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Johdanto
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.

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.

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.

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.
Rsyke valvoo toimintaa omien mahdollisuuksiensa mukaan ja pyrkii puuttumaan
epäeettiseen, vaaralliseen tai muuten yhdistyksen arvoihin sopimattomaan

käytökseen. Kaltoinkohtelun uhreiksi joutuneita autetaan viranomaiskäsittelyn
aloittamisessa."ja auttaa uhreja viranomaiskäsittelyn aloittamisessa.

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.

Vuoden 2019 painopistealueet
Vuonna 2017 aloitettu yhdistyksen toimintaa uudistanut rakenneuudistus on saatu
valmiiksi ja vuonna 2018 aloitettu sukupolvenvaihdos on hyvässä vauhdissa.
Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvussa ja toiminta kaikilla osa-alueilla on ollut erittäin
aktiivista. Yhdistyksen talous on vakaa.
Vuonna 2019 pyritään jatkamaan sukupolvenvaihdosta ottamalla mukaan uusia
aktiiveja käytännön toimintaan ja yhdistyksen hallintoon.
Yhdistyksen ydintoiminnan vakiinnuttua pyritään nyt kehittämään erityisesti erilaisille
pienryhmille suunnattua toimintaa. Pienryhmätoiminnassa olennaista on, että
suunnittelussa voidaan keskittyä pienemmän osaryhmän tarpeisiin sen sijaan, että
pyrittäisiin tuottamaan kaikille sopivia tapahtumia.

Klubitoiminnassa kokeillaan uutta musiikkipainotteista Klub Kuri -konseptia.
Pikkuisille pyritään järjestämään heidän lähtökohdistaan rakennettu tapahtuma, ns.
“pikkuisten festivaali”. Petplay sekä jalka- ja kenkäfetissit huomioidaan yhdistyksen
tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi uusia ehdotuksia erilaisille
pienryhmille suunnatusta toiminnasta otetaan vastaan koko vuoden ajan ja niitä
pyritään toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan.
Häirinnän ja hyväksikäytön vastaista toimintaa tehostetaan entisestään. Vuoden
aikana pyritään käynnistämään erityisen häirinnän vastaisen työryhmän toiminta
sekä laatimaan yhdistyksen toiminnan pohjaksi kirjalliset eettiset säännöt ja arvot.
Suurelle yleisölle suunnattua tiedotusta pyritään jatkamaan järjestämällä
uutiskynnyksen ylittävä seminaari tai luentosarja Tampere Fetish Factoryn
yhteyteen.
Vuonna 2018 aloitettu verkkosivujen uudistus pyritään saattamaan loppuun kevään
aikana. Sen jälkeen kartoitetaan mahdollisuus uudistaa ja yhtenäistää yhdistyksen
visuaalinen ilme.

Toimintamuodot
Tiistaimiitit ja teematiistait
Tiistaimiitit ja teematiistait jatkuvat ravintola Bertelissä ja niitä järjestetään parittomien
viikkojen tiistana. Teematiistaiden sisältö pidetään monipuolisena, mukaan mahtuu
koulutusta, vertaistuki-iltoja, kulttuuria ja toiminnallisia tapahtumia. Teematiistaiden sisältöä
koordinoi Katajanoksa.

Köysimiitit
Rsyke jatkaa keskiviikkoisin ravintola Mixein alakerrassa järjestettävän tapahtuman
tukemista luovuttamalla käyttöön yhdistyksen shibari-välineistöä. Tapahtuman
vastuullinen järjestäjä on Bluejoy.

Torstaimiitit
Rsyke ry jatkaa torstaimiittien tukemista entiseen tapaan tarjoamalla tapahtumalle
näkyvyyttä ja kannustamalla jäsenistöä osallistumaan miitteihin. Miittien
vastuullisena järjestäjänä toimii Hihaton.

Työpajat
Työpajat ovat yksi- tai kaksipäiväisiä tapahtumia, joissa perehdytään valittuun
aihealueeseen perusteellisesti. Työpajojen teemat liittyvät kädentaitoihin,
turvallisuuteen ja oppimiseen.
Vuoden 2019 aikana järjestettävien työpajojen suunnittelu jatkuu. Tavoitteena on
järjestää ainakin shibariin, neuloitukseen ja kädentaitoihin liittyviä työpajoja.

Kädentaidot
Nahkanartut on leikillinen nimi kädentaitajille ja käsitöitä harrastavien kinkyjen
ryhmälle. Nahkanarttujen tilaisuuksissa osallistuvat voivat tehdä valitsemiaan
käsityötuotteita pätevän ohjaajan avustuksella.
Rsyke on tehnyt yhteistyösopimuksen tamperelaisen ompelimon kanssa.
Sopimuksen mukaan ompelimon tiloissa voidaan järjestää kädentaitoiltoja kerran
kuukaudessa. Lisäksi yhdistys on hankkinut toiminnassa tarvittavaa välineistöä ja
materiaaleja.
Rsyke jatkaa myös yhteistyötä Latex by Tiina Rikalan kanssa lateksityöpajojen
järjestämiseksi.

Kulttuurituotanto ja -toiminta
Rsykkeellä on omaa näyttämötaiteeseen liittyvää toimintaa. Vuoden aikana pyritään
järjestämään produktiota ainakin Valtiaat ja vasallit -tapahtumaan ja Tampere Fetish
Factory -festivaalille.
Vuoden mittaan käydään yhdessä ihmisiä kiinnostavissa taidenäyttelyissä,
museoissa ja muissa taidetapahtumissa.
Selvitetään mahdollisuus järjestää kuratoitu kuvataidenäyttely vuonna 2020.

Klubitoiminta
Viime vuosina klubi-illat on järjestetty ravintola Mixeissä. Ravintolan kiinteistö
puretaan ennakkotiedon mukaan vuoden 2019 syksyllä.
Klubitoimintaa pyritään jatkamaan ravintola Mixein uusissa tiloissa tai etsimään
toiminnalle vaihtoehtoiset tilat.
Jo perinteiseksi muodostuneen Fetish Club -konseptin rinnalle kokeillaan musiikkiin
keskittyvää Club Kuri -konseptia.

Tampere Fetish Factory -festivaali
Tampere Fetish Factory (TAFF) on vuodesta 2001 järjestetty vuosittainen
kulttuuritapahtuma. TAFF on Suomen ainoa vuosittain järjestettävä kansainvälinen
kinky-festivaali ja yhdistyksen päätapahtuma.
Tapahtuma pyritään järjestämään vuonna 2019 vähintään kaksipäiväisenä.

Valtiaat ja vasallit
Kokonaan uutena tapahtumakonseptina kokeillaan kinkybileiden järjestämistä
historiallisessa Hämeen linnassa. Linna on vuokrattu käyttöön 25.5.2019.

Tapahtuman ennakoidaan tuottavan pienen määrän taloudellista tappiota joka
katetaan muiden tapahtumien tuotolla.

Kinkytekopalkinto
Vuoden Kinkyteko on Tampere Fetish Factory -tapahtumassa jaettava
valtakunnallinen kiertopalkinto ja tunnustus. Rsyke hallinnoi palkinnon jakamista
muiden suomalaisten kinkyjärjestöjen puolesta.
Vuonna 2019 kinkytekopalkinto pyritään jakamaan entiseen tapaan.

Toiminta-alueet ja vastuuhenkilöt
Yhdistyksen toiminta on organisoitu seuraaviin osa-alueisiin. Kunkin alueen
toimintaa koordinoimaan pyritään nimeämään henkilö johon voi ottaa yhteyttä
aihetta koskevissa asioissa. Seuraavassa on lueteltu Rsykkeen oman toimintaan
liittyvien sekä läheisessä yhteistyössä toimivien pienryhmien yhteyshenkilöt.

Klubitapahtumat: Ridik
Bilevalvonta: Roviokuningatar
Niche-fetissit: Comawhitedoll
Nahkanartut: Dakini
Teema-tiistait: Katajanoksa
Valtiaat ja vasallit: Nicolaus
TAFF 2019: Jalo
Alkukantainen kohtaaminen: Kesyeläin
Neuloittaminen: Alice
Sunnuntai-shibari: Dice
Yhdistyksen talous ja taloushallinto: Nicolaus
Jäsenasiat: Persilja
Keskiviikon köysimiitit: Bluejoy
Torstaimiitit: Hihaton
FemDom -miitit: Greta
PuppyPlay: Fjell Reven
Yhdistys käyttää viestintään useita kanavia. Jokaisella tiedotuskanavalla on
vastuuhenkilö, jotka välittää yhdistyksen tiedotteet eteenpäin ja vastaa saapuneisiin
viesteihin.

Yhdistyksen verkkosivut: Moph
Instagram: Persilja
Fetlife: Greta
Facebook: Jalo

