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Kymmenenneksi Mr. Gay Finlandiksi ehdolla kahdeksan rohkeaa 
homomiestä 
 
Suomen fiksuin ja persoonallisin homo valitaan kymmenettä kertaa ravintola DTM:ssä 
järjestettävässä Mr. Gay Finland -kilpailun finaalissa lauantaina 15.6.2019. Himoitusta tittelistä 
kisaa kahdeksan erilaista 19–34-vuotiasta homomiestä. 
 
Mr. Gay Finlandin tittelistä kisaavat tänä vuonna Ari-Pekka Ruha (33, Tampere), Jari Vikman (27, Helsinki), 
Juho Kähönen (19, Tampere), Kevin Koho (20, Helsinki), Konsta Nupponen (23, Helsinki) Marko Bärn (28, 
Espoo), Mitja Nöjd (31, Seinäjoki) ja Nando de Bruijn (34, Helsinki). Tarkemmat tiedot ja kuvat finalisteista 
löytyvät osoitteesta www.mrgayfinland.fi. 
 
Juhlavuoden kilpailun voittajan perintöprinsseineen valitsee arvovaltainen tuomaristo, johon kuuluvat 
muun muassa näyttelijä Hannele Lauri, muotiyrittäjä ja Playboy-malli Susanna Penttilä sekä huippustylisti 
Vesa Silver. Kilpailun juontaa Toosa-TV:stä ja Drag-leifit lavalla -show’sta tuttu räväkkä drag queen NikoLa. 
 
Myös yleisöllä on mahdollisuus äänestää omaa suosikkiaan. Tekstiviestiäänestys on käynnistynyt ja kestää 
aina finaali-iltaan saakka. Äänestysohjeet löytyvät kilpailun internetsivuilta. Äänestyksen tuotto lahjoitetaan 
perinteiseen tapaan hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna hyväntekeväisyyskohteena on Setan nuorisotyön ja 
IGLYO-järjestön kansainvälinen sateenkaarinuorisopoliittinen konferenssi, joka järjestetään Helsingissä 
lokakuussa. Sateekaarinuoret kohtaavat edelleen syrjintää, joka vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa ja 
oikeuksien toteutumiseen. Seta ja IGLYO haluavat nostaa konferenssin aikana sateenkaarinuorten 
ihmisoikeudet julkiseen keskusteluun Suomessa. 
 
Mr. Gay Finland on jo kymmenen vuoden ajan järjestetty kilpailu, jossa valitaan vuodeksi Suomen fiksuin ja 
persoonallisin homomies toimimaan hyvän tahdon lähettiläänä sekä esikuvana suomalaisille 
seksuaalivähemmistöille. Tarkoituksena on edistää homomiesten yhteisöllisyyttä ja 
seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoisuutta sekä tukea ylpeyttä olla avoimesti oma itsensä. Kilpailua ei ole 
tarkoitettu ainoastaan nuorille, vaan kisassa arvostetaan myös elämänkokemusta. Kilpailun voittaja 
osallistuu aktiivisesti myös 24.-30.6.2019 järjestettävälle Helsinki Pride -viikolle. 
 
Mr. Gay Finland 2019 -kilpailua ovat tukemassa yhteistyökumppanit a.k.a Luova, Bieder Kukkakaupat, DTM, 
Eimi, Fafa’s, Finlayson, Frakkipalvelu NAM, Helsinki Pride -yhteisö, Miss Gay Finland, QX.fi, Ranneliike.net, 
Seta, Show Up, Wella, Westerback sekä Wivolin Photography. 
 
 
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt 
Janne Tiilikainen, vastaava tuottaja, p. 041 808 9016 (vain puhelut), info@mrgayfinland.fi  
www.mrgayfinland.fi  
Lisätiedot hyväntekeväisyyskohteesta: https://nuoret.seta.fi/ ja https://www.iglyo.com/ 
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Mr. Gay Finland 2019 -finalistit Kevin Koho, Jari Vikman, Konsta Nupponen, Nando de Bruijn, 
Mitja Nöjd, Marko Bärn, Ari-Pekka Ruha, Juho Kähönen 
Kuvat: Mikko Wivolin / Painokelpoiset kuvat saatavilla www.mrgayfinland.fi/media/tiedostot 
 
Mr. Gay Finland 2019 -finalistit 

- Ari-Pekka Ruha, myyjä, tiiminvetäjä, Tampere (syntynyt Haapavedellä), 33 vuotta 
- Jari Vikman, taksiyrittäjä, Helsinki (syntynyt Helsingissä), 27 vuotta 
- Juho Kähönen, prosessinhoitaja, Tampere (syntynyt Hartolassa), 19 vuotta 
- Kevin Koho, myymäläassistentti, Helsinki (syntynyt Viron Pärnussa), 20 vuotta 
- Konsta Nupponen, filosofian ylioppilas, Helsinki (syntynyt Mikkelissä), 23 vuotta 
- Marko Bärn, yrittäjä, Espoo (syntynyt Hattulassa), 28 vuotta 
- Mitja Nöjd, myyjä, Seinäjoki (syntynyt Seinäjoella), 31 vuotta 
- Nando de Bruijn, kääntäjä, Helsinki (syntynyt Vantaalla), 34 vuotta 

 
Mr. Gay Finland lyhyesti 

- Kilpailussa valitaan vuodeksi Suomen fiksuin ja persoonallisin homomies toimimaan hyvän tahdon 
lähettiläänä sekä esikuvana suomalaisille seksuaalivähemmistöille 

- Mr. Gay Finland järjestetään tänä vuonna jo kymmenennen kerran  
- Voittajat valitsee arvovaltainen tuomaristo. Yleisö voi äänestää suosikkiaan tekstiviesti- 

äänestyksessä, jonka tuotto ohjataan Setan ja IGLYO:n sateenkaarinuorisopoliittiselle konferenssille 
- Voittajalla on mahdollisuus osallistua myös kansainvälisiin Mr. Gay Europe ja Mr. Gay World  

-kilpailuihin 
- Kilpailun ovat voittaneet aiemmin Kenneth Liukkonen (2010), Jussi Laitinen (2011), Janne 

Tiilikainen (2012), Aleks Vehkala (2013), Peter Linden (2014), Aku Raita (2015), Marko Fali (2016), 
Rami Kiiskinen (2017) ja Ismo Poutiainen (2018) 

- Finaali kilpaillaan ravintola DTM:ssä pari viikkoa ennen Helsinki Prideä eli lauantaina 15.6.2019 
(show time kello 22) 

http://www.mrgayfinland.fi/media/tiedostot

