Lehdistötiedote 30.9.2021

Sveriges Radio Finskalta uusi podcast HBTQIihmisten kokemuksista

Ihan homo juttu -sarja käsittelee ajankohtaisia HBTQI-asioita – huumoria unohtamatta.
Juontajat Maiju Ristkari ja Laura Hagström kertovat podcastissa omia kokemuksiaan,
ja mukaan kutsutut vieraat jakavat ajatuksiaan hyväksynnästä, identiteetistä, sanojen
voimasta, koulumaailmasta ja sateenkaarivanhuudesta. Sarjan kaikki neljä jaksoa
julkaistaan 30. syyskuuta Sveriges Radio Playssa.
– Meidän kanssamme kuulijat pääsevät sukeltamaan HBTQI-maailman syvään päähän ja
kuulemaan eri-ikäisten ihmisten kokemuksista. Millaista on tulla kaapista nyt, ja minkälaista
se oli 50 vuotta sitten? Miten tämän hetken HBTQI-nuoret voivat? Käymme läpi vaikeita
kysymyksiä, joihin ei ole helppoja vastauksia, ja faktatiedon lisäksi tarjoilemme myös aimon
annoksen huumoria, kertoo Maiju Ristkari, toinen sarjan juontajista.

1. jakso: Kaapista ulos!
Sarjan ensimmäisessä jaksossa tullaan kaapista ulos ja rytinällä. Laura ja Maiju sekä jakson
vieraat, Isaac ja Juri, kertovat omat kaapistatulotarinansa. Jaksossa keskustellaan myös
muiden hyväksynnästä sekä vähemmistöstressin käsitteestä.
2. jakso: Trans, queer ja muut termit
Puheenaiheena on sanojen voima ja koko ajan päivittyvä termistö, joka saa myös
juontajakaksikon päät pyörälle. Jakson vieraana on transnainen, rap-artisti Mandy Rich, joka
sanoittaa omia kokemuksiaan kappaleissaan. Lisäksi Maiju ja Laura pohtiva myös omia
HBTQI-identiteettejään.

3. jakso: Onko koulu kaikille?
15-vuotias Lou on sukupuoleltaan ickebinär, ja hänen kanssa keskustellaan siitä, millainen
tämän päivän koulu on HBTQI-nuorille. Jaksossa ruoditaan myös sitä, miten koulumaailma
on muuttunut sitten Maijun ja Lauran kouluaikojen.
4. jakso: Seniorikoti sateenkaaren alla
Neljännessä jaksossa vieraillaan Tukholman sateenkaarisenioriasuntolassa. 74-vuotias
Anders kertoo, millaista oli tulla ulos kaapista 50 vuotta sitten, miten ajat ovat muuttuneet, ja
miksi sateenkaarisenioriasuntoloita tarvitaan. Maiju ja Laura pohtivat, millaista
vähemmistöillä oli ennen ja mitä he toivovat omalta vanhuudeltaan.

Toimittaja Maiju Ristkari asuu vaimonsa ja 2-vuotiaan lapsensa kanssa Tukholmassa. Hän
on saanut Suomessa Valtion tiedonjulkistamispalkinnon projektista Sukupuolena ihminen,
joka käsittelee sukupuolen moninaisuutta.
HBTQI-aktivisti Laura Hagström asuu puolisonsa kanssa Tukholmassa. Tällä hetkellä hän
opiskelee sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa, ja on aiemmin suorittanut opettajan
opinnot Uppsalassa.
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Ihan homo juttu -podcastin kaikki neljä jaksoa julkaistaan 30.9.2021 Sveriges Radio
Play -sovelluksessa.
Sarja lähetetään myös P2- ja P6-kanavilla sunnuntaisin klo 16:
3.10. Ihan homo juttu: Kaapista ulos!
10.10. Ihan homo juttu: Trans, queer ja muut termit
17.10. Ihan homo juttu: Onko koulu kaikille?
24.10. Ihan homo juttu: Seniorikoti sateenkaaren alla
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