja työpajat tarjoavat luontevan ja 
turvallisen, anonyymin ympäristön, jossa ihmiset voivat käsitellä tuntemuksiaan ja 
vaihtaa tietoa keskenään. 
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Ennakkoluulojen murtaminen ja syrjinnän vastainen työ 

Vähemmistöseksuaalisuuteen liittyy edelleen vääriä mielikuvia ja stigmoja. 
Ennakkoluulot voivat vaikuttaa ihmisen elämään esimerkiksi lasten 
huoltajuuskiistoissa tai työnhakutilanteissa. 
 
Seksuaalisuudesta johtuvaan syrjintään on ollut vaikea puuttua, koska tapaukset 
ovat suhteellisen harvinaisia ja ne koskettavat vain pientä määrää ihmisiä kerrallaan. 
Myös syrjinnän vastainen lainsäädäntö on suurelle yleisölle epäselvä ja lainopillisen 
avun ja tuen löytäminen on osoittautunut haastavaksi.  
 
Suurelle yleisölle suunnattu tiedotus- ja valistustyö on keskitetty Tampere Fetish 
Factory -festivaalin päivätapahtumaan, jossa se tapahtuu pääosin yleisöseminaarin 
ja kinkymarkkinoiden keinoin. Seminaarissa käsitellään aihealueeseen liittyviä asioita 
ja ilmiöitä yleistajuisessa muodossa. Vuonna 2018 seminaari järjestettiin 
yhteistyössä Sexpo-säätiön kanssa. Teemana oli BDSM:n harjoittamiseen liittyvät 
lainsäädännölliset ja eettiset asiat. Yleisradio uutisoi tapahtuman artkkelissaan: 
https://yle.fi/uutiset/3-10407987?fbclid=IwAR2uSmBWIbR8LOzFNFNrhLN6rtg5Rgj8
1loTUodUnYUDZnqxEScgJm7DhSc 
 

Terveydelliset riskit  ja turvallisuuskoulutus 

Tiettyihin kinkyseksuaalisuuden muotoihin liittyy toimintaa, joka saattaa aiheuttaa 
fyysisiä vammoja. Esimerkkeinä sadomasokismiin liittyvä piiskaus ja 
sähköstimulaatio; neuloitus, jossa ihmisiin työnnetään injektioneuloja; ja shibari, 
jossa ihmisiä sidotaan erilaisiin asentoihin. 
 
Vammautumisen riskiä voidaan vähentää tarjoamalla toimintaa harjoittaville ihmisille 
tietoa turvallisista tekniikoista ja toimintatavoista. Rsyke järjestää jatkuvasti 
koulutustapahtumia, joissa lääketieteen ammattilaiset ja muut kunkin alan 
asiantuntijat jakavat tarvittavaa tietoa. 
 
Vuoden 2018 aikana on järjestetty kaksi tilaisuutta piiskaukseen, kaksi neuloitukseen 
ja kolme shibariin liittyen.  

https://yle.fi/uutiset/3-10407987?fbclid=IwAR2uSmBWIbR8LOzFNFNrhLN6rtg5Rgj81loTUodUnYUDZnqxEScgJm7DhSc
https://yle.fi/uutiset/3-10407987?fbclid=IwAR2uSmBWIbR8LOzFNFNrhLN6rtg5Rgj81loTUodUnYUDZnqxEScgJm7DhSc


Rsyke ry:n toimintakertomus 2018, sivu 4/11 
 

 

Hyväksikäytön ehkäisy ja ennaltaehkäisy 

Valtasuhteisiin (Domina/Orja, Master/Orjatar, Daddy/Little jne) liittyy mahdollisuus 
vallan väärinkäyttöön, joka saattaa pahimmillaan johtaa hyväksikäyttötilanteisiin. 
Riski on erityisen suuri tapauksissa joissa vasta seksuaalisuutensa löytänyt ihminen 
aloittaa toimintaa tutustumalla ihmisiin internetin seuranhakupalstoilla tai 
keskustelufoorumeilla. 
 
Rsyke pyrkii ehkäisemään ilmiötä luomalla rakenteita, joiden avulla osakulttuurissa 
mukana olevat ihmiset verkostoituvat ja vaihtavat tietoa vaarallisista toimintatavoista 
ja tilanteista keskenään. Rsyke järjestää myös uusille ihmisille suunnattuja 
koulutustilaisuuksia joissa tätä ilmiötä käsitellään. Lisäksi Rsyke aloitti tapahtumissa 
valvontaa suorittavien henkilöiden systemaattisen perehdytyksen ja koulutuksen.  
 
Tarvittaessa Rsyke sulkee epäeettisesti toimivat ihmiset oman toimintansa 
ulkopuolelle ja auttaa uhreja viranomaiskäsittelyn aloittamisessa. Vuoden 2018 
aikana yhdelle henkilölle asetettiin määräaikainen ja yhdelle henkilölle toistaiseksi 
voimassa oleva kielto osallistua yhdistyksen tapahtumiin. 

Järjestäytymättömän pienryhmätoiminnan tukeminen 

Kinkyosakulttuurille on tyypillistä, että tietystä aiheesta kiinnostuneet aktiivit 
järjestävät omaehtoisesti itseään kiinnostavaa toimintaa tai tapahtumia. Rsyke 
rohkaisee toimintaa ja tukee hankkeita tarjoamalla niiden käyttöön toimitiloja ja 
välineistöä sekä kattamalla toimintaan liittyvän taloudellisen riskiä. 

Toiminnan muodot 

Keskusteluillat 

Rsyke järjestää kahden viikon välein kaikille avoimia keskusteluiltoja eli ns. 
tiistaimiittejä joissa aiheesta kiinnostuneet ihmiset voivat tavata toisiaan ja 
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verkostoitua. Vuonna 2018 keskusteluillat järjestettiin ravintola Bar Bertelin 
kabinetissa. Keskusteluiltoihin osallistui keskimäärin 20-40 ihmistä. 
 

Teematiistait 

Usein keskusteluilloissa on jokin ennalta sovittu teema, jossa valittua aihealuetta 
käsitellään luentojen tai ohjatun keskustelun tai valvotun toiminnan keinoin. 

Vuonna 2018 on käsitelty mm. turvallista piiskaustekniikkaa, korsetteja ja 
meikkausta. Tampereen yliopiston professori J.Tuomas Harviainen kävi 
luennoimassa BDSM-tutkimuksen historiasta ja nykytilasta. Pikkuiset (Daddy/Little) 
järjestivät vertaistuki-illan, jossa avattiin ilmiötä henkilökohtaisten kokemusten kautta. 
Uusille ihmisille suunnatussa “uusien illassa” esiteltiin osakulttuurin tarjontaa, sen 
eettisiä sääntöjä ja henkilöturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi järjestettiin 
hallitsevan runonlausunnan suomenmestarin Venla Moisalan vetämä runoilta.  
 
Vuoden aikana järjestettiin 26 tiistaimiittiä, joista 13 oli teemallisia. Kävijöitä miiteissä 
oli yhteensä noin 700 henkeä. 

Köysimiitit 

Shibari, eli japanilainen köysi-sidonta, on harjoittajasta ja tilanteesta riippuen joko 
esteettinen ja taiteellinen performanssi tai seksuaalista toimintaa. Shibarin 
harjoittamiseen liittyy useita turvallisuuteen liittyviä haasteita.  
 
Tampereella järjestetään riippumattoman pienryhmän toimesta viikottaisia 
omaehtoiseen shibarin harjoittamiseen keskittyviä tapahtumia. Rsyke tukee 
toimintaa tarjoamalla ryhmän käyttöön turvallisuusluokiteltua välineistöä 
onnettomuusriskin minimoimiseksi. Lisäksi Rsyke on osallistunut tapahtuman 
yhteydessä järjestettävään turvallisuuskoulutukseen. 
 
Köysimiiteissä oli vuoden aikana yhteensä 1100 kävijää. 
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Torstaimiitti 

Tampereella järjestetään viikottain kinkyjen vapaamuotoinen torstaimiitti, jota Rsyke 
tukee tuomalla tapahtumalle näkyvyyttä ja rohkaisemalla uusia ihmisiä osallistumaan 
tapamisiin. Torstaimiittien kävijämäärä vuonna 2018 oli noin 750." 

Sunnuntai-shibari 

 
Shibarin omaehtoista harjoittamista on tuettu myös järjestämällä kolme tapahtumaa, 
joissa osallistujat pääsivät hiomaan taitojaan ja vaihtamaan tietoja keskenään. 
 
Tapahtuma tavoitti 26 henkilöä. 
 

Työpajat ja turvallisuuskoulutus 

Työpajat ovat yksi- tai kaksipäiväisiä tapahtumia joissa perehdytään kulloiseenkin 
aihealueeseen perusteellisesti. Työpajojen teemat liittyvät kädentaitoihin tai 
turvallisuuteen. Vuonna 2018 työpajoja on järjestetty neuloitukseen, shibariin ja 
nahkatöihin liittyen. Tämän lisäksi lyhyempää koulutustoimintaa järjestettiin 
Teema-Tiistai -formaatissa. 
 
Vuoden 2018 aika järjestettiin kaksi neuloitukseen liittyvää turvallisuuskoulutusta, 
kaksi shibari-koulutusta, neljä kädentaitotyöpajaa, lukuisia toiminnan etiikkaa ja 
sääntöjä käsitteleviä tapahtumia sekä eri pienryhmien vertaistuki- ja 
verkostointitapahtumia. 

Kädentaidot 

Nahkanartut on leikillinen nimi kädentaitajille ja käsitöitä harrastavien kinkyjen 
ryhmälle. Nahkanarttujen tilaisuuksissa osallistuvat voivat tehdä omaehtoisesti 
valitsemiaan käsityötuotteita pätevän ohjaajan avustuksella.  
 
Vuoden 2018 aikana Nahkanartut kokoontuivat neljä kertaa.  



Rsyke ry:n toimintakertomus 2018, sivu 7/11 
 

 
Lisäksi järjestettiin kaksi viikonlopun mittaista, ammattiopettajan vetämää 
nahkatyökurssia sekä yhteistyössä Latex by Tiina Rikalan kanssa kaksi 
latex-vaatteiden valmistukseen perehdyttävää koulutuspäivää. 
 

Kulttuurituotanto 

Rsykkeellä on aktiivista omaa näyttämötaiteeseen liittyvää toimintaa. Vuonna 2018 
ensi iltansa sai  yhdistyksen omana produktiona Liisa Ihmemaassa-musikaali. 
 
Tämän lisäksi Rsykkeen tapahtumat tarjoavat estradin useille kotimaisille ja 
kansainvälisille harrastelijaryhmille. Vuoden 2018 aikana erilaisia näytelmiä esitettiin 
yhteensä seitsemän kappaletta. 
 
Tampere Fetish Factoryn yhteydessä järjestettiin pienimuotoinen kuvataidenäyttely. 
Syksyllä järjestettiin osallistujien omien runojen pohjalle rakentuva runoilta. 

Klubitoiminta 

Yhdistys rahoittaa toimintansa tapahtumatuotannon voitoilla. Vuonna 2018 
järjestettiin 4 Fetish Clubia ravintola Mixeissä. Tapahtumissa esiintyi suomalaisia 
huippu-DJ:tä ja niissä vierailijat pääsivät toteuttamaan omia fetissejään turvallisessa 
ja valvotussa ympäristössä. Klubi-illat ovat tärkeä vertaistuen ja verkostoitumisen 
väline. 
 
Klubeilla on normaalia ravintolailtaa tiukemmat käyttäytymissäännöt, joiden avulla 
vieraiden koskemattomuus ja intimiteettisuoja varmistetaan. Klubi-illat järjestetään 
ravintolaympäristössä ja mm. seksin harjoittaminen on niissä kielletty. 
 
Klubi-illoissa kävi yhteensä 847 henkilöä. 
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Tampere Fetish Factory -festivaali 

Tampere Fetish Factory (TAFF) on vuodesta 2001 järjestetty kulttuuritapahtuma. 
TAFF on Suomen ainoa vuosittain järjestettävä kansainvälinen kinky-festivaali. 
 
Tapahtuma on historiansa aikana järjestetty kolmi-, kaksi- ja yksipäiväisenä. Vuonna 
2018 tapahtuma oli yksipäiväinen. 
 
Tapahtuma muodostui yleisöseminaarista, kuvataidenäyttelystä, työpajoista, 
kinky-markkinoista ja iltajuhlasta. Yleisöseminaarissa käsiteltiin aiheeseen liittyviä 
teemoja yleistajuisella tavalla. Vuoden 2018 seminaari järjestettiin yhteistyössä 
Sexpo-säätiön kanssa. 
 
Työpajoissa pureuduttiin perusteellisemmin eri teemoihin. Teemat liittyvät 
vertaistuen tarjoamiseen ja eri alojen koulutukseen.  Työpajoja järjestettiin 
kahdeksan kappaletta. 
 
Kinkymarkkinoilla alan erilaiset toimijat ja kädentaitajat saattoivat esitellä 
toimintaansa. Mukana oli myös kinkykirppis, johon ihmiset saattoivat tuoda myyntiin 
omia tarpeettomia välineitään.  
 
Tapahtumassa oli myös pienimuotoinen kuvataidenäyttely. 
 
Iltajuhlat oli  musiikin, näyttämötaiteen ja pukeutumisen kavalkadi. Mukaan kutsuttiin 
harrastajateattereita ja näyttelijäkollektiiveja eri puolilta Suomea. Musiikista vastasi 
joukko huippu-DJ:itä ja tapahtumatilat on sisustettu näyttävästi. Myös tässä 
tapahtumassa oli normaalia ravintolailtaa tiukemmat käyttäytymissäännöt joiden 
avulla vieraiden koskemattomuus ja intimiteettisuoja varmistettiin. Seksin 
harjoittaminen oli myös tässä tapahtumassa kielletty. 
 
Vuonna 2018 Festivaali järjestettiin useassa eri tilassa: 
 
Yleisöseminaari, markkinat ja osa työpajoista: Monitoimitalo 13 
Liikunnalliset työpajat: Tanssistudio Pole Base 
Iltajuhla: Olympiakortteli. 
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Työpajoihin osallistui 88 henkilöä ja seminaariin 72 henkilöä. Iltajuhlassa oli 352 
maksanutta asiakasta ja 56 vapaaehtoistyöntekijää.. 
 

Kinkytekopalkinto 

Vuoden Kinkyteko on Tampere Fetish Factory -tapahtumassa jaettava 
valtakunnallinen kiertopalkinto ja tunnustus. Rsyke hallinnoi palkintoa muiden 
suomalaisten kinkyjärjestöjen puolesta. 
 
Palkinnon sai vuonna 2018 Tiia Forsström. 

Hallinto, jäsenistö, talous ja toiminnan kattavuus 
 

Rsykkeellä ei ole palkattua henkilökuntaa. Kaikki toiminnassa mukana olevat 
henkilöt tekevät vapaaehtoistyötä. 
 
Rsykkeen toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus. Vuosikokouksessa asetettiin 
tavoitteeksi aloittaa yhdistyksen hallinnossa sukupolvenvaihdos ja tämän vuoksi 
hallitukseen valittiin kolme uutta jäsentä. Uudet jäsenet kuuluvat ikäluokkaan 21-27 
vuotta ja täydentävät ammattiosaamisellaan (sosiaaliala) aiemman hallituksen 
osaamista. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa Jalo ja 
hallituksen jäseniksi: Ridik, Nicolaus, Silvercraft, Persilja, Comawhitedoll, Alice, Muru 
ja Jermak. Hallitus kokoontui 9 kertaa vuoden aikana. 
 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 115 henkeä. Jäsenistö on suurelta osin 
toiminnassa eri tavalla mukana olevia aktiiveja: tapahtumatuottajia, eri alojen 
tutkijoita, journalisteja, tietokirjailijoita, kouluttajia, juridiikan, kulttuurialan ja 
kädentaitojen ammattilaisia  jne.  
 
Yhdistys rahoittaa toimintansa tapahtumatuotannolla (Klubit, Tampere Fetish 
Factory) ja käyttää varat koulutus- ja tiedotustoimintaan.  
 
Yhdistyksen toiminta on vuonna 2018 tavoittanut 4042 kävijää. 
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Toiminnan eettiset perussäännöt 

Yksityisyyden suojan varjeleminen 

Vähemmistöseksuaalisuuteen liittyyvien ennakkoluulojen vuoksi Rsyke pyrkii 
varmistamaan toiminnassa mukana olevien ihmisten yksityisyyden. Tapahtumissa on 
ehdoton valokuvauskielto ja toiminnassa mukana olevat ihmiset saavat halutessaan 
esiintyä nimimerkillä. Nimimerkit voidaan tarvittaessa yhdistää luonnolliseen 
henkilöön jäsenrekisterin avulla.  
 
Vuoden 2018 aikana yksityisyyden suojauskäytäntöjä tiukennettiin. Yhdistyksen 
juhlien kuvauskieltoa tehostettiin vaatimalla kaikkia puhelinta tapahtumissa käyttäviä 
ihmisiä teippaamaan puhelinten kamerat piiloon. Lisäksi tapahtumissa ryhdyttiin 
soveltamaan rikoslain 24.luvun 6.pykälää, joka kieltää salakatselun.  
 

Henkilökohtaisen koskemattomuuden varmistaminen 

Rsyke vastustaa kaikkea hyväksikäyttöä sen kaikissa muodoissa. Tapahtumissa on 
erittäin tiukat käyttäytymissäännöt fyysisen koskemattomuuden turvaamiseksi. 
Myöskään henkisen hyväksikäytön ilmiöitä, kuten painostamista tai kiusaamista, ei 
suvaita.  
 
Henkilökohtainen koskemattomuus koskee myös yhdistyksen ulkopuolisia henkilöitä. 
Yhdistys järjesti toimintansa siten että suuri yleisö ei vahingossa joutunut 
kohtaamaan itselleen epämiellyttäviä tai kiusallisia asioita ja ilmiöitä. 
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RSYKE ry 
 
 
 
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 
 
 
Tampereella, _______ päivänä _________________ kuuta _________ 
 
 
 
 
_____________________________             _____________________________ 
 
 
 
 
_____________________________             _____________________________ 
 
 
 
 
_____________________________             _____________________________ 
 
 
 
 
_____________________________             _____________________________ 
 
 
 
 
_____________________________             _____________________________ 
 


