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Esipuhe kiitoksin

Tämä tutkimus nuorten seksuaalisuudesta ja sukupuolesta koulun käy-
tännöissä on kahdeksan viimeisen vuoteni keskeinen työsarka. Sen puit-
teissa olen tutustunut kiinnostaviin ihmisiin ja päässyt mukaan suomalai-
seen tiedeyhteisöön.

Tutkimukseni on ollut moneen suuntaan polveileva prosessi. Kiinnos-
tuin tutkimusaiheesta tehdessäni pro gradu -tutkielmaa seksuaalivähem-
mistöistä koulussa. Käsittelin siinä lesbojen, homojen ja biseksuaalien
koulukokemuksia ja oppikirjojen kuvaa homo- ja biseksuaalisuudesta.
Työskentelin tuolloin Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA ry:ssä koulutus-
sihteerinä ja tehtävänäni oli organisoida järjestön kouluissa ja oppilaitok-
sissa toteuttamaa seksuaalivähemmistökoulutusta. Osallistuin itsekin
kouluttamiseen ja sain näkökulmia nuorten tapoihin pohtia ja käsitellä
opetustilanteissa seksuaalivähemmistöjä. Lopetettuani työni koulutuksen
kehittämisprojektin vetäjänä SETA ry:ssä ja saatuani pro gradu -työni
valmiiksi ja samalla maisterin paperit Turun yliopistosta vuoden 1995
kesällä aloin suunnitella uutta tutkimusta. Puhuin gradu-aiheestani Eu-
roopan sosiologikonferenssissa Budapestissä ja samassa tilaisuudessa tapa-
sin Tuula Gordonin, joka lupautui väitöskirjatutkimukseni ohjaajaksi.
Pääsin yhteistyöhön ”Kansalaisuus, erot ja marginaalisuus koulussa –
lähtökohtana sukupuoli” -projektin tutkijoiden kanssa, joita olivat Tuula
Gordonin lisäksi Sinikka Aapola, Pirkko Hynninen, Elina Lahelma, Tui-
ja Metso, Tarja Palmu ja Tarja Tolonen. He toimivat joko Helsingin
yliopiston sosiologian tai kasvatustieteiden laitoksella. Elina Lahelma lu-
pautui toiseksi ohjaajakseni.

Osallistuin myös Tuula Gordonin vetämän Koukeron eli koulutusta,
kasvatusta ja eroja sukupuolen näkökulmasta analysoimaan kiinnostunei-
den tutkijoiden yhteisöön, jonka puitteissa tapasin useita tutkijoita kuten
Päivi Honkatukian, Katri Komulaisen ja Ulla-Maija Salon. Vuodeksi
1996 pääsin apurahatutkijaksi Nuorisotutkimus 2000-ohjelmaan, jossa
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tutustuin nuorisotutkijoihin. Jatkoin naistutkimuksen opiskelua Kristii-
na-instituutissa ja osallistuin vuosina 1995–1999 Kirsi Saarikankaan ve-
tämään seminaariin tilasta, vallasta ja sukupuolesta. Samoin osallistuin
sukupuolijärjestelmä-tohtoriohjelman seminaareihin vuosina 1995
ja1996. Osallistuin myös Kasvatus, tieto ja kulttuuri – tutkijakoulun
seminaareihin. Koulun helsinkiläisten jäsenten ympärille muodostui tut-
kijakollektiivi Kitka, johon osallistuivat Tuula Gordonin ja Elina Lahel-
man vetämän tutkimusprojektin jäsenten lisäksi myös Sanna Aaltonen,
Katariina Hakala, Tarja Kankkunen, Sirpa Lappalainen, Mare Leino,
Reetta Mietola ja Saara Tuomaala. Minua onnisti tutkijaverkottumisessa
ja sen ansiosta sain paitsi puitteita tutkimukseni teolle myös upeita virik-
keitä ja hienoja kontakteja. Vuoden 1996 syksyllä pääsin sosiologian
laitoksen tiloihin, jossa jaoin työhuoneen Kati Mustolan kanssa. Tutki-
jayksikössämme työskenteli lisäkseni kerrallaan noin kahdeksan tutkijaa,
joiden kesken loimme leppoisan ja ystävällisen ilmapiirin.

Kokosin aineistoni vuonna 1996. Tein kolmekymmentä ei-heterosek-
suaalisten nuorten haastattelua ja onnistuin myös litteroimaan ne vuoden
1997 alkuun mennessä. Siinä minua avustivat muun muassa kaksi Nuori-
sotutkimusseuran työharjoittelijaa. Haastateltavien löytämisessä tärkeitä
ihmisiä olivat Rainer Hiltunen, Juha Jämsä, Kaija Kurkela, Tiina Mietti-
nen, Pan Paakkanen, Ari Saukkonen, Sakari Seutu ja Eeva-Kaisa Toivo-
nen. Tiedotin tutkimuksestani SETA ry:n ja sen jäsenjärjestöjen kautta ja
pystyin käyttämään myös niiden tiloja haastatteluissa.

Vuonna 1997 olin pääosin työttömänä ja se vaikutti keskittymiseeni
tutkimukseeni. Vuosina 1995–1998 hain noin 60 apurahaa tai muuta
taloudellista tukea. Onnistuin saaman joitain yksittäisiä pienehköjä avus-
tuksia kuten kahteen otteeseen Oskar Öflundin säätiön apurahan. Epävar-
ma tulevaisuus sai minut osittain kiinnostukseni lisäksi hakeutumaan
mukaan muutamiin projekteihin, jotka toisaalta tukivat omaa tutkimus-
työtäni ja toisaalta veivät voimiani siltä. Vuosina 1997–2000 olin palkki-
operusteisena tutkijana Suomen Aids-tukikeskuksen miesten välistä seksiä
ja siihen liittyviä hiv-riskejä selvittävässä tutkimushankkeessa, jonka ra-
hoittajia olivat Euroopan Unioni ja sosiaali- ja terveysministeriö. Projek-
tin kokopäiväisenä tutkijana oli Kari Huotari, jonka kanssa minulla oli
muutenkin kiinteä työ- ja ystävyyssuhde. Vuonna 1997 olin toimittamas-
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sa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja työntekijöille oppikirjaa lesboista,
homoista, bi- ja trans-ihmisistä yhdessä Jussi Nissisen ja Maria Socadan
kanssa. Tutkimustilanteeni parani vuonna 1998, kun sain tutkijakoulutet-
tavan sijaisuuden vuodeksi Kasvatus, tieto ja kulttuuri -tohtoriohjelmasta.
Olin jo aiemmin tutustunut siinä toimiviin, koska olin osallistunut kou-
lun seminaareihin. Tutustuin muun muassa Tapio Aittolaan, Ari Antikai-
seen ja Leena Koskeen. Vuosiksi 1999–2001 pääsin jatkamaan varsinaise-
na ohjelman tutkijakoulutettavana ja vapauduin samalla apurahojen etsin-
täkierteestä pariksi vuodeksi. Ohjelma oli liittynyt osaksi laajempaa KAS-
VA-tutkijakoulua, jossa oli mukana useita tutkimusohjelmia ja kasvatus-
alan tutkijoita eri puolilta maata. Tutkijakoulukauden päätteeksi sain
Helsingin yliopiston väitöskirjatyön loppuunsaattamisapurahan.

Analysoin aineistoani kirjoittamalla eri teemoista artikkeleita ja puhu-
malla tutkimuksestani erilaisissa konferensseissa ja tapahtumissa. Sain
kehiteltyä analyysiäni ja käyttämiäni käsitteitä lukijoiden ja kuulijoiden
palautteen pohjalta. Kirjoitin ei-heteroseksuaalisten nuorten seksuaali-
suudesta ja seksuaalivähemmistöistä heteronormatiivisessa yhteiskunnas-
sa. Varsinaisia kouluaiheisia tekstejä olivat seuraavat: ”Heteroseksuaali-
suus oppikirjoissa – lähtökohtana ei-heteroseksuaalisten nuorten koke-
mukset”, ”Piilossa ja näkyvissä, seksuaalinen kirjo koulussa”, ”Pojista
miehiä koulun heterojärjestyksessä”, ”Koulu ja ei-heteroseksuaalisuus yli-
oppilasaineissa”, ”Kaapissa avoimesti ja piilossa julkisesti – Ei-heterosek-
suaaliset nuoret naiset kertovat ja vaikenevat seksuaalisuudestaan”, ”Hete-
ronormatiivisuus ja nimittely – opiskelijoiden sukupuolien ja seksuaali-
suuksien rajojen rakentamista” ja ”Homottelu ja heteronormatiivinen
kiusaaminen koulussa”. Viimeksi mainittu julkaisu oli kirjassa Homo
Fennicus – miesten homo- ja biseksuaalisuus muutoksessa, jonka toimitin
pohjautuen Kristiina-instituutissa vuonna 1998 järjestämääni luentosar-
jaan. Kirjan julkaisi Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, jonka miesjaostossa
olin jäsen vuodesta 1996. Tutustuin sen kautta paremmin miestutkimuk-
seen. Kouluaiheisia artikkeleitani kommentoivat tutkimukseni ohjaajien
Tuula Gordonin ja Elina Lahelman lisäksi muun muassa Sanna Aaltonen,
Sinikka Aapola, Teppo Heikkinen, Päivi Honkatukia, Kari Huotari, Arto
Jokinen, Jenny Kangasvuo, Jan Löfström, Marja Nykänen, Helena Saari-
koski, Vappu Sunnari, Arto Tiihonen ja Tarja Tolonen.
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Vuonna 1998 osallistuin myös kolmeen Euroopan Unionin rahoitta-
maan projektiin Suomen Aids-tukikeskuksen miesseksitutkimuksen li-
säksi. Niitä olivat nuoria homoja ja lesboja koskeva projekti, jossa tavoit-
teena oli vähentää heihin kohdistuvaa väkivaltaa, nuoria homomiehiä ja
hiv-valistusta koskeva projekti, jossa edustin Suomen Aids-tukikeskusta,
sekä Gay and Lesbian Educational Equity GLEE-projekti, jossa suunni-
teltiin opettajille kurssi heteroseksismistä ja homofobiasta kouluissa.
Vuonna 1999 alussa saatuani pitempiaikaisen rahoituksen päätin, etten
osallistu enää uusiin hankkeisiin, vaan keskityin vain ja ainoastaan tutki-
mukseeni. Osa projekteista kuitenkin jatkui ja työpäiväni pitenivät niiden
vuoksi. Toisaalta niistä oli myös apua tutkimuksessani. Olen osallistunut
useisiin kansainvälisiin konferensseihin, koska Suomessa aihepiirini tut-
kijoita ei juurikaan ole toisin kuin eräissä muissa maissa. Osallistuin myös
sosiologian, kasvatustieteen, nuorisotutkimuksen, naistutkimuksen ja les-
bo/homo/queer-tutkimuksen vuosittaisille päiville Suomessa. Vuoden
1997 Sosiologipäivillä järjestin työryhmän yhdessä Jaana Vuoren kanssa
heterojärjestyksestä ja vuonna 1998 järjestin tilaa ja valtaa koskevan työ-
ryhmän yhdessä Paula Kuosmasen ja Kirsi Saarikankaan kanssa Naistut-
kimuspäivillä. Vuonna 2002 ohjasin työryhmää seksuaalisuudesta kou-
lussa pohjoismaisten kasvatusalan tutkijoiden konferenssissa Tallinnassa.

Olen mukana Elina Lahelman ohjaamassa tutkimushankkeessa ”In-
clusion and exclusion in educational processes”. Liityin myös Tuula
Gordonin vetämään Siirtymiä jäljittämässä - tutkijaverkostoon. Lisäksi
olen mukana yhdessä Sanna Aaltosen kanssa Vappu Sunnarin ohjaamassa
Barentsin alueelle suuntautuvassa sukupuolistunutta ja seksualisoitua vä-
kivaltaa kouluissa ja opettajankoulutuksessa käsittelevässä AWARE-hank-
keessa. Aloitin vuoden 2001 lopussa uuden työn työministeriön ja Euroo-
pan sosiaalirahaston tukemassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä työ-
elämässä koskevassa Equal-yhteisöaloitehankkeessa, jossa työskentelen
yhdessä Kati Mustolan kanssa.

Tämän kirjan käsikirjoitusta kommentoivat ohjaajieni Tuula Gordo-
nin ja Elina Lahelman lisäksi Kari Huotari sekä yksittäisten lukujen osalta
kitkalaiset ja koukerolaiset, joista viimeisen vaiheen käsikirjoitusversiota
kommentoivat erityisesti Sinikka Aapola, Sanna Aaltonen, Katariina Ha-
kala, Päivi Honkatukia, Sirpa Lappalainen, Reetta Mietola, Ulla-Maija
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Salo ja Saara Tuomaala. Väitöskirjani esitarkastajina toimivat Harriet
Strandell ja Jan Löfström sekä vastaväittäjänä Leena Koski ja kustoksena
Riitta Jallinoja. Kirjan julkaisi Yliopistopaino yhteistyössä Nuorisotutki-
musverkoston kanssa.

Olen erittäin kiitollinen kaikille mainitsemilleni henkilöille ja tahoille,
jotka ovat auttaneet minua tutkimushankkeessani. Erityisesti haluan kiit-
tää niitä kolmeakymmentä nuorta, jotka osallistuivat haastatteluihin.
Olen saanut erinomaista ja lämminhenkistä tukea Tuula Gordonilta ja
Elina Lahelmalta ja kiitän siitä heitä kuten myös koko ”Kansalaisuus, erot
ja marginaalisuus koulussa – lähtökohtana sukupuoli” -projektia ja sen
ympärillä toimineita ainutlaatuisia ihmisiä. Olen saanut tukea myös van-
hemmiltani Raili ja Reino Lehtoselta sekä ystäviltäni ja rakkailtani, joista
haluan mainita erityisesti Kim Amberlan, Teppo Heikkisen, Tiina Holo-
paisen, Kari Huotarin, Kristian Londonin, Juha Niemisen ja Takuya
Takashiman, sillä he ovat jaksaneet kuunnella myös työ- ja tutkimus-
huoliani ja aina kannustaneet minua.

Helsingissä 17.5.2003

Jukka Lehtonen
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1. Johdanto

Yläasteen elämänkatsomustiedon oppikirjassa (Arra ym. 1995, 25–26)
sanotaan, että ”hormonit vaikuttavat myös henkiseen puoleen: mielen-
kiinto toista sukupuolta kohtaan kasvaa, ja huomiota yritetään herättää
eri tavoin”. Tutkin tätä itsestäänselvyyttä heteronormatiivisuuden käsit-
teen avulla. Analysoin koulun käytäntöjä ja sitä, miten heteronormatiivi-
suus ilmenee ja kyseenalaistuu niissä. Heteronormatiivisuuteen sisältyy se,
että heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja heteroseksuaalinen feminiini-
syys ymmärretään ainoina, itsestään selvinä tai luonnollisina lähtökohtina
seksuaalisuudelle ja sukupuolelle tai että ne esitetään parempina tai oi-
keampina vaihtoehtoina muiden mahdollisuuksien rinnalla. Tarkastelen
koulun käytäntöjä analysoimalla kertomuksia koulukokemuksista, joita
kokosin ei-heteroseksuaalisten nuorten haastatteluilla.

Keskityn erityisesti peruskoulun yläasteeseen, koska siihen sijoittuvat
koulumuistot olivat haastatteluissani voimakkaasti esillä. Peruskouluissa
oppivelvollisuutensa suorittavat lähes kaikki suomalaiset ja se on merkit-
tävä paikka ”kunnon” kansalaiseksi ja ihmiseksi kasvamisessa ja kasvatta-
misessa (ks. Antikainen ym. 2000, 151–157). Peruskoulu ja koululaitos
yleensäkin ovat perheen, vertaisryhmien ja tiedotusvälineiden ohella tär-
keimpiä kasvatusinstituutioita. Koulu on myös näistä ainoa julkisen hal-
linnon organisoima kasvatusinstituutio. En kuitenkaan käsittele koulua
vain virallisen koulun näkökulmasta eli opetukseen ja oppikirjoihin liitty-
viä kokemuksia analysoimalla, vaan tutkin myös koulun monia kulttuu-
reja ja vuorovaikutustilanteita (informaali koulu) sekä koulutilaan liitty-
viä käytäntöjä (fyysinen koulu) (ks. Gordon ym. 2000a, 53; Tolonen
2001, 77–78). Haastattelemani Hennan (19 vuotta) kokemus kertoo
jälkimmäisistä kerrostumista1:
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Jukka Lehtonen (JL): Ketä on sitten haukuttu homoksi?
Henna (19): Ei ketään periaatteessa tiettyä tyyppiä. Se on vaan heitetty, että
jos joku on halunnut sanoa jollekin, että sä olet idiootti, ne on voineet sanoa,
että sä olet ihan homo.
JL: Käyttääkö sun mielestä tytöt ja pojat yhtä paljon sitä?
Henna: Ehkä pojat käyttää enemmän, mutta kyllä tytötkin.
JL: Sanotaanko tytöistäkin, että sä olet homo?
Henna: Itse asiassa kyllä on joskus sanottu, koska se ei ole kukaan tietty. Se
vaan heitettiin joskus ehkä kerran jollekin. Ei välttämättä ollut riidoissa tai
mitään, että sanoi vaan leikillään, että senkin homo, menehän nyt siitä tai
jotain sellaista. Ei siinä mun mielestä välttämättä tarkoitettu mitään. Se on
vaan sellainen sana, joka on paljon käytössä. Meillä lukee roskiksessakin gay.
En tiedä, kuka sen on kirjoittanut.

Hennan haastattelun sitaatti herättää monia kysymyksiä koulun suku-
puoli- ja seksuaalikulttuureista ja niihin liittyvistä käytännöistä. Roska-
pönttöön oli kirjoitettu gay, joka suomeksi tarkoittaa homoa tai homo-
seksuaalista. Miksi se on kirjoitettu? Mitä koulua käyvät nuoret ajattelevat
kirjoituksesta? Miksi kouluissa homotellaan? Miksi juuri homo on vali-
koitunut sopivaksi haukkumanimitykseksi? Miten homottelu on suku-
puolittunut ja mitä merkityksiä se saa eri tilanteissa? Miten homotteluun
reagoidaan?

Etsin nuorten kertomuksista mahdollisimman monentyyppisiä kou-
lun arjen heteronormatiivisia käytäntöjä. Koulun käytännöt vaihtelevat
koulusta toiseen ja myös koulun sisällä. Ne ovat kuitenkin sellaisia sanalli-
sia, fyysisiä tai muunlaisia toimintoja, jotka ovat muotoutuneet tavan-
omaisiksi ja joita toistetaan. Koulun käytännöt vaikuttavat niihin osallis-
tujien elämään ja vastaavasti koulun käytäntöihin voivat vaikuttaa nämä
samat osallistujat. Ne eivät siis ole universaaleja muuttumattomia tapoja
toimia, vaan ne muotoutuvat koulun kulttuureissa useiden tekijöiden
jatkuvassa vaikutuksessa. Analysoimalla heteronormatiivisuutta koulun
käytännöissä tarkastelen, millaisia mahdollisuuksia koulu tarjoaa nuorille
elämän rakennusaineiksi.

Lähestyn koulun käytäntöjen analyysiä useasta suunnasta. Olen haas-
tatellut 30 ei-heteroseksuaalista nuorta heidän kokemuksistaan koulussa.
Haastattelin ei-heteroseksuaalisia nuoria, koska oletin heidän muistavan
muita nuoria paremmin tutkimukseni kannalta kiinnostavia koulun ti-
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lanteita. Ajattelin heillä olevan myös enemmän motivaatiota kyseenalais-
taa heteronormatiivisia käytäntöjä kuin muilla nuorilla. Siten he voivat
muita useammin kertoa heteronormatiivisuuden haastamisesta. Samalla
keräsin tietoa erityisesti ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemuksista,
koska ne ovat yleensä jääneet tutkimuksissa näkymättömiksi. Tutkin
nuorten kertomuksia koulun eri kerrostumilta – virallisesta, informaalista
ja fyysisestä koulusta – ymmärtääkseni käytäntöjä, jotka liittyvät koulu-
tiloihin tai opiskelijoiden epämuodollisiin vuorovaikutustilanteisiin yhtä
hyvin kuin opetukseen ja koulun työntekijöiden työhön. Analysoin kou-
lun käytäntöjä teemoittain pitkälti sen perusteella, miten keskeisesti tietyt
aihepiirit esiintyvät keskusteluissa haastateltavien kanssa. Teemoja ovat
seksuaalikasvatus, sukupuolijaot opetuksessa, opettajien työ, koulun hie-
rarkiat ja nimittelyt, opiskelijoiden seksuaalisuus ja siitä puhuminen sekä
koulun tilat.

Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat työssäni erillisiä analyyttisiä käsitteitä,
mutta usein ne lomittuvat keskenään: tilanne voi olla sukupuolittunut ja
seksualisoitunut yhtä aikaa tai seksuaalisuuden käsittely esimerkiksi ope-
tustilanteessa voi olla sukupuolitettu ja vastaavasti sukupuolijako istuma-
järjestyksen osalta seksualisoitu. Pyrin purkamaan kaksinapaista, katego-
risoivaa ja toisensa poissulkevaa ajattelua. Ei-heteroseksuaalisuuden käsit-
teellä tähtään homoseksuaalisuus-heteroseksuaalisuus -jaon ja luokittelun
ylittämiseen. Ei-heteroseksuaalisuuden ymmärrän tässä tutkimuksessa
seuraavasti: ei-heteroseksuaalinen on ihminen, jolla on samaan sukupuo-
leen kohdistuvia seksuaalisia/rakkauden tunteita ja/tai seksikäyttäytymis-
tä tämän kanssa ja/tai itsemäärittely, joka liittyy edellä mainittuihin.
Heteroseksuaalisesti tuntevalla, käyttäytyvällä tai sellaiseksi itsensä mää-
rittelevällä voi olla ei-heteroseksuaalisia tunteita, käyttäytymistä tai itse-
määrittely. Heteroseksuaalisuus ja ei-heteroseksuaalisuus eivät siis sulje
toisiaan pois eivätkä ole tutkimuksessani identiteettikategorioita vaan
laatusanoja. Otin lähtökohdaksi ajatuksen, jonka mukaan heteronorma-
tiivinen käytäntö sisältää mahdollisuuden sen kyseenalaistamiseen, ja vas-
taavasti heteronormatiivisuuden kyseenalaistaminen usein samanaikaises-
ti ylläpitää heteronormatiivista ajattelutapaa. Käsittelen lisää näitä lähtö-
kohtiani seuraavissa luvuissa.

Tutkimuskysymykseni on: miten heteronormatiivisuus ja sen kyseen-
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alaistaminen ilmenevät koulun käytännöissä? Teemakohtaisesti kysyn:
miten heteronormatiivisuus ilmenee seksuaalikasvatuksessa ja muussa
opetuksessa (luku 4)? Mitä tekemistä heteronormatiivisuudella on vahvan
sukupuolijaon oppiaineissa kuten käsityö- ja liikuntakasvatuksessa (luku
5)? Millaisia käsityksiä opettajan seksuaalisuudesta rakentuu opiskelijoil-
le? Millaisia seksuaalisia jännitteitä koulun työntekijöiden ja opiskelijoi-
den välillä on (luku 6)? Miten heteronormatiivisuus heijastuu opiskelijoi-
den välisten hierarkioiden rakentumisessa? Miten erilaiset nimittelyt ja
kiusaaminen liittyvät osaksi sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentamista
(luku 7)? Miten nuoret keskustelevat seksuaalisuudesta? Millaisia rajanve-
toja ystävyys-, seksi- ja seurustelusuhteisiin liittyy opiskelijoiden kesken
(luku 8)? Miten koulujen tilat ja niiden käyttö ylläpitävät heteronormatii-
visuutta (luku 9)? Lopuksi kysyn ja pohdin: mitä aineksia koulukulttuuri
tarjoaa nuorelle tämän kasvaessa sukupuoliin ja seksuaalisuuksiin ja onko
muuhun mahdollisuuksia (luku 10)?

Tutkimus etenee painottuen vuoron perään seksuaalisuuteen (luvut 4,
6, 8) ja sukupuoleen (luvut 5, 7, 9). Se etenee myös painotuksiltaan
virallisesta koulusta (luvut 4, 5 ja 6) informaalin koulun kautta (luvut 6, 7
ja 8) fyysiseen kouluun (luku 9). Kaikissa luvuissa koulun eri kerrostumat
ja sekä sukupuoli että seksuaalisuus kuitenkin kietoutuvat toisiinsa, vain
painotukset vaihtelevat. Useimmissa luvuissa painotukset sijoittuvat osio-
kohtaisesti niin, että alkuosassa lukua tai osiota painotan heteronormatii-
visuuden ylläpitoon liittyviä käytäntöjä ja loppupuolella sitä kyseenalais-
tavia käytäntöjä. Lopuksi (luku 10) arvioin tutkimustani ja teen johtopää-
töksiä heteronormatiivisista käytännöistä ja koulutuspolitiikan mahdolli-
suuksista. Kirjan lopussa on liite haastattelujen kokoamisesta. Kirjan lu-
kemisen voi johdannon sekä lukujen kaksi ja kolme tukemana aloittaa
mistä kohdasta tahansa, joten siinä mielessä kirjan luvut ovat itsenäisiä
kokonaisuuksia. Jokaisen luvun lopussa on pieni yhteenvedon omainen
pohdiskelevampi osio.
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2. Sukupuoli- ja
seksuaalikriittinen
kasvatussosiologia

2.1 Sijoittuminen suomalaiseen tutkimuskenttään

Käsittelen tässä luvussa teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtiani. Pai-
kannan aluksi oman työni suomalaiseen tutkimuskenttään tarkastelemalla
aiheeni näkökulmasta seuraavia tutkimussuuntauksia tai -aloja: lesbo-,
homo- ja queer-tutkimus, seksologinen tutkimus, naistutkimus, miestut-
kimus, nuorisotutkimus ja kasvatussosiologia. Keskustelemalla eri suun-
tauksista rakennan samalla kuvaa omasta seksuaali- ja sukupuolikriittises-
tä lähestymistavastani. Painotan koulujen moninaisia seksuaalisuuteen ja
sukupuoleen liittyviä käytäntöjä, joiden aktiivisia ylläpitäjiä ja kyseen-
alaistajia ovat nimenomaan nuoret.

Tutkimukseni liittyy osaksi kasvatussosiologiaa, jossa päähuomio
kohdistuu kasvatusinstituutioon. Tutkimukseni voisi sijoittaa koulutus-
sosiologian alaan, sillä keskityn nimenomaan kouluun. Koska kuitenkin
tutkin samalla myös nuorten kulttuureja koulussa ja seksuaalisuuteen/
sukupuoleen liittyviä puhetapoja, jotka on omaksuttu ainakin osittain
tiedotusvälineistä, pidän parempana puhua kasvatussosiologiasta, jonka
voi ymmärtää kattavan yhtä hyvin koulutussosiologian kuin perheen
kasvatustyön sosiologisen tutkimisen (ks. Antikainen 1998, 11–19).
Nuorisotutkimus ja kulttuurintutkimus ovat vaikuttaneet tutkimuksessa-
ni monin tavoin. Niitä keskeisemmässä asemassa ovat kuitenkin moninai-
set sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimuksen alat ja suuntaukset.

Tutkin sukupuolta ja seksuaalisuutta nimenomaan historiallisina, yh-
teiskunnallisina, sosiaalisina ja kulttuurisina konstruktiona, enkä näe he-
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teroseksuaalisuutta luonnollisena seksuaalisuuden lähtökohtana ja perus-
tana. Teoreettisesti hyödynnän sosiaalikonstruktionistisia ja postmoder-
neja teorioita sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Menetelmällisesti tutki-
mukseni liittyy kvalitatiiviseen tutkimusperinteeseen. Haastatteluja ana-
lysoimalla tutkin, mitä nuoret kertovat koulujensa käytännöistä ja millai-
sia merkityksiä he antavat kokemuksilleen. Rekonstruoin nuorten kerto-
muksiin pohjautuen koulun tilanteita ja käytäntöjä, joita peilaan tehtyi-
hin tutkimuksiin ja muodostan kuvaa ”suomalaisesta koulusta”.

Pro gradu -tutkielmani seksuaalivähemmistöjen koulukokemuksista
(Lehtonen 1995) liittyi selvästi lesbo- ja homotutkimuksen perinteeseen,
jossa keskiössä ovat lesbot, homot ja joskus biseksuaalit ja jossa usein
heteroseksuaalisuus tai heteronormatiivisuus näyttäytyy vastavoimana, jo-
hon nähden seksuaalivähemmistöt puolustavat oikeuksiaan. Seksuaalivä-
hemmistönäkökulma ei kuitenkaan ollut riittävä, kun halusin ymmärtää,
miten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät tekijät vaikuttavat koulun
erilaisissa tilanteissa. Olen kiinnostunut kaikista kouluja käyvistä nuorista
enkä pelkästään ei-heteroseksuaalista nuorista. Päädyin pro gradu -tut-
kielmani osalta väittämään, etteivät koulut tarjoa riittävästi malleja seksu-
aalivähemmistöihin kuuluvien nuorten elämän rakentamisessa ja että
kouluissa uusinnetaan heteroseksuaalista sukupuolijärjestelmää. Tässä
tutkimuksessa tarkastelen, miten moninaisilla ja usein ristiriitaisilla ta-
voilla heteronormatiivista ajattelua ylläpidetään ja miten sitä kritisoidaan.
Samalla siirrän huomion seksuaalivähemmistöistä heteroseksuaalisuuteen
ja ajatukseen sen normatiivisuudesta. Tutkimukseni ei siis ole vähemmis-
tötutkimusta vaan tarkastelen, miten valtakulttuuri toimii koulun käytän-
töjen tasolla.

Suomalaista lesbo- ja homotutkimusta on tehty 1970-luvulta lähtien,
mutta vasta 1990-luvulla siihen liittyvää kirjallisuutta alettiin laajemmin
julkaista (ks. esim. Hekanaho ym. toim. 1996; Lehtonen ym. toim. 1997;
Lehtonen toim. 1999; 2002). Lesbo- ja homotutkimukset ovat käsitelleet
lesbojen, homojen, bi- ja trans-ihmisten elämää, asemaa ja kokemuksia
sekä esimerkiksi homo- ja biseksuaalisuutta yhteiskunnallisena ja kulttuu-
risena ilmiönä. Näiden lisäksi ja etenkin niiden yhteydessä on tarkasteltu
laajemminkin seksuaalisuutta, heteronormatiivisuutta sekä maskuliini-
suutta ja feminiinisyyttä suomalaisessa kulttuurissa (ks. Jokinen 1999,
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21–22, 26). Varsinkin 1990-luvulla queer-tutkimuksen suuntauksessa on
esitelty kriittisiä kantoja heteronormatiivisuutta ja perinteistä sukupuoli-
jakoa ja -ajattelua kohtaan, jolloin samalla dikotomia homo- ja heterosek-
suaalisuuteen kyseenalaistuu (ks. esim. Juvonen 1993, 275–283; Löf-
ström 1993, 284–297; 1999; Kekki 1999, 204–207; Pulkkinen 1993a,
298–313; 1993b, 169–185).

Koulua ja kasvatusta suomalaisessa lesbo-, homo- ja queer-tutkimuk-
sessa on käsitelty vähän (vrt. Pinar 1998, 28). Varsinaisia kouluun liittyvi-
en tutkimusten aiheina ovat oppikirjojen homoseksuaalisuuskuva (Heik-
kinen 1991; Heikkinen & Stålström 1991; Lehtonen 1995; 1998a; vrt.
Laajasalo 2001), opettajien (Lietzen 1993) ja opiskelijoiden (mm. Elers
1995; Lehtonen toim. 2000) seksuaalivähemmistöihin liittyvät asenteet ja
mielikuvat sekä seksuaalivähemmistöjen omat koulukokemukset (Lehto-
nen 1995; 1999a; 1999b; 1999c; 2002a; 2003; ks. myös Sunnari ym.
toim 2003). Näiden lisäksi kouluun liittyviä teemoja on sivuttu muuta-
missa tutkimuksissa ja opinnäytetöissä (mm. Grönfors ym. 1984; Pajari
2001; Valtanen 1990; Koski 1990; Nissinen 1995) sekä tutkimuskirjalli-
suudessa (mm. Heikkinen 1994; Lehtonen 1996; Bedford & Kuosmanen
1999; Lahelma 2002a; Valkonen 2002). Samoin lesbo- ja homovanhem-
muutta käsittelevissä tutkimuksissa on toisinaan sivuttu koulutematiikkaa
(ks. esim. Autere 1996; Ahola 2000; Kuosmanen 2000). Hyödynnän
näitä suomalaisia kouluun viittaavia tutkimuksia.

Suomessa seksologinen tutkimus on käsitellyt nuorten seksikäyttäyty-
mistä ja siihen liittyvää tietoutta sekä koulujen seksuaalikasvatusta. Täl-
löin se on keskittynyt lähinnä tytön ja pojan väliseen seksikäyttäytymiseen
ja nimenomaan tilastolliseen sukupuoliyhdyntäkokemusten tarkasteluun
ja ehkäisyn yleisyyteen sekä ehkäisyvalistuksen ja toisinaan yleisemmin
seksuaalikasvatuksen tavoittavuuteen (ks. esim. Kannas toim. 1993; Kon-
tula toim. 1994; Peltonen toim. 1994; Kontula 1997; Pötsönen 1998). Ei-
heteroseksuaalisuuteen liittyviä teemoja on käsitelty melko marginaalisesti
ja tyypillisesti nuorten heteroseksuaalista käyttäytymistä ei ole nimetty
heteroseksuaaliseksi vaan tutkimusraporteissa puhutaan yleisesti nuorten
seksuaalisuudesta. Feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen liittyviä kult-
tuurisia ja sosiaalisia tekijöitä ei tavallisesti analysoida ainakaan keskeisinä
tekijöinä – sen sijaan sukupuolet nähdään usein toisilleen vastakkaisina
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mutta sisäisesti yhtenäisinä ryhminä. Huolimatta tästä suomalaisen sekso-
logisen perinteen kritiikistä käytän apunani useita suuntauksen tutkimuk-
sia. Hyödynnän paitsi tutkimusten tuloksia myös tutkimusten väitteitä
peilauspintoina tai lähtökohtina omille kysymyksilleni ja analyysilleni.
Varsinkin seksuaalikasvatusta (luku 4) ja seksuaalisuutta nuorten vuoro-
vaikutuksessa (luku 8) käsittelevissä luvuissa viittaan alan tutkimuksiin.

Käytän seksuaalikasvatuksen käsitettä. Suomalaisessa seksologisissa
tutkimuksissa on keskustelu sukupuolikasvatuksen ja seksuaalikasvatuk-
sen termeistä (edellistä puoltaa esim. Kontula 1997, 12–13; jälkimmäistä
esim. Nummelin 2000, 21–25; ja molempia käyttää esim. Kannas 1993,
10–11). Lähtökohtana ongelmaan voi olla käännösyritys englanninkieli-
sestä ”Sex Education” termistä, jossa sex-sanan voi periaatteessa kääntää
sukupuoleksi, seksiksi tai seksuaalisuudeksi. Sukupuolikasvatus (tai ih-
missuhde- ja sukupuolikasvatus) kuulostaa maltilliselta ja siihen sisältyy
ajatus sukupuoleen liittyvästä kasvatustyöstä (vrt. Kannas 1993, 10).
Osmo Kontula käyttää sukupuolikasvatuksen käsitettä, koska sillä on
pitkäaikaisia perinteitä ja koska hän pitää sitä seksuaalikasvatuksen käsi-
tettä laajempana (Kontula 1997, 13). Tavallisesti seksuaali- ja sukupuoli-
kasvatusta käsittelevissä tutkimuksissa on kuitenkin keskitytty käsitteestä
riippumatta pääasiassa seksuaalisuuteen, joka niissä määrittyy usein ihmi-
sen lisääntymiseksi, seksikäyttäytymiseksi, ehkäisyksi, seksitaudeiksi, seu-
rusteluksi ja perheen perustamiseksi sekä murrosiän ruumiillisiksi muu-
toksiksi eikä sukupuoleen liittyväksi ainakaan yhteiskunnallisena ja kult-
tuurisena ilmiönä. Pidän seksuaalikasvatuksen käsitettä tarkempana ter-
minä, vaikka olenkin nimenomaan kiinnostunut, miten seksuaalikasvatus
on sukupuolittunut kouluissa.1 Tutkin nuorten haastattelujen pohjalta,
millaiseksi seksuaalikasvatus rakentuu ja pohdin, mitä sen ulkopuolelle
jää. Kysyn, missä muussa opetuksessa kuin seksuaalikasvatustunneilla
seksuaalisuuteen kasvatetaan ja millaisia seksuaalisuuskäsityksiä seksuaali-
kasvatuksessa ylläpidetään. Vaikka käytän seksuaalikasvatuksen käsitettä,
pohdin sen rajallisuutta kuvaamaan seksuaalisuuteen kasvattamista kou-
lun erilaisissa käytännöissä (luku 4).

Sukupuoleen liittyvät koulu- ja muut tutkimukset vaikuttivat valintoi-
hini monin tavoin. Käytän niitä hyväkseni riippumatta siitä, määritel-
läänkö tutkimus naistutkimukseen, miestutkimukseen, sukupuolen tutki-
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mukseen (joskus gender tutkimuksesta käännettynä) tai feministiseen
tutkimukseen kuuluvaksi. Naistutkimusta voi pitää kattokäsitteenä suku-
puolen tutkimukseen liittyville moninaisille suuntauksille (Koivunen &
Liljeström 1996, 17–19). Tyypillistä useimmille näistä suuntauksista on
kuitenkin se, että ne kyseenalaistavat maskulinistisen tieteen teon perin-
teen ja laajemminkin kulttuurin seksismin ja sukupuoleen liittyvät epäoi-
keudenmukaisuudet, kuten sen, että miehiä ja mieheyttä arvostetaan
enemmän kuin naisia ja naiseutta. Viime vuosina myös Suomessa lähinnä
lesbo- ja queer-tutkimuksien sekä etnisyyttä ja sukupuolta problematisoi-
vien tutkimuksien vaikutuksesta naistutkimuksen eri suuntauksissa on
huomioitu aiempaa useammin sukupuoliryhmien sisäisiä erontekoja ja
heteronormatiivisuuden ongelma.

Kytkeydyin heti tutkimukseni alkuvaiheessa mukaan suomalaiseen
sukupuolisensitiiviseen kasvatustutkimuksen verkostoon. Ohjaajani Tuu-
la Gordon ja Elina Lahelma opastivat minut projektiinsa ”Kansalaisuus,
erot ja marginaalisuus koulussa -lähtökohtana sukupuoli” (Suomen Aka-
temia, 1994–1998, Gordon). Sen tutkijat osallistuivat myös ”Kouke-
roon” eli Koulutus, kasvatus ja erot -tutkijaverkostoon kuten useat muut-
kin sukupuolesta kiinnostuneet koulututkijat Suomessa. Projektissa ja
verkostossa painotukset ovat olleet tyypillisesti feministisiä kuitenkin
niin, että sukupuolta käsiteltäessä tarkastelun kohteina ovat olleet sekä
tytöt että pojat (tai naiset/miehet, naiseus/mieheys) kuin myös sukupuoli-
ryhmien sisäiset erot ja muutkin erontekoprosessit (esimerkiksi sosiaali-
seen asemaan, ikään, etnisyyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät), jotka kie-
toutuvat sukupuoleen monin tavoin. Tämä sopi minulle paitsi tutkimuk-
seni lähtökohtien kannalta myös työyhteisöllisten syiden takia. Teoreetti-
set ja metodologiset valintani ovat joko lähtöisin näistä tutkijayhteisöistä
tai sitten ne ovat suodattuneet ja muokkaantuneet niissä, vaikka alkuperä
olisikin jossain muualla. Oma panokseni projektiin ja verkostoon on ollut
seksuaalisuuteen, heteronormatiivisuuteen ja ei-heteroseksuaalisuuteen
liittyvien teemojen ja käsitteiden tuomisessa keskusteluun.

Keskeisimmät käyttämäni suomalaiset sukupuolta ja koulutusta tar-
kastelevat tutkimukset ja teokset ovat Elina Lahelman (1992) ”Sukupuol-
ten eriytyminen peruskoulun opetussuunnitelmassa”, Tarja Tolosen
(1999) toimittama ”Suomalainen koulu ja kulttuuri” sekä Tuula Gordo-
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nin, Janet Hollandin ja Elina Lahelman (2000a) kirjoittama ”Making
Spaces, Citizenship and Difference in Schools”, jossa esitellään muun
muassa suuren suomalaisen kouluetnografian tuloksia. ”Kansalaisuus,
erot ja marginaalisuus koulussa – lähtökohtana sukupuoli” -projektissa
keskeisenä oli kuuden tutkijan toteuttama laaja kahdessa helsinkiläisessä
koulussa tehty etnografia. Pystyin kontekstualisoimaan haastatteluihini
pohjautuvaa analyysiani ottamalla huomioon sen, mitä projektin tutkijat
havainnoivat kouluissa ja millaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä he tekivät
(ks. Gordon ym. 2000b, 25–27).

Sijoitan kiinnostavan suomalaisen mies- tai maskuliinisuuden tutki-
muksen (ks. esim. Jokinen toim. 1999; Sipilä & Tiihonen toim. 1994)
naistutkimuksen kattokäsitteen alle. Niin sanotussa kriittisessä miestutki-
muksessa tarkastelun kohteena on mies ja mieheys, mutta niitä ei analy-
soida maskulinistisesta tai heteronormatiivisesta näkökulmasta. Hetero-
seksuaalista maskuliinisuutta tai mieheyttä ei siis nähdä ihmisyyden pe-
rusideana, vaan pikemminkin tällainen ajattelutapa kyseenalaistetaan.

Sukupuoli ja vähäisemmin osin seksuaalisuus on ollut esillä suomalai-
sessa nuorisotutkimuksessa. Tyttöjä (Näre & Lähteenmaa toim. 1992;
Aaltonen & Honkatukia toim. 2002) ja poikia (Hoikkala toim. 1996) on
käsitelty omissa antologioissaan ja niissä käsitellään jonkin verran suku-
puolta koulukontekstissa. Nuorisotutkimusseuran julkaisuissa ja sen kus-
tantamassa lehdessä on melko usein esitelty kouluun liittyviä nuorisotut-
kimuksia, joissa käsitellään sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä tee-
moja. Sinikka Aapola (1999) on tutkinut murrosikää ja nuorten ikään
liittyviä määrittelyjä huomioiden sukupuolen ja seksuaalisuuden merki-
tyksen. Useissa nuorten välisiä suhteita ja nuorten kulttuureja käsittelevis-
sä tutkimuksissa kuten edellä mainituissa julkaisuissa ja tutkimuksissa on
analyysejä ja ideoita, joita käytän apuna tutkimuksessani (esim. Honkatu-
kia ym. 2001; Honkatukia 1998; Saarikoski 1998; 2001; Tolonen 2001).
Yleensä nuorisotutkimuksessa nuoria on kuitenkin tutkittu melko hetero-
keskeisesti tai jopa heteronormatiivisesti eikä ei-heteroseksuaalisia nuoria
ole tutkittu.

Minua kiinnostavat erityisesti koulutukseen, kasvatukseen ja kasvami-
seen liittyvät kysymykset ja lähestyn niitä yhteiskuntatieteellisestä näkö-
kulmasta: Miten kouluissa ylläpidetään, puretaan ja synnytetään yhteis-
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kunnallisia ja sosiaalisia jakoja ja erontekoja? Käsittelen intiimeiksi koet-
tuja teemoja, kuten seksuaalisuutta ja sukupuolta, mutta en tarkastele
niitä psykologisesti, biologisesti tai psykoanalysoivasti, vaan yhteiskun-
nallisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Tutkiessani koulun käytäntöjä,
niihin liittyviä kokemuksia ja niille annettuja merkityksiä en pyri muo-
dostamaan kuvaa opiskelijoiden psyyken rakentumisesta. Kasvatustieteel-
lisistä tutkimuksista kiinnostavia tutkimukseni kannalta ovat lähinnä tut-
kimukset, joissa on yhteiskuntatieteellinen tai kulttuurintutkimukselli-
nen näkökulma ja jotka ovat sukupuolikriittisiä (ks. esim. Lindroos 1997;
Naskali 1993; 1997; Salo 1999; Sunnari 1997). 2

Samoin kuin omaa tutkimustani voi kuvata monitieteiseksi useimmat
edellä esittelemäni tutkimukset voi sijoittaa moneen alaan ja suuntauk-
seen. Useisiin suuntauksiin ja oppialoihin tutustuminen on auttanut sekä
rajaamaan ja selkiyttämään tutkimukseni lähtökohtia että kiinnostumaan
uusista kysymyksistä ja lähestymistavoista. Olen tutustunut ulkomaiseen
– lähinnä angloamerikkalaiseen – koulu- ja kasvatusspesifiin (ks. yleisesit-
tely Tierney & Dilley 1998, 49–71)3 sekä teoreettiseen tutkimuskirjalli-
suuteen seksuaalisuudesta ja sukupuolesta.

2.2 Sukupuoli ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus ja sukupuoli kietoutuvat toisiinsa monin tavoin ja tutki-
muksessani ne muodostavat eräänlaisen palmikon: lähestyn koulun käy-
täntöjä vuoron perään sukupuolta ja seksuaalisuutta painottavista näkö-
kulmista. Kaikissa luvuissa lähtökohtapainotuksista huolimatta molem-
mat käsitteet ja teemat ovat esillä. Esimerkiksi käsityötuntien sukupuoli-
jaon rikkominen saatetaan seksualisoida (luku 5) tai ei-heteroseksuaali-
suus sukupuolittaa niin, että opiskelijoiden puhuessa homoseksuaalisuu-
desta he keskittyvät lähinnä miehiin (luku 8).

Ymmärrän sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteiskunnallisesti, histori-
allisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti konstruoituneina. Sukupuoleen liite-
tään kulttuurissa monenlaisia ja monentasoisia asioita ja ajatuksia samoin
kuin seksuaalisuuteen. Niihin liitetään jakoja, rajoja, vastakohtaisuuksia,
nautintoa, kipua, kasvua, tuhoa, ruumiillisuutta, tietoa, valtaa ja tunteita,
kuten häpeää ja iloa. Koemme ja ajattelemme seksuaalisuuteen ja suku-
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puoleen liittyviksi kaiken sellaisen ja vain sellaisen, jonka olemme oppi-
neet enemmän tai vähemmän tietoisesti liittämään niihin.

Usein sukupuoli ja seksuaalisuus määritellään tarkkarajaisempina il-
miöinä ja perinteisesti yleinen näkemys niistä paikantuu biologis-lääketie-
teelliseen ja psykologiseen diskurssiin tai puhetapaan (ks. Weeks 1981,
142–143). Biologisessa diskurssissa seksuaalisuus ymmärretään tyypilli-
sesti ”sisäsyntyisenä, luonnonmukaisena toimintana, joka on luonteeltaan
heteroseksuaalista, yhdyntäkeskeistä ja tähtää useimmiten suvunjatkami-
seen” (Lappalainen 1996, 207). Lääketieteellisessä diskurssissa seksuaali-
suus nähdään suurin piirtein samoin kuin biologisessa diskurssissa, mutta
siinä edellä kuvailtu seksuaalisuus esitetään terveeksi ja siitä poikkeukselli-
set muodot ja tavat sairaiksi tai häiriintyneiksi. Lääketieteellisessä diskurs-
sissa painotetaan myös ”epäterveiden” ilmiöiden ennaltaehkäisyä, hoitoa
ja parantamista. Psykologisessa diskurssissa esitetään tavoiteltava seksuaa-
lisuus heteroseksuaalisuutena, yhdyntäkeskeisenä ja suvunjatkamiseen
tähtäävänä kehittyneimpänä ja kypsimpänä muotona aikuiselämässä,
mutta siinä ei välttämättä liitetä seksuaalisuutta luontoon tai ruumiiseen
(käsitykseen ruumiista kylläkin, vrt. peniskateus ja kastraatiokompleksi),
vaan siinä oletetaan, että seksuaalisuus muotoutuu lapsuudessa sen perus-
teella, millaiset suhteet lapsella on vanhempiinsa.

Biologiset, lääketieteelliset ja psykologiset diskurssit sekoittuvat osin
toisiinsa ja keskenään ristiriitaisinakin ne tukevat toisiaan. Tyypillistä
näille vallitseville ajattelutavoille on seksuaalisuuden näkeminen hetero-
seksuaalisuutena, sukupuoliyhdyntänä ja reproduktioon liittyvänä sekä
sukupuolitettuna niin, että miehet ajatellaan aktiivisiksi toimijoiksi ja
naiset passiivisiksi kohteiksi. Vaikka kyseiset diskurssit muuttuvat ja ovat
muuttuneet ja saavat eri painotuksia ilmenemistilanteestaan riippuen,
usein perinteiset lähtökohdat ovat samat.

Edellä esiteltyihin diskursseihin sisältyy ajatus siitä, että seksuaalisuu-
desta on aiemmin vaiettu tai siitä puhuminen on ehkäisty, ja että seksu-
aalisuudesta kannattaa puhua, jotta ”luonnollinen, terve ja kypsä seksuaa-
lisuus” ymmärrettäisiin hyvänä eikä pahana ja vaiettavana asiana. Michel
Foucault (1984a, 17–49) vastusti tällaista ”repressiohypoteesia” ja väitti,
ettei seksuaalisuutta ollut ennen kuin se rakentui lähinnä näiden edellä
mainittujen diskurssien myötä etenkin viimeisen reilun sadan vuoden
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aikana. Seksuaalisuus (hetero-, bi- ja homoseksuaalisuudenkin käsittei-
neen) siis keksittiin vasta muutama sukupolvi sitten. Seksuaalisuuteen
liittyvät diskurssit nimenomaan monikossa ovat jakautuneet, levinneet,
syventyneet ja monipuolistuneet eri tieteen diskursseissa mukaan lukien
biologian, väestötieteen, lääketieteen, psykiatrian, psykologian, pedago-
giikan, etiikan ja poliitikan tutkimuksen (ks. Foucault 1984a, 33, 53).
Seksuaalisuutta ei siis ole tukahdutettu, vaan se on muovautunut ja levin-
nyt lähes joka paikkaan – myös kouluun.

Seksuaalisuus ei kuitenkaan ole rajautunut vain tiettyihin instituutioi-
hin tai tieteen oppialoihin, vaan yksittäiset ihmiset eivät osaa olla ajattele-
matta itseään ja elämäänsä ilman seksuaalisuutta. Pelkkä toteamus, jonka
mukaan seksuaalisuus ei ole tärkeää minulle, on jo osallistumista seksuaa-
lisuuteen. Seksuaaliset kokemukset ovat konkreettisiin tilanteisiin liittyviä
ja siten aineellisia (usein ruumiillisia), mutta ne voidaan ymmärtää ja
ilmaista vain seksuaalisuuteen liittyvien diskurssien tai ajattelutapojen
avulla. Kyseiset diskurssit ja ajattelutavat muokkaavat kokemuksiamme
(ks. Lappalainen 1996, 211).4

1970-luvulla yleistyi naistutkimuksessa ajatustapa, jossa sukupuoli
eroteltiin biologiseen sukupuoleen (eng. sex, male/female) ja sosiaaliseen
sukupuoleen (eng. gender, man/woman, masculine/feminine). Biologi-
nen sukupuoli nähtiin annettuna ja usein universaalina ja essentiaalisena
lähtökohtana, jonka päälle rakentui kulttuurisen ja sosiaalisen vuorovai-
kutuksen kautta sosiaalinen sukupuoli rooleineen, käyttäytymisineen ja
identiteetteineen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana ajattelutapaa on
aktiivisemmin kyseenalaistettu ja esimerkiksi Judith Butler (1990, 7)
argumentoi, että myös ”biologinen sukupuoli” on sosiaalinen ja historial-
linen konstruktio ja itse asiassa osa genderiä. Tapa sukupuolittaa ruumiita
esimerkiksi anatomisten, hormonaalisten tai geneettisten ymmärrystapo-
jen pohjalta on kulttuurin tuotetta. Lähtökohtana länsimaisessa kulttuu-
rissa on ollut ihmisten kahtiajako miehiin ja naisiin riippumatta biologi-
sista selitystavoista, sukupuolieron paikannuskohteista tai ruumiiden mo-
ninaisuudesta, joka ei jakaannu selvästi millään tasolla kaksiluokkaiseen
järjestykseen.

Sukupuoli on jatkuvasti mukautuva ristiriitainen kokonaisuus, joka ei
koskaan täysin saavuta sille asetettuja vaatimuksia. Se on avoin yhteenliit-



26

tymä erilaisista rakennusaineksista ja se tukee identiteettejä, jotka tiivisty-
vät ja hajoavat sen mukaan, mikä on kulloisenkin tilanteen tarve (ks.
Butler 1990, 16). Kulttuurissa valitsee ajattelutapoja, jotka määrittelevät
sukupuolet tai sukupuolen tietynlaiseksi, ja ne edellyttävät koherenttia
sukupuolta, vaikka ihmiset vaivoin kykenevät täyttämään heille asetetut
odotukset. Vauvoihin ja lapsiin samoin kuin nuoriin ja aikuisiin sijoite-
taan päivittäin satoja sukupuoleen liittyviä odotuksia ja vaatimuksia. He
vastaavat päivittäin sadoin eri tavoin näihin odotuksiin ja vaatimuksiin ja
sitä kautta tulevat osaksi kulttuuria ja ihmisyyttä. Judith Butler (1990,
24–25) esittää, ettei sukupuoli ole substantiivi, muttei myöskään vapaa
kokoelma attribuutteja, vaan vaikutelma sukupuolesta substantiivina tuo-
tetaan performatiivisesti ja pakonomaisesti sukupuolikoherenssin sään-
nönmukaistavien käytäntöjen avulla. Sukupuoli on performatiivinen
niin, että se konstituoi identiteetin, joka sen itsessään oletetaan olevan.
Sukupuoli on tekemistä, mutta ei voida puhua subjektista, joka olisi
olemassa ennen sukupuoleen liittyvää tekemistä. Sukupuoli-identiteettiä
ei siis ole olemassa sukupuolen ilmaisemisen tai tekemisen takana, vaan
tuo identiteetti performatiivisesti konstituoidaan juuri noilla ilmaisuilla,
joiden tavallisesti sanotaan olevan seurausta sukupuoli-identiteetistä. Su-
kupuoli on ruumiin ”stilisoinnin” toistoa, se on kokoelma toistettavia
toimintoja, jotka sisältyvät melko epävakaaseen ohjeistavaan viitekehyk-
seen, joka ajan kuluessa jähmettyneenä tuottaa substanssin ilmentymän,
joka näyttäytyy luonnonkaltaisena olemisena (ks. Butler 1990, 33). Eli
karkeasti sanottuna, kun tarpeeksi paljon ja jatkuvasti toistaa tietynlaisia
sukupuoliajatteluumme liittyviä tekoja, niin mielikuva ”oikeanlaisesta”
ruumiiseen sidotusta sukupuolesta hahmottuu ihmiselle itselleen ja hänen
kanssaan vuorovaikutuksessa oleville.

Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat sidoksissa toisiinsa; ne voidaan ajatella
saman asian eri puoliksi. Judith Butler (1990, 151) käyttää käsitettä
heteroseksuaalinen matriisi, kuvatessaan sellaista hegemonista diskursii-
vista sukupuolen ymmärtämisen mallia, joka olettaa ruumiin kokonaisek-
si ja ymmärrettäväksi vain, jos ruumiiseen voidaan liittää pysyvä ”biologi-
nen” sukupuoli, joka näyttäytyy pysyvänä ”sosiaalisena” sukupuolena (eli
oikeanlaisena maskuliinisuutena biologisilla miehillä ja oikeanlaisena fe-
miniinisyytenä biologisilla naisilla). Nämä kaksi ruumiiseen sidottua su-
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kupuolivaihtoehtoa on määritelty toisilleen vastakkaisiksi ja hierarkkisiksi
niin, että maskuliininen vaihtoehto arvotetaan korkeammalle kuin femi-
niininen. Tämä määrittely on tapahtunut heteroseksuaalisuuden pakollis-
ten käytäntöjen avulla. Heteroseksuaalinen halu liitetään itsestään selvänä
molempiin toisiaan täydentäviin ja vastakkaisiin sukupuolivaihtoehtoi-
hin. Ajattelussa on oleellista paitsi se, että sen lisäksi että ihminen on
tiettyä sukupuolta, hän ei saa tai voi olla myös toista sukupuolta. Suku-
puoli voi ilmaista biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen sekä haluun
liittyviä kokemuksia yhtenäisesti vain, jos biologisen sukupuolen ymmär-
retään edeltävän sosiaalista sukupuolta, joka psyykkisesti ja/tai kulttuuri-
sesti määrittää itsen ja halun, joka on heteroseksuaalinen, ja siten erottau-
tuu itsekseen vastakkaisen haluamansa sukupuoleen liittyvän suhteen
avulla (ks. Butler 1990, 22). Tämä ”heteromuotti” siis tuottaa sukupuo-
let. Heteromuotti tarjoaa kaksi mahdollisuutta sukupuoliksi: arvokkaam-
pana miehen, joka haluaa naista, ja jonka mieheyden ja heteroseksuaalisen
halun pohjana on ruumis, joka määrittyy biologisesti miehen ruumiiksi;
ja vähemmän arvostettuna naisen, joka haluaa miestä tai ainakin olla
miehen halun kohteena, ja jonka naiseuden ja heteroseksuaalisen halun
pohjana on ”biologinen” naisen ruumis.5

Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat konstruktioita, jotka pysyvät pystyssä
ihmisten vuorovaikutuksen piteleminä. Ne lomittuvat, yhdistyvät ja erot-
tuvat toisistaan tilanteeseen, aikaan ja vuorovaikutukseen kiinnittyneinä.
Tekoon, tilanteeseen tai ihmiseen liitetty sukupuolisuus saatetaan seksu-
alisoida ja päinvastoin. Toisaalta sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä
ajattelu yhdistyy heteromatriisissa, joka sisältää heteroseksuaalisen halun
linkittyneenä seuraussuhteella sukupuoleen. Koska painotan seksuaali-
suuden tarkastelussa nimenomaan seksuaalisuuden (esimerkiksi eroottis-
ten tunteiden, seksuaalisen halun ja itsemäärittelyn osalta) suuntaamista
sukupuolen mukaan (naisiin, miehiin, molempiin, ei kumpaankaan),
sopii heteromatriisi hyvin yhdistäväksi linkiksi sukupuolen ja seksuaali-
suuden tutkimisessa. Kutsun heteromatriisiin liittyvää sukupuolijakoon
sisältyvän heteroseksuaalisen feminiinisyyden ja heteroseksuaalisen mas-
kuliinisuuden näkemistä ainoana tai ainoana oikeana tai parempana vaih-
toehtona heteronormatiivisuudeksi. Käsittelen tarkemmin tätä käsitettä
seuraavassa osiossa.
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Sukupuolesta puhuessani ymmärrän sen aina sosiaalisena ja kulttuuri-
sena konstruktiona. Voin kuitenkin käyttää termiä biologinen sukupuoli,
mutta ymmärrän sen biologiseen diskurssiin liittyvänä sukupuolena. Siitä
voitaisiinkin käyttää nimitystä biologian sukupuoli tai biologisoitu suku-
puoli. Esimerkiksi transseksuaalien eli transsukupuolisten kokemuksia
tutkiessani voin käyttää termiä siten, että kirjoitan: ”Pasi (20) on mies,
joka kouluaikanaan biologisena naisena ymmärrettiin tytöksi”. Puhun
Pasista miehenä, koska hän määrittelee itsensä sellaiseksi haastattelussa.
Kouluaikanaan hänet määriteltiin pitkälti muiden ja osin hänen itsensä
taholta tytöksi, vaikka hän ei pitänyt erityisesti tyttöydestään, eivätkä aina
muutkaan pitäneet häntä ”ihan tavallisena” tyttönä. Lähtökohtana tässä-
kin on siis sukupuolen määrittely toimijoihin, vuorovaikutukseen ja kult-
tuuriin liittyvänä, eikä esimerkiksi hormoneihin, geeneihin tai anatomi-
aan paikantuvana. En tarkastele Pasia essentialistisesta näkökulmasta nai-
sena, miehenä tai transsukupuolisena, vaan pyrin ottamaan huomioon
analyysissani sen, miten Pasin historiassa haastattelun perusteella naiseus,
mieheys ja transsukupuolisuus liittyvät vuorovaikutuksen ja kulttuuristen
käytäntöjen kautta osaksi hänen elämäänsä (ks. transsukupuolisuuden
määrittelytavoista Wickman 2001).

Haastatteluhetkellä Pasi eli miehenä. Hän tuotti performatiivisesti
sukupuolensa niin hyvin, että hänen kanssaan vuorovaikutuksessa olevat
ihmiset pitivät häntä miehenä. Samoin toimivat muut haastateltavat:
heitä pidettiin miehinä tai naisina (tai tyttöinä tai poikina) pääsääntöisesti
aina heidän pyrkimystensä mukaisesti. Heidän toistuvien tekojensa, pu-
keutumisensa, puhetapojensa, liikkeidensä, ilmeidensä, eleidensä ja sana-
valintojensa perusteella heidät ymmärrettiin päivittäin esimerkiksi kou-
lun käytävillä tai kadulla kulkiessaan joko miehiksi tai naisiksi. Tällainen
performatiivinen toisto loi heille ja muille mielikuvan kokonaisesta, risti-
riidattomasta ja pysyvästä sukupuolesta. En käsitä sukupuolella olevan
mitään taustalla vaikuttavaa syvää ydintä, kuten ruumiiseen sijoitettua
geeniä tai aivoihin paikannettua lapsuudessa muodostunutta psyyken
rakennetta, joka aiheuttaisi sukupuolispesifit liikkeet ja eleet. Sukupuoli-
identiteetti on illuusio, joka muodostuu performatiivisesti toiston avulla,
kun heteroseksuaalista matriisia siteerataan. Näin heteronormatiivinen
ajattelumalli tuottaa sukupuolet. Sukupuoli ei siis ole fakta, vaan monen-
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laiset sukupuoliaktit (esimerkiksi eleet ja ilmeet) luovat idean sukupuoles-
ta. Tietynlaiset sukupuoliaktit ymmärretään liittyviksi tiettyyn sukupuo-
leen ja toistamisen kautta tilanteisiin, tilaan ja aikaan sidottuina ne muo-
dostavat käsityksen sukupuolesta. (ks. Butler 1990, 136, 140)

2.3 Heteronormatiivisuuden käsite

Avainkäsitteeni on heteronormatiivisuus. Käsittelen tässä osiossa, miten
päädyin valitsemaan ja miten käytän tätä käsitettä tutkimuksessani.

Heteroseksuaalisuutta nimeltä mainittuna tai varsinkin heteroseksuaa-
lisuutta valtajärjestelmänä (esimerkiksi Butlerin heteroseksuaalinen mat-
riisi) on alettu tutkia entistä aktiivisemmin 1970-luvulta lähtien varsinkin
feministisen tutkimuksen piirissä. Seksologit, lääkärit ja psykiatrit ovat
tosin viimeisen sadan vuoden aikana voineet määritellä heteroseksuaali-
suudeksi (homo- ja biseksuaalisuuden rinnalla) miehen ja naisen välisen
seksikäyttäytymisen ja sellaiseen suuntautumisen, mutta usein tutkimuk-
sissa naisen ja miehen välisestä seksuaalisuudesta ei termiä heteroseksuaa-
lisuus ole käytetty (vrt. Juvonen 2002, 309–321). 1970-luvun alkupuolel-
la muun muassa angloamerikkalaiset feministit kyseenalaistivat vallitsevat
patriarkaaliset seksuaalisuuskäsitykset, joissa seksi miellettiin heteroseksu-
aalisena penetraationa, ja joissa nainen nähtiin aktiivisen miehen passiivi-
sena kohteena. Ajattelutapoja raiskauksesta, avioliitosta ja lesboudesta
kritisoitiin. Joissain radikaalifeministisissä suuntauksissa penetraatio,
raiskaus ja avioliitto nähtiin naista alistavina patriarkaalisen järjestelmän
välineinä ja lesbous koettiin vastarinnaksi ja vaihtoehdoksi. Näin institu-
tionalisoitunut heteroseksuaalisuus nousi keskustelun ja tutkimuksen ai-
heeksi tai lähtökohdaksi. (Ks. lisää Jackson 1999)

Adrianne Rich (1980, 631–660) ja Monique Wittig (1980, 105–111)
käsittelivät heteroseksuaalisuutta perustavanlaatuisena yhteiskunnallisena
rakenteena 1980-luvun alussa vaikuttaen merkittävästi feministisen teori-
an muodostukseen ja feministiseen politiikkaan. Adrienne Rich käytti
pakkoheteroseksuaalisuuden käsitettä, jolla hän problematisoi heterosek-
suaalisuuden luonnollisuuden ja etuoikeutetun aseman kyseenalaistamat-
tomana normina. Pakkoheteroseksuaalisuuteen liittyy ajatus siitä, että
lesbous on pyritty poistamaan näkyvistä kaikessa kulttuurissa ja histo-
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riankirjoituksessa, ja että erilaisten sosiaalisten käytäntöjen välityksellä
naiset pakotetaan alistumaan miesten vallan alle. Lesbous määrittyi
Richin artikkelissa laajana kaiken naisten välisen solidaarisuuden ja pak-
koheteroseksuaalisuuden vastustamisen ilmaisuksi. Avioliitosta kieltäyty-
minen, naisten väliset rakkaussuhteet ja naisten välinen yhteistoiminta
nähtiin mahdolliseksi sijoittaa lesbouden jatkumolle. Samalla raja lesbo-
jen ja heteroseksuaalisten naisten välillä hämärtyi.

Monique Wittig käytti heteroseksuaalisen sopimuksen käsitettä, jo-
hon hän sai virikkeen Jean-Jacques Rousseaun yhteiskuntasopimusteori-
asta. Rousseaulla yhteiskuntasopimus on niiden perimmäistapojen sum-
ma, joita ei koskaan ole julistettu ääneen, mutta jotka kuitenkin sisältyvät
yhteiskunnassa elämiseen. Ihminen leimataan ”hylkiöksi”, ellei hän nou-
data tiettyjä häneltä edellytettäviä tekoja ja tapoja. Wittig puolestaan
hahmottaa yhteiskunnan ja heteroseksuaalisuuden toisiinsa sidotuksi
niin, että eläminen yhteiskunnassa on elämistä heteroseksuaalisuudessa
(ks. Wittig 1989, 239–249). Heteroseksuaalinen sopimus on ideologinen
malli, jota ei voi kaivaa esiin todellisuudesta muuten kuin sen seurausten
kautta, jotka heijastuvat kaikessa ihmiselämässä – ihmisten liikkeissä,
käyttäytymisessä ja ajattelussa. Heteroseksuaaliseen sopimukseen sisältyy
ajatus naisen ja miehen vastakkaisuudesta ja täydentävyydestä: ilman
miestä ei ole naista. Tämä vastakkaisuus selitetään ja peitetään ajatuksella
sukupuolieron luonnollisuudesta. ”Luonnollistamalla” naisen ja miehen
suhde (heteroseksuaalisuus) puolet ihmiskunnasta eli naiset heteroseksu-
alisoidaan yhteiskunnan talousjärjestelmään. Wittig väittää, että lesbot
ovat heteroseksuaalisen sopimuksen ulkopuolella ja siten heitä ei kuulu
nimittää naisiksi, jotka ovat heteroseksuaalisessa sopimuksessa implisiitti-
sesti heteroseksuaalisia (ks. Wittig 1981, 47–54; 1989, 248). Homosek-
suaalisuus ja siihen sisältyvänä lesbous näyttäytyvät Wittigin ajattelussa
siis heteroseksuaalisen sopimuksen kyseenalaistajina ja sille vastakkaisina.

Heteroseksuaalisessa sopimuksessa sen enempää kuin pakkoheterosek-
suaalisuudessakaan ei ole ensisijaisesti kyse siitä, kuka toteuttaa seksiä
kenenkin kanssa (seksisuhteeseen osallistuvien sukupuolet), vaan kulttuu-
riin syvälle sitoutuneesta olettamuksesta, jonka mukaan yhteiskuntajärjes-
tyksen peruselementti on heteroseksuaalisuus (de Laurentis 1988, 13).
Judith Butler (1990, 120–122, 151) käyttää Wittigin ja Richin teorioita
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hyväkseen rakentaessaan teoriaansa heteroseksuaalisesta matriisista, mutta
kritisoi lesbouden (tai/ja homoseksuaalisuuden) näkemistä heteroseksuaa-
lisuudelle vastakkaisena tai sille ulkopuolisena. Butlerin mukaan homo-
seksuaalisuuteen ja lesbouteen liittyvät kulttuurit, identiteetit ja ajattelu-
tavat ovat sidoksissa heteroseksuaaliseen matriisiin eivätkä ne ole mahdol-
lisia ilman sitä.

Uusi queer-teoreettinen suuntaus lesbo- ja homotutkimuksen ja femi-
nistisen tutkimuksen jatkona tai sisällä sai vaikutteita erityisesti Judith
Butlerin näkemyksistä ja binaarisen heteroseksuaalisen sukupuolijaon ky-
seenalaistavista aids- ja homoliikkeen poliittisista käytännöistä Yhdysval-
loissa 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa.6 Heteronormatiivisuutta
on tutkittu ja analysoitu myös englantilaisessa materialistis-feministisessä
tutkimusperinteessä, jota myös hyödynnän.7

Tutkimuskirjallisuudessa heteroseksuaalisesta valtajärjestelmästä käy-
tetään monia termejä ja käsitteitä ja ne ymmärretään vaihtelevasti ja
erilaisin painotuksin. Tutkimusprosessin kuluessa omat termini, käsittee-
ni ja näkemykseni painotuksista ovat vaihdelleet. Pro gradu -tutkielmas-
sani käytin heteroseksuaalisen sukupuolijärjestelmän käsitettä ja esittelin
sitä selventämään Judith Butlerin heteroseksuaalisen matriisin (tai myö-
hemmin heteroseksuaaliseen hegemonian) käsitteen (ks. Osborne & Segal
1994, 36; Butler 1993, xii), vaikken hyödyntänytkään sitä analyysissani
tehokkaasti. Heteroseksuaalisen sukupuolijärjestelmän samoin kuin hete-
roseksuaalisen matriisin käsitteet tuntuivat kuvaavan melko pakottavaa ja
aukotonta koneistoa. Sukupuolijärjestelmä-käsitettä (patriarkaattiteorioi-
neen tai sex/gender-jakoineen) on kritisoitu sen käyttöön liittyvistä essen-
tialisoivista tai universalisoivista piirteistä, jotka peittävät moninaisia
kulttuurisesti ja paikallisesti spesifejä ja muuttuvia tekijöitä (ks. esim.
Liljeström 1996, 129). Järjestelmä sana tuntui itsestäni ensimmäisen
tutkimusvuoden jälkeen melko valmiilta mallilta, joka pikemminkin sulki
kuin avasi uusia näkymiä niihin moninaisiin tilanteisiin ja käytäntöihin,
joita tarkastelin. Kokeilin myös heterojärjestyksen ja heteroseksuaalisen
hegemonian käsitteitä, mutta mielikuvatasolla nekin tuntuivat ylhäältä-
päin annettuilta eivätkä ne soveltuneet hyvin esimerkiksi arkielämän tois-
tettavien eleiden tai niihin liittyvien kokemusten analysoimiseen. Pohdin,
voisinko käyttää pelkkää heteroseksuaalisuutta valtajärjestelmää kuvaava-
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na käsitteenä, mutta se sekaantui heti naisen ja miehen väliseen seksiin tai
rakkaussuhteeseen sekä työssäni että tutkimukseni tekoa seuraavien ih-
misten mielissä. Hetero-olettamus ja heterokeskeisyys kuvaavat vain yhtä
tasoa heteronormatiivisuudesta, ja käytän niitä vain silloin, kun tarkaste-
len automaattista oletusta ihmisen heteroseksuaalisuudesta tai keskitty-
mistä heteroseksuaalisuuteen muut mahdollisuudet sivuuttaen.

Heteroseksismi on tavallisin käsitteistä, joilla on kuvattu käsitystä
heteroseksuaalisuuden paremmuudesta. Se rinnastuu seksismiin, rasis-
miin ja muihin vastaaviin oppeihin. Hyvänä puolena käsitteessä on se, että
se sisältää seksismin eli opin sukupuoleen liittyvästä eronteosta ja arvotta-
misesta. Se kuulostaa kuitenkin enemmänkin oppirakennelmalta tai po-
liittiselta kannalta eikä sovellu kovin hyvin arkipäivän toistuvien ja epäpo-
liittisiksi ajateltujen tekojen analysoimiseen. Pakollinen heteroseksuaali-
suus, pakkoheteroseksuaalisuus, heteroseksuaalinen sopimus, heterosek-
suaalinen imperatiivi ja heteroseksuaalinen konstruktio ovat hankalia pait-
si sanoina myös sen takia, että osa niistä liittyy selvästi johonkin teoriape-
rinteeseen, jonka painolastia en halua kantaa mukanani. Heteroseksuaali-
sen konstruktion käsitettä olen käyttänyt melko usein tutkimustani esitel-
lessä, mutta se ei kuulosta kovin dynaamiselta eikä helpolta käyttää. Siihen
sisältyy mielikuva sattumanvaraisuudesta, ja yhtä hyvin voisi puhua sille
rinnakkaisena homoseksuaalisuuden konstruktiosta, vaikkei se ajattelussa-
ni heteronormatiivisuudesta ole rinnakkainen, vaan pikemminkin homo-
seksuaalisuus ja siihen liittyvät itsemäärittelyt ovat heteronormatiiviseen
ajatteluun (tai heteroseksuaaliseen matriisiin) linkittyneitä.

Olen tutkimuksessani päätynyt käyttämään vuodesta 1998 lähtien
heteronormatiivisuuden käsitettä, joka on sanana sopiva ja terminä liittää
ajatuksen valtaan ja kuriin. Se sopii mielestäni hyvin sosiologian käsit-
teeksi. Heteronormatiivisuus-käsitteellä voin mielestäni tutkia sekä suku-
puolta että seksuaalisuutta. Heteronormatiivinen ajattelumalli heijastuu
instituutioihin, rakenteisiin, ihmissuhteisiin ja käytäntöihin niin, että
niiden välityksellä heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja heteroseksuaali-
nen feminiinisyys edustavat luonnollisia, oikeutettuja, toivottuja ja usein
ainoita mahdollisuuksia olla ihminen. Angloamerikkalaisessa kirjallisuu-
dessa on alettu varsinkin 1990-luvun loppupuolella käyttää usein hetero-
normatiivisuuden (heteronormativity) käsitettä.
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2.4 Ei-heteroseksuaalisuus ja
heteroseksuaalisuus

Pyrin rikkomaan perinteisten homo- ja heterokategorioiden vahvistamis-
ta käyttämällä ei-heteroseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden käsittei-
tä tavalla, joka ei ole toista vaihtoehtoa poissulkevaa. Usein ajatellaan, että
ihmiset ovat joko homo- tai heteroseksuaalisia, ja joskus muistetaan osan
olevan biseksuaalisia. Tämä kaksi- tai kolmijako on nykyään melko tyy-
pillinen, kun pohditaan seksuaalista suuntautumista tai kun keskustellaan
esimerkiksi samaa sukupuolta olevien suhteista. Heteronormatiivisen
ajattelun mukaisesti kategoriat voidaan nähdä toisilleen vastakkaisiksi ja
poissulkeviksi siten, että jokin seikka sukupuolitetussa (biologian) ruu-
miissa tai sukupuolessa (gender) johtaa tietynlaiseen haluun – heterosek-
suaaliseen tai muuhun. Homoseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus saate-
taan siis nähdä essentialistisiksi ja universalistisiksi ilmiöiksi, joiden lähde
tai syy on ihmisen ruumiissa tai psyyken rakenteessa syntymässä saatuna
tai lapsuuden ihmissuhteiden muovaamana (ks. Weeks 1983, 11–33;
Vance 1989, 14). Näin ihmisen hetero- tai homoseksuaalisuus olisi pysy-
vä tekijä ihmisen sisällä, joka voi tulla esille tai olla piilossa. Biseksuaali-
suutta ei tavallisesti näissä teorioissa tai lähtökohdissa ole huomioitu. Se
sekoittaa binaarista oppositioasetelmaa, jossa keskeistä on erojen etsimi-
nen kahden vaihtoehdon välillä. Essentialistisen ajattelutavan mukaan voi
olettaa, että esimerkiksi lesbolla – siis naisella, joka on ruumiinsa jonkin
tekijän tai psyyken rakenteensa takia kiinnostunut seksuaalisesti toisista
naisista – on tarve tai vietti, joka saa hänet haluamaan seksiä tai parisuh-
teen toisen naisen kanssa. Usein lesboksi määrittelyn katsotaan seuraavan
näistä syistä, mutta nykyään yhä useammin ymmärretään, että siihen
tarvitaan tieto kyseisestä ilmiöstä lesbous.

Lähtökohtanani on tarkastella seksuaalisuutta ja hetero-, bi- ja homo-
seksuaalisuutta kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. En siis
ajattele niiden aiheutuvan jostain ihmisen biologiseksi määritellystä syystä
tai yksilön psyyken rakennetekijästä vaan muovautuvan osana kulttuuria
samaan tapaan kuin sukupuolenkin (ks. edelliset osiot). Käytän ensisijai-
sesti ei-heteroseksuaalisuuden käsitettä kuvaamaan laatusanana ihmisiä,
joilla on seksuaalisia tunteita (fantasioita, unia, toiveita, ihastumisia, rak-



34

kautta) ja/tai seksuaalisia tekoja, jotka kohdistuvat samaa sukupuolta
oleviin kuin ihminen itse on, ja/tai jotka määrittelevät seksuaalisuuttaan/
itseään termeillä, jotka liittyvät kulttuurissamme ei-heteroseksuaalisuu-
teen (esimerkiksi lesbo, bi, homo, ei-hetero). Vastaavasti heteroseksuaali-
suus on tutkimuksessani laatusana, jolla kuvaan ihmisiä, jolla on seksuaa-
lisia tunteita ja/tai tekoja eri sukupuolta olevaan ihmiseen, ja/tai joka
määrittelee itseään/seksuaalisuuttaan heteroseksuaalisuuteen kulttuuris-
samme liitetyillä termeillä (esimerkiksi hetero, normaali, tavallinen, en ole
homo). Ei-heteroseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus eivät siis ole identi-
teettikategorioita, vaan laatua kuvaavia käsitteitä.

Ei-heteroseksuaalisuus ja heteroseksuaalisuus eivät ole toisiaan pois-
sulkevia käsitteitä, vaan voivat olla käytännössä päällekkäisiä. Ne eivät
kata kaikkea: ihminen voi olla olematta kumpaakaan. Nämä käsitteet ovat
mielestäni käyttökelpoisia monesta syystä. Lähtökohtana esimerkiksi les-
bo-, homo-, bi- tai hetero-termien käytölle on se, että ihmisen tulisi itse
määritellä itsensä kyseisellä termillä ennen kuin voisin käyttää sitä hänes-
tä. Esimerkiksi poikaa, joka määrittelee itsensä heteroksi ja seurustelee
tytön kanssa, mutta on seksuaalisesti kiinnostunut pojasta, en määrittele
homoksi tai biseksuaaliksi, koska hän ei itsekään niin tee. Hän on määri-
telmäni perusteella ei-heteroseksuaalinen, koska hänellä on seksuaalisia
tunteita samaa sukupuolta olevaa kohtaan, ja heteroseksuaalinen itsemää-
rittelyn ja seurustelun (mahdollisen seksikäyttäytymisen, tunteiden) takia.
Toisaalta tutkimukseni kannalta on kiinnostavaa tarkastella nuorten sek-
suaalisuutta myös tunteiden ja käyttäytymisen tasolla eikä pelkästään sen
kautta, miten he määrittelevät itsensä. Käyttämilläni käsitteillä voin huo-
mioida seksuaalisuuden eri tasoja ottaen huomioon niihin liittyvät ”risti-
riitaisuudet” (ks. Lehtonen 1997, 23; Weeks 1999, 17).

Olen analysoinut aiemmin nuorten seksuaalisuuden itsemäärittelyä ja
kyseenalaistanut Suomessakin käytettyjä homo- ja lesboidentiteetin kehi-
tysmalleja (Lehtonen 1998b, 1998c). Nuorten haastattelujen perusteella
näyttää siltä, etteivät nuoret koe homo-, hetero- tai edes bi-kategoriaa
kovinkaan pätevinä kuvaamaan elämäänsä. He kyseenalaistavat usein aja-
tuksen tunteidensa, käyttäytymisensä tai itsemäärittelynsä muuttumatto-
muudesta. Tutkimukseni lähtökohtana onkin nuorten – olivatpa he ei-
heteroseksuaalisia ja/tai heteroseksuaalisia – seksuaalisuuden ymmärtämi-
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nen jatkuvasti ylläpidettävänä ja mahdollisen muutoksen alaisena kon-
struktiona, joka muotoutuu nykyhetken kulttuurisessa ja sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa, kuitenkaan unohtamatta mennyttä vuorovaikutusta.
Sama pätee aikuisiin, lapsiin ja vanhuksiinkin. Nuoren seksuaalisuus ei
ole valmis paketti, jonka hän imee ympäröivästä kulttuurista, vaan moni-
en osasten ja diskursseihin liittymisten ja niistä poissaolojen summa.
Nuori ei tahdottomasti omaksu kaikkea tai jotain diskurssia juuri tietyllä
tavalla, vaan hänen aiemmat kokemuksensa tunteineen ja tekoineen sekä
ymmärryksensä vaikuttavat siihen, millaiseksi hänen seksuaalisuutensa
rakentuu. Seksuaalisuuden ja sukupuolen tavanomainen kuva pysyvyy-
destä rakentuu juuri menneille kokemuksille ja jatkuvalle performatiivi-
selle toistolle, jossa siteerataan ”tuttuja” kulttuuriin kuuluvia ajattelumal-
leja. Ei-heteroseksuaalisuuksia samoin kuin heteroseksuaalisuuksia on
monenlaisia ja niiden rakentamisessa peilauspintoina ja siteeraamiskoh-
teina ovat heteronormatiivisen ajattelumallin mukaiset heteroseksuaali-
nen maskuliinisuus ja heteroseksuaalinen feminiinisyys (ks. myös Connell
1995, 160).8

Ei-heteroseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden käsitteet ovat si-
nänsä sukupuolineutraaleja: niillä voi kuvata yhtä hyvin naisia kuin mie-
hiä. Se, miten naiset ja miehet kokevat ei-heteroseksuaalisuutensa ja hete-
roseksuaalisuutensa, vaihtelee. En kuitenkaan vertaile tutkimuksessani
haastattelemieni nuorten kokemuksia ja kertomuksia sen perusteella, ker-
tooko niistä nais- vai miespuolinen haastateltava, mutta analysoin kerto-
muksia sukupuolispesifisti. Käsittelen ei-heteroseksuaalisen ja heterosek-
suaalisen mieheyden ja naiseuden rakentumista ja osin myös sukupuolite-
tun tai sukupuolettoman ei-heteroseksuaalisuuden tai heteroseksuaalisuu-
den rakentumista. En välttele lesbo-, homo-, bi- tai hetero-termienkään
käyttöä, mutta pyrin selittämään ja kontekstualisoimaan ne niin, että
lukija ymmärtää niiden tilannesidonnaisen merkityksen. Varmuuden
vuoksi selvennän, etten käytä homo-sanaa tarkoittamaan naista, mutta
käyttäessäni homo-, bi- ja heteroseksuaalisuus-sanoja ymmärrän niiden
aina koskevan sekä naisia että miehiä – ellen toisin mainitse. Transseksu-
aali-termiä käytän ihmisestä, joka määrittelee itsensä sellaiseksi – kaikki
kolme haastattelemaani transsukupuolista tekivät niin. Käytän heistä
myös termiä transsukupuolinen, jolla on viime vuosina korvattu transsek-
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suaali-termiä (ks. Wickman 2001). He olivat myös ei-heteroseksuaalisia,
joten voin kuvata heitä ei-heteroseksuaaleiksi. En kuitenkaan sisällytä ei-
heteroseksuaalisuuteen transsukupuolisuutta, transvestisuutta ja niille lä-
heisiä ilmiöitä, jotka kylläkin liittyvät heteroseksuaalisen matriisin prob-
lematisoivaan sukupuolirajojen ylittämiseen.

2.5 Koulujen moninaiset käytännöt

Tutkimusprojektissa ”Kansalaisuus, erot ja marginaalisuus koulussa –
lähtökohtana sukupuoli” kuusi tutkijaa (Tuula Gordon, Pirkko Hynni-
nen, Elina Lahelma, Tuija Metso, Tarja Palmu ja Tarja Tolonen) osallis-
tui kahdella helsinkiläisellä yläasteella laajaan etnografiseen tutkimukseen.
He käyttivät koulua tutkiessaan kolmea tarkastelukerrostumaa: virallinen
koulu, informaali koulu ja fyysinen koulu (Gordon 1993; Gordon ym.
2000b). Osallistuin samoin kuin Sinikka Aapola projektin toimintaan
omalla aineistollani ja tutkimuksellani, mutta sain paljon vaikutteita pro-
jektista ja omaksuin analyyttiseksi lähtökohdakseni nämä kolme koulun
kerrostumaa.

Virallinen koulu näyttäytyy opetusmenetelminä, oppimateriaaleina,
opetuksen sisältöinä ja opetukseen liittyvänä vuorovaikutuksena sisältäen
muodolliset opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet. Sitä määritellään
opetussuunnitelmissa ja koulun käyntiä koskevissa asiakirjoissa (säännöt,
ohjeet, lukujärjestykset, todistukset). Tutkimuksessani virallisen koulun
osalta huomioni kiinnittyy oppimateriaaliin ja opetukseen seksuaalikasva-
tuksen osalta, opetuksen sukupuolijakoihin ja opetussisältöihin käsityö-
ja liikuntakasvatuksen osalta sekä opettajan ja kouluterveydenhoitajan
työn tarkasteluun (luvut 4–6). Jälkimmäisessä analysoin opettajan rajan-
käyntiä virallisen koulun ja informaalin koulun välillä analysoidessani
seksuaalisuuteen liittyviä jännitteitä. Informaalilla koululla tarkoitan kou-
luissa ilmenevää epävirallista vuorovaikutusta hierarkioineen ja opiskelija-
kulttuureineen. Tutkimuksessani tarkastelun kohteena ovat erityisesti
ryhmittymien ja hierarkioiden muodostuminen, kiusaaminen ja nimittely
sekä ystävyyssuhteiden muodostuminen ja seksuaalisuuteen liittyvä puhe
(luvut 7–8). Fyysiseen kouluun kuuluvat keskeisinä käsitteinä tila, aika,
ruumiillisuus, ääni ja liike. Fyysinen koulu luo puitteet informaalille ja



37

viralliselle koululle. Analyysini keskiössä ovat koulun tilat ja niiden käyttö
(luku 9). Sivuan liikkeisiin, eleisiin, ilmeisiin, pukeutumiseen, ruumiilli-
suuteen ja ääneen liittyviä tekijöitä. Erityisesti projektista omaksumani
kiinnostus fyysiseen kouluun oli oiva lisä tutkimukseeni. Analyyttisesti
kolme koulun kerrostumaa voidaan erottaa toisistaan, mutta ne esiintyvät
koulujen arjessa päällekkäisinä ja toisiinsa kietoutuneina. Tutkimuksessa
painopiste koulun kerrostumien merkittävyydessä vaihtelee eri lukujen
osalta. Käytin koulun kerrostumien erottelua apunani haastatteluissa,
aineiston teemoittelussa sekä sen analyysissa. (Gordon ym. 2000a; 2000b,
18)

Informaalin, fyysisen tai virallisen koulun kerrostumille pääsen ensisi-
jaisesti vain haastattelujeni kautta. Analysoin, mitä nuoret kertoivat haas-
tatteluissa koulukokemuksistaan. He olivat kotoisin eri puolilta maata ja
käyneet eri kouluja. Osa haastateltavista oli vaihtanut kouluaan esimer-
kiksi toiselle paikkakunnalle muuttamisen takia. Sekä haastatteluissa että
analyysissa korostuvat erityisesti peruskoulun yläasteeseen liittyvät koke-
mukset. Myös ala-asteeseen ja lukioon sekä, vaikka selvästi vähemmän,
ammatilliseen koulutukseen liittyvät kertomukset ovat huomion kohtee-
na. Kokemukset koulujen käytännöistä olivat haastattelujen perusteella
riippuvaisia luokka-asteesta ja siitä, millaisella luokalla haastateltava oli.
Luokat vaihtelivat kokoonpanoiltaan muun muassa sukupuolen ja opis-
kelijamäärän mukaan. Pyrin analysoimaan kokemuksia ja kertomuksia
siten, että ajattelen kouluja ja niihin liittyviä käytäntöjä monikossa. En
puhu koulusta yksikössä abstraktina kouluna, vaan monikossa tiettyihin
yksittäisiin kouluihin tai luokkiin viitaten. Kyse on myös ajasta: haastatel-
tava kertoo muistojaan omasta koulustaan ja omasta koulunkäynnistään,
tosin tavoilla, jotka ovat hänelle haastatteluhetkellä mahdollisia.

Etnografiaprojektissa tutkittiin, miten peruskoulun yläastetta aloitta-
vat seitsemännen luokan opiskelijat oppivat ja miten heitä opetetaan
omaksumaan koulun rutiinit ja säännöt (ensimmäisen päivän osalta La-
helma & Gordon 1997; kahden ensimmäisen viikon osalta Gordon ym.
1999; ks. myös Salo 1999). Koulun järjestys ja siihen liittyvät käytännöt
ja tavat opitaan melko nopeasti ja ne muuttuvat pian itsestään selviksi ja
vaikeammin havaittaviksi (Gordon ym. 2000b, 26). Opettajat pyrkivät
auttamaan uudet tulokkaat ”ammattitaitoisiksi oppilaiksi”, jotka osaavat
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noudattaa koulun aika–tila -polkuja ja järjestystä, ja jotka siten osaavat
olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikealla tavalla. Opiskelijat käyttävät
paljon aikaa ja energiaa paitsi virallisen koulun järjestyksen opetteluun
myös informaalien suhteiden muodostamiseen muihin opiskelijoihin.
Heti koulunkäynnin alussa etsitään ystäviä, otetaan etäisyyttä toisiin ja
haetaan omaa paikkaa kouluyhteisössä. (Gordon ym. 1999.) Vähitellen
uudet opiskelijat oppivat ”koulun tavoille” ja näin liittyvät osaksi koulun
ja luokkansa kulttuuria, jota he ovat rakentamassa. Uudet opiskelijat
pyrkivät tavallisesti oppimaan mahdollisimman pian koulun sekä viralli-
set että informaalit käytännöt, vaikka monet voivat kyseenalaistaa niitä.
Koulukulttuurin ylläpitämisessä ja omaksumisessa on monenlaisia strate-
gioita: mukautumista, vastarintaa, neuvottelua, ironisointia, karnevali-
sointia, testaamista ja vetäytymistä (Gordon ym. 2000b, 27). Oppimista
tapahtuu paljon erityisesti informaalin koulun kerrostumalla ja siellä
hankitut oppimiskokemukset ovat usein mieleenpainuvimpia ja merkittä-
vimpiä, vaikka ne ovatkin usein episodimaisia ja satunnaisia, eikä niitä ole
aina helppo jäljittää myöhemmin (Aittola 1998, 59–69).

Yksi keskeinen analyyttinen lähtökohta tutkimuksessani on yksityisen
ja julkisen ja niiden välisen rajankäynnin tarkastelu koulussa (vrt. Wallis
& VanEvery 2000, 410). Seksuaalisuus ja usein sukupuoli sekä etenkin
niihin liittyvä moninaisuus liitetään yksityisen alueeseen, joka opiskelijoi-
den ja koulun työntekijöiden pitäisi rajata pois koulujulkisuudesta ja
jonka ei ajatella olevan merkityksellistä tai keskeistä koulun kulttuurissa.
Opiskelijat ja koulun työntekijät joutuvat tasapainoilemaan jatkuvasti
yksityisen ja julkisen rajamailla ja näitä rajoja testaavat ja kyseenalaistavat
usein koulua käyvät nuoret. Rajankäynti yksityisen ja julkisen välillä
näkyy monin tavoin koulun eri kerrostumilla. Informaalissa koulussa se
esiintyy selvästi, kun koulun toimijat pohtivat, voivatko he kertoa tai
paljastaa ei-heteroseksuaalisen tai heteroseksuaalisen suhteensa koulussa
vai kannattaako heidän salata se. Fyysisen koulun kerrostumalla raja
yksityisen ja julkisen välillä korostuu nuorten vessoihin ja suihkutilantei-
siin liittyvissä kokemuksissa, joissa yksityisyyden kokemus menetettiin.
Se näkyy ajattelussa siitä, mistä seksuaalisuudesta on mahdollista puhua
virallisessa koulussa. Saako opettaja kannustaa opiskelijoita kertomaan
omasta seksuaalisuudestaan vai pitääkö hänen pysyttäytyä abstrakteissa
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seksuaalikasvatuksellisissa malleissa? Voiko opettaja puuttua seksuaaliseen
nimittelyyn ja häirintään keskustelemalla aiheista opiskelijoiden kanssa
vai pitääkö hänen sivuuttaa ongelma viralliseen kouluun kuulumatto-
mana?

Sekä tila että ruumis on usein unohdettu kasvatus- ja nuorisotutki-
muksessa (Gordon ym. 2000a, 2; ks. myös Tolonen 2001, 21–35). Tila,
aika, liike ja ääni kietoutuvat tilanteittain sukupuoleen ja seksuaalisuuteen
(Gordon ym. 2000b, 27). Sukupuoli ja seksuaalisuus merkityksellistyvät
ja ne eletään, käsitetään ja havaitaan eri tavoin koulun eri paikoissa, eri
ajankohtina ja eri tilanteissa (ks. tilan analyysista Lefebvre 1991, 39).
Jokapäiväinen kouluelämä liikkeineen, äänineen ja tapoineen sijoittuu
tilaan ja aikaan, muotoutuu niissä ja niistä, ja samanaikaisesti tila ja aika
muotoutuvat käyttäjilleen, opiskelijoille, näissä liikkeissä, äänissä ja toi-
mintatavoissa (ks. Rajanti 1996, 338; vrt. päiväkodista lasten kohtaamis-
paikkana Strandell 1996). Nuori on suhteessa tilaan ruumiillaan ja tilalli-
nen ruumis tuottaa tilaa. Yhdessä tilassa on aina useita sosiaalisia tiloja.
Koulutila tuottaa merkityksiä, käytäntöjä ja tapoja. Koulutilan voi ym-
märtää sosiaalisten suhteiden ja vallan verkostona ja yhtenä ihmisruumiin
hallinnan muotona (vrt. Foucault 1980; 1984b, 239–256). Esimerkiksi
koulurakennuksen konkreettiset sukupuolenmukaiset jaottelut naisten ja
miesten vessoihin rakentavat samalla jakoa sukupuoleen ja sitä kautta
tämä fyysinen ratkaisu tuottaa opiskelijayksilöille sukupuolta ja seksuaali-
suutta (ks. luku 9). Ilman toimijaa koulutila ei muodosta merkityksiä,
vaan merkitykset muodostuvat koulurakennuksen, opiskelijan ja nykyi-
sen ja menneen kulttuurisen kontekstin kohtaamisessa. Yksittäinen tilan
käyttäjä elää ja kokee tilan monimerkityksisesti. (vrt. Saarikangas 1996,
308–311; 1999, 247–298; ks. myös Heikkinen 2002a).9

Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat kietoutuneet koulun käytäntöihin
aivan ensimmäisistä ala-asteen koulupäivistä lähtien (ks. Salo 1999, 259–
263; vrt. Wallis & VanEvery 2000, 411). Koulut ovat keskeisiä paikkoja
ja tiloja sukupuolen ja seksuaalisuuden rakentamisessa ja rakentumisessa
nuorille (vrt. Connell 2000, 151). Sukupuolen ja seksuaalisuuden saama
painoarvo tai merkitys kuitenkin vaihtelevat käytännöstä, tilanteesta, luo-
kasta ja koulusta toiseen. Yksilöitten kokemukset esimerkiksi sukupuoles-
ta jossakin tapahtumassa vaihtelevat paitsi keskenään myös siten, että
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yksilö saattaa ymmärtää tapahtuman aivan erilaiseksi tapahtumahetkellä
kuin kolmen vuoden päästä. Haastatteluissa kuulemani kokemukset ovat
siis haastatteluhetken kokemuksia ja muistoja eikä niitä voi samastaa enää
tiettyyn ”tosiasialliseen” koulutilanteeseen.

Nuoret suhtautuvat usein kriittisesti koulun tapahtumiin ja muuten-
kin he ovat aktiivisia toimijoita, joita ilman ei olisi koulun kulttuureja-
kaan. Käytän tutkimuksessa termejä opiskelija ja nuori, koska ne kuulos-
tavat itsenäisemmiltä ja aktiivisemmilta kuin oppilas ja koululainen. Ha-
luan siis korostaa nuorten ja lasten mahdollisuuksia tehdä valintoja kou-
lussa. Opiskelija voi haastaa opettajan arvovallan tai nuori voi kieltäytyä
osallistumasta opetukseen ja vaikkapa sen sijaan fantasioida tulevaisuu-
destaan. ”Oppilaana” hän ehkä toimisi tällöin väärin, mutta opiskelijana
tai nuorena hänen toimintansa voi olla loogista. Tarkastelen näitä koulu-
kulttuuriin liittyviä moninaisia nuorten ylläpitämiä ja purkamia toimin-
tatapoja. En kuitenkaan ymmärrä ja käsittele valtaa repressiivisenä omis-
tussuhteena niin, että opiskelijalla, opettajalla tai kouluinstituutiolla olisi
valta ylitse muiden, vaan valta on tuottavaa ja se on sitoutunut koulun
ihmissuhteisiin ja niissä ylläpidettyihin käytäntöihin ja ajattelutapoihin
(ks. Foucault 1984a, 49).

Nuorten ja muiden koulun toimijoiden subjektiviteetti rakentuu eri-
laisissa koulun ja muun maailman valtasuhteissa, erilaisissa diskursseissa
ja konteksteissa. Analysoin nuorten kokemuksia ristiriitaisina, vaihtuvina
ja monitasoisina (vrt. Davies 1994, 3). Nuorten toimijuus pohjautuu
erilaisten diskurssien ja niiden tarjoamien subjektipositioiden siteeraami-
selle. Haastattelemani nuoret kertoivat kokemuksistaan ja siitä, miten he
positioituivat vaihtelevasti sukupuolitetusti ja seksualisoidusti koulun eri
tilanteissa: Miten heidät positioitiin tietyn käytännön perusteella tytöiksi
tai pojiksi ja miten he itse asettuivat tällaiseen positioon? Miten he
kieltäytyivät tarjotusta positiosta ja miten he tulkitsivat asemaansa suh-
teessa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen?
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3. Tutkimuksen menetelmät

3.1 Ratkaisuna ei-heteroseksuaalisten
nuorten haastattelut

Valitsin nuorten haastattelut aineistonkeruutavaksi, koska halusin kuulla
heiltä itseltään, millaisia olivat heidän kokemuksensa koulusta. Päädyin
valitsemaan haastateltaviksi ei-heteroseksuaalisia nuoria, koska ajattelin,
että he muistaisivat paremmin tilanteita, jotka olisivat tutkimukseni kan-
nalta kiinnostavia. Ajattelin heillä olleen muita nuoria enemmän koke-
muksia, joissa he olisivat tunteneet heteronormatiivisuuden paineen tai
joissa he olisivat kyseenalaistaneet sen. Lisäksi olin kiinnostunut heidän
kokemuksistaan myös ei-heteroseksuaalisina nuorina, vaikka tutkimuk-
sessani tarkastelenkin heidän kertomuksiaan yleisemmällä tasolla analy-
soidessani koulun käytännöissä ilmenevää heteronormatiivisuutta.

En ole vieraillut kouluissa enkä havainnoinut niitä moninaisia suku-
puoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä tilanteita, jotka olisivat olleet tutki-
mukseni näkökulmasta kiinnostavia. Etnografinen menetelmä olisi avan-
nut uusia näkemyksiä ja sillä olisin saanut haastattelujakin monipuoli-
sempaa aineistoa. Mikäli olisin tehnyt etnografisen tutkimuksen, olisin
ehkä saanut paremman käsityksen tietyn koulun arkkitehtuurista ja tilois-
ta sekä niiden käytöstä ja olisin voinut seurata opiskelijoiden ilmeitä,
eleitä, ääniä ja liikkeitä toisella tasolla kuin nyt. Haastattelujen hyvänä
puolena oli, että tavoitin kokemuksia useista kouluista ja useilta paikka-
kunnilta. Etnografiatutkimuksessa tietyssä koulussa tai tietyissä kahdessa
koulussa en välttämättä olisi tutustunut yhteenkään ei-heteroseksuaali-
seen nuoreen niin, että olisin tiennyt siitä, johtuen aiheen sensitiivisyydes-
tä koulun arjessa. Samalla aineistoni olisi saattanut kaventua heteronor-
matiivisuuden kyseenalaistamisen tutkimisen osalta sekä ei-heteroseksu-
aalisten nuorten näkökulman kannalta.

Tutkimushankkeeni alkuvaiheessa haastattelukohteen valintaa kyseen-
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alaistettiin: Miksen haastattele myös heteroseksuaalisia nuoria? Pitäisikö
haastatella aikuisia, varsinkin opettajia? Minun pelättiin saavan yksipuoli-
sen kuvan koulusta tarkastelemalla sitä vain nuorten tai vain ei-heterosek-
suaalisten näkökulmasta. Olin kuitenkin ensisijaisesti kiinnostunut nuor-
ten kokemuksista. Minua ei myöskään kiinnostanut ottaa lähtökohdaksi
vertailua esimerkiksi tyttöjen ja poikien kokemusten, ei-heteroseksuaalis-
ten ja heteroseksuaalisten nuorten kokemusten tai seitsemännen ja yhdek-
sännen luokan opiskelijoiden kokemusten välillä. Olisin ehkä pyrkinyt
etsimään eroja ryhmien välillä ja selittänyt eroja kapeista lähtökohdista
käsin (ks. Alasuutari 1993, 21). Valitsemani näkökulma mahdollisti mo-
nien tasojen ja erojen tarkastelun, sillä jokainen haastateltava kertoi koke-
muksistaan tytöistä, pojista, heteroseksuaalisuudesta ja ei-heteroseksuaali-
suudesta sekä eri ikäryhmistä. Mikäli olisin haastatellut heteroseksuaalisia
nuoria, olisi aineistossani käsitelty uskoakseni vähemmän heteronormatii-
visuuden haastamista ja ei-heteroseksuaalisuuteen liittyviä teemoja. Näin
sain varmistettua samalla, etten tutkinut heteronormatiivisuutta hetero-
keskeisesti.

Pohdin haastatteluaineiston täydentämistä muilla tutkimusmateriaa-
leilla. Mietin keräisinkö kirjoituksia opettajilta, opettajiksi opiskelevilta
tai koulujen opiskelijoilta. Suunnittelin oppikirja-aineiston ja ylioppilas-
kirjoitusaineiston analyysia.1 Jätin sivuaineistojen käyttämisen pois, mut-
ta täydennän haastatteluaineistoa tarpeellisin osin tutkimuskirjallisuudel-
la ja esimerkiksi erittelen taustaksi haastattelujen analyysille opetussuun-
nitelmadokumentteja seksuaalikasvatusta koskevassa luvussa (vrt. Sulku-
nen 1990, 272–273). Tarkastelen seksuaalikasvatustuntien ulkopuolista
oppiaineistoa ja opetusta ja kysyn, millaista kuvaa seksuaalisuudesta ja
sukupuolesta ne ilmentävät. Pohjaan analyysini tältä osin paitsi haastatte-
luihin myös aihepiiriä käsittelevään kirjallisuuteen.

Monien aineistojen käyttö on mielekästä sen antaessa monia näkökul-
mia tutkimuskohteeseen. Useat erilaiset aineistot toisaalta herättävät eri-
tasoisia kysymyksiä ja voivat olla siten vaikeasti yhteen sovitettavia. Olin
jo hankkinut koulusta tietoa paitsi kyselyllä ja oppikirja-analyysillä (Leh-
tonen 1995) myös tutustumalla etnografiaprojektin työhön. Tutkimus-
prosessini aikana tutustuin muiden tekemään tutkimukseen sekä analy-
soin seksuaalivähemmistöaiheesta kirjoitettuja ylioppilaskirjoitusaineita
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(Lehtonen toim. 2000). Näistä sain moninaisia näkemyksiä tutkimukseni
rajaamiseen ja päädyinkin rakentamaan tämän tutkimuksen yhdentyyppi-
sen aineiston varaan – ainoana poikkeuksena on seksuaalikasvatusta kos-
keva luku, jossa sivuan lyhyesti muuta aineistoa.

Teemahaastattelu toimi menetelmänä hyvin ei-heteroseksuaalisten
nuorten koulukokemuksien kokoamisessa. Jäsennellyllä mutta avoimella
haastattelulla sain sekä toivomaani että ennalta arvaamatonta aineistoa.
Pidin teemaan johdattelun riittävän avonaisena, jotta keskustelu saattoi
kulkeutua odottamattomiin suuntiin. Jäsennysrunko auttoi minua muis-
tamaan, että keskustelen kaikista keskeisistä teema-alueista. Haastattelua
pidetään toimivana menetelmänä arkaluontoisen tiedon kokoamisessa,
heikosti muistettujen tai tiedostettujen asioiden keräämisessä sekä sellais-
ten ilmiöiden käsittelyssä, joista ei olla totuttu puhumaan (ks. Silverman
1997, 14–15; Hirsjärvi & Hurme 2001, 35). Ei-heteroseksuaalisten
nuorten sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät koulukokemukset oli-
vat monin osin tällaisia. En usko, että ryhmähaastatteluilla, kyselyillä tai
kirjoitelmien keruulla olisin saanut näin moninaista ja monikerroksista
aineistoa. Haastatteluissa oli mahdollista koota aineistoa laajasti erilaisista
koulukokemuksista, mutta niissä oli mahdollista pysähtyä keskustele-
maan spesifistikin tietystä teemasta tai tapahtumasta. Ne antoivat mah-
dollisuuden kertoa tunteista ja merkityksistä, joita koulukokemuksiin
liittyi ja pystyin rakentamaan kokonaisemman kuvan tapahtumista, koska
kuulin haastateltavalta laajemmin hänen suhteestaan esimerkiksi luok-
kayhteisöönsä.

Haastattelin kaikkiaan kolmekymmentä ei-heteroseksuaalista nuorta,
joista kaikki kahta lukuun ottamatta olivat 15–20-vuotiaita. Haastatelta-
vista kuusitoista oli naisia ja neljätoista miehiä. Lähes kaksi kolmasosaa
heistä asui pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä, mutta osa heistä oli
asunut osan kouluajastaan muualla. Tavoitin haastateltavat lähinnä Sek-
suaalinen tasavertaisuus SETA ry:n nuorten ryhmien ja tiedotuksen avul-
la. Haastattelujen keskipituus oli kaksi tuntia kaksikymmentä minuuttia,
johon sisältyi paitsi keskustelua koulukokemuksista myös muiden nuor-
ten elämään liittyvien teemojen käsittelyä. Kirjan lopussa liitteessä olen
käsitellyt seikkaperäisemmin haastatteluihin liittyviä asioita: aineiston ke-
ruuta, laatua, teemojen jäsentelyä ja arviointia.



44

3.2 Vuorovaikutteinen teema-analyysi

Tutkimukseni on kvalitatiivinen paitsi aineistoltaan myös analyysitavoil-
taan. Tutkimusprosessissa aineiston käyttö, käsitteiden kehittely ja tul-
kintojen teko ovat olleet jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Olen testannut
erilaisia käsitteitä ja niiden sopivuutta aineiston analyysiin ja tulkintaan.
Ennen aineiston keruuta minulla oli ajatus siitä, millainen aineisto olisi
kiinnostavaa tutkimustehtäväni kannalta ja minkälaisilla keskusteluilla
voisin saada tällaista aineistoa. Toisaalta aineisto vei minut uusille alueille
ja ensimmäisten haastattelujen kokemuksen pohjalta suuntasin kiinnos-
tustani ja kysymyksiäni tiettyihin teemoihin. Lukemani kirjallisuus, saa-
mani palautteet ja kuulemani esitelmät (esimerkiksi tutkijakollegoiltani)
ovat saaneet minut kiinnostumaan tietyistä teemoista, käsitteistä ja ana-
lyysitavoista. Toisaalta aineistoni rajaa mahdollisia kysymyksiä ja toisaalta
se avaa uusia kysymyksiä.

Olen painottanut tiettyjä teemoja haastatteluissa ja siten myös itse
tutkimuksen analyysissa ja tässä kirjassa. Toisaalta haastattelujen kuluessa
esiin tuli uusia teemoja ja painotukseni muuttuivat osin haastattelujen
teon aikana. Olin pyrkinyt muodostamaan haastatteluissa mahdollisim-
man avoimia keskustelun avauksia enkä ollut varma etukäteen, saisinko
tietyistä teemoista keskustelemalla hyödyllistä materiaalia. Vaikka ennak-
kokäsitykseni ovat ohjanneet teemojen valintaa, olen pyrkinyt avoimuu-
teen ja omien oletusteni kriittiseen tiedostamiseen. Tähän pyrin muun
muassa omien koulumuistojeni kartoittamisella. Ennen haastatteluja an-
noin ystäväni haastatella minua ja etnografiaprojektissa useampaan ottee-
seen muistelimme ja pohdimme omia koulukokemuksia ja sitä, miten ne
vaikuttavat analyysiimme (ks. Gordon ym 2000b, 18). (Ks. lisää liitteessä)

Aineisto pitkälti määritteli sitä, millaisia teema-alueita analysoinnissa
muodostin. Tutkimusprosessin eri vaiheissa yksittäiset osa-alueet yh-
distyivät, erottautuivat ja merkityksellistyivät monin tavoin.2 Teema-
alueiden rakentumisessa keskeisiä olivat aineiston määrä ja laatu, tutki-
muskysymysten kattavuus, rajat ja niihin liittyvien käsitteiden käyttö
(esimerkiksi tilaan liittyvät teemat on käsitelty kaikki pääasiassa luvussa 9)
sekä lukijaystävällisyys (ymmärrettävät kokonaisuudet, toiston välttämi-
nen).
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Haastatteluja litteroivat pääasiallisesti muut, kuten Nuorisotutkimus-
seuran tutkimusavustajat, mutta osallistuin siihen myös itse. Luin litte-
roidut haastattelutekstit ja kuuntelin kaikki haastattelunauhat. Palasin
teksteihin ja nauhoihin useaan otteeseen tutkimusprosessin aikana (ks.
Granfelt 1998, 24).3 Paloittelin haastatteluaineiston sopiviin pienehköi-
hin teemoittaisiin lohkoihin, joita oli jatkossa helppo kopioida toiseen
tiedostoon ja siten työni helpottui. Lisäksi olin koodannut jokaisen teksti-
lohkon haastateltavan tunnuksella, joten olin koko ajan tietoinen lohkoja
siirreltäessä, kenestä haastateltavasta oli kyse. (vrt. Markkula 1997, 202–
215; Sulkunen & Kekäläinen 1992.) Varmistin teemoittaisen alkuseulon-
nan jälkeen lukemalla haastattelut, ettei mitään aineiston tarpeellista osaa
jäänyt analysoimatta. Esimerkiksi homottelu-teeman käsittelyssä kokosin
ensin jo valmiiksi pilkotut haastattelukohdat, jossa teemana oli homotte-
lu. Ne oli melko helppo löytää tiedoston pikaluvulla, haastattelun paperi-
versiota selailemalla ja muistinvaraisesti. Tämä oli jo eräänlaista sisällön-
analyysia, jossa raaka-aine eli haastatteluaineisto rakentui tulkintaa ja
päättelyä varten (vrt. Grönfors 1982, 161; ks. myös Alasuutari 1993, 23).
Kun olin koonnut kaikki homottelua koskevat kohdat tällä menetelmällä,
luin haastattelut läpi ja lisäsin mahdolliset puuttuvat kohdat. Samalla sain
käsitystä siitä, mihin kokonaisuuteen teemakohdat liittyvät ja joidenkin
homottelukohtien ymmärtämistä auttoi se, että tiesin haastateltavan suh-
teesta kouluyhteisöön muutakin kuin pelkästään homottelua koskevista
asioista.

Homottelusta olen kirjoittanut kaksi artikkelia, joissa olen käsitellyt
vain kolmentoista haastattelemani alle 20-vuotiaan miehen kokemuksia
(Lehtonen 1999b; 1999c; ks. myös 2003). Nämä artikkelit lisäsivät erityi-
sesti maskuliinisuuden pohtimista homottelun analyysissa. Tässä tutki-
muksessa käsittelen homottelun teemankin kohdalla kaikkia haastattelu-
ja. Ryhmittelin homotteluun liittyvät sitaatit aihekohtaisesti. Tässä kysy-
myksenasetteluni oli ratkaiseva tekijä. Homottelun kohdalla aihepiirejä
olivat homottelun moninaisuus, siihen osallistujat, siihen liittyvät tilan-
teet, sen rinnastaminen muihin nimittelyihin sekä siihen reagointi/sen
kyseenalaistaminen opettajien ja opiskelijoiden taholta. Analyysissa kyse
ei ole pelkästään tekstikohtien luetteloinnista vaan samanaikaisesta tekstin
merkitysrakenteiden tulkinnasta (Alasuutari 1993, 72–94). Olen kiinnit-
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tänyt erityistä huomiota ilmiön moninaisuuden ymmärtämiseen sekä sii-
hen, miten se voisi liittyvä heteronormatiivisuuteen, sukupuolen ja seksu-
aalisuuden tekemiseen (vrt. Butler 1990). Aineisto, käsitteeni ja tutki-
musintressini tai -kysymykset siis vuoron perään ja yhtä aikaa rajasivat ja
avasivat analyysiani eri suuntiin (ks. Eskola & Suoranta 1999, 176).
Tavoitteeni oli ymmärtää haastateltujen nuorten kertomuksia niin, että
niiden pohjalta pystyin tekemään tulkintoja, jotka ovat mielekkäitä sekä
aineistolähtöisyyden että teoreettisen kiinnostavuuden kannalta (ks. Saa-
renheimo 1997, 27–29).

3.3 Rekonstruointeja teksteistä

Pyrin moninaisuuteen, niin toistuvien kuin poikkeuksellisten tilanteiden,
käytäntöjen ja reagointien esiin nostamiseen. Usein näkymättömäksi jää-
vät käytännöt ovat jokapäiväisiä rutiineja, jotka paljastuvat poikkeukselli-
sen käyttäytymisen yhteydessä. Käytettävissä olevien vihjeiden pohjalta
teen merkitystulkintaa heteronormatiivisuuden ilmenemisestä koulussa ja
tarkastelen yksittäistapahtumia yleisemmällä tasolla (ks. Alasuutari 1993,
21, 196; Siikala 1987, 100). En tee yleistyksiä aineistostani vaan tulkin-
noistani, joita arvioin tarkastelemalla muiden tutkimuksia ja tulkintoja
samantapaisista asioista tai tilanteista (ks. Sulkunen 1990, 272–273).
Rekonstruoin käytäntöjä haastattelutekstejä ja niihin sisältyviä kouluko-
kemusten muistelukertomuksia analysoimalla.

Mukana on melko runsaasti sitaatteja, jotka osaltaan tarjoavat lukijalle
mahdollisuuden omaan vaihtoehtoiseen analyysiin (vrt. Mäkelä 1990,
57). Osa haastattelusitaateista on kuvailevia ja esimerkinomaisina täyden-
tävät analyysini tuloksia. Osa niistä taas on esimerkinomaisesti tutkimuk-
sen kohteena ja samalla lukija näkee, miten analyysiani rakennan. Esitte-
len toisinaan vaihtoehtoisia lähestymistapoja ja peilaan niitä muiden ana-
lyyseihin ja tutkimuskirjallisuuteen (Alasuutari 1993, 30–31). En tee
diskurssianalyysia, mutta hyödynnän diskurssianalyysin ideoita: analy-
soin diskursiivisia käytäntöjä, joilla ylläpidetään valtasuhteita (Jokinen
ym.1999). Tarkastelen esimerkiksi nuorten puhetta seksuaalikasvatukses-
ta diskursiivisesta näkökulmasta: millaisia ”diskursseja” tai puhetapoja
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niihin liittyy? Mitkä ajattelutavat kilpailevat keskenään ja mitkä tukevat
toisiaan?

Tutkimusprosessin aikana tapahtui monenlaisia tulkintoja eri tasoilla
(vrt. monennen asteen tulkinnat Hoikkala 1987, 175). Haastattelutilan-
teessa nuoret kertoivat omia tulkintojaan koulusta vuorovaikutuksessa
kanssani. He muistivat ja painottivat tiettyjä asioita. He kertoivat asioista,
jotka kokivat tärkeiksi itselleen tai tutkijalle, joten heidän oletuksensa
tutkimuksesta kuten minun painotukseni vaikuttivat siihen, millaisia tul-
kintoja mistäkin kokemuksista nuoret kertoivat (vrt. Silverman 1997,
90–114). Nuoret selostivat kokemuksiaan niiden merkitysmahdollisuuk-
sien ja argumentointimallien puitteissa, jotka tiettyyn teemaan ja tilantee-
seen liittyvä puhetapa tarjosi (Alasuutari 1993, 182). Uudet käsitteet ja
ajatustavat vaikuttivat siihen, miten nuoret hahmottivat koulukokemuk-
siaan, ja haastatteluhetkellä tuli esiin asioita, joita he eivät kouluaikanaan
olleet tulleet ajatelleeksi, ainakaan samalla tavalla (vrt. Ramazonoglu &
Holland 1999, 385).

Kun haastattelut purettiin tai pelkistettiin tekstiksi, kertomuksista
hävisi äänien, eleiden ja muiden vivahteiden taso. Tein tulkintoja lähinnä
nuorten haastattelujen pohjalta tehdyistä teksteistä tai haastattelutekstin
kohtien kokoelmasta. Analyysiini vaikutti se, miten järjestelin ja muokka-
sin tekstikokonaisuuksia (Alasuutari 1993, 118). Tekstit asettuivat irralli-
sista palasista kokonaisuudeksi päässäni ja loin yksittäisistä tekstikohdista
mielikuvia suhteessa toisiin vastaaviin. Oma tasonsa on vielä se, miten
sain oman tulkintani ja ymmärrykseni tekstiksi paperille, puhumattakaan
siitä, miten lukija ymmärtää tätä kirjaa. Teksteillä rakennetaan todelli-
suutta ja ne ovat osa sosiaalista toimintaa, eivät pelkkiä heijastuksia todel-
lisuudesta (ks. Eskola & Suoranta 1999, 140).

Kaikki tieto on konstruoitua ja kontekstisidonnaista. Lähtökohtana
on omasta tutkijan näkökulmasta konstruoitu todellisuus. Oma elämän-
historiani ja persoonallisuuteni vaikuttavat teoreettiseen jäsentämiseen ja
aineiston tulkintaan ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin (ks. Stanley &
Wise 1983, 167–169). Olen lisännyt kriittisyyttä omia valintojani koh-
taan oman kouluhistorian ja kokemusten muistelulla sekä palautteen
hankkimisella ja saamisella tutkijakollegoiltani (ks. Gordon ym. 2000b,
18, 24).
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Nuorten kertomia koulukokemuksia voidaan käsitellä sosiaalisesti
konstruoituna todistusaineistona. Kokemukset eivät siis ole pelkästään
tarinoita. (ks. Ramazonoglu & Holland 1999, 387.) Kokemus on aina jo
tulkintaa ja se palvelee mahdollisuutta kertoa tapahtuneesta, tehdä eroja
sekä oikeuttaa tieto kiistattomaksi. Tällainen kokemusten käsittelytapa ei
kiellä subjektien olemassaoloa, vaan se pikemminkin kysyy niiden synty-
prosessien perään. (Scott 1992, 37–38.) Tämä kysely tai tulkinta ei kui-
tenkaan riitä, sillä tulkinnat eivät ole neutraaleja tai puolueettomia, vaan
juuri niin hyviä kuin tulkitsija itse. Vaikkei nuorten kertomuksia voi ottaa
”täysin todesta”, ei niitä kannata sen takia mitätöidä (ks. Ramazonoglu &
Holland 1999, 388.) Ei ole oleellista, onko jonkin haastattelukertomuk-
sen tarina ”totta” tai pohjautuuko se todella tapahtuneeseen. Oleellisem-
pia ovat ajatuskokeilut ja mahdollisuuksien kokeilut, todellisuuden jäsen-
tämisen tavat, joita rekonstruoin aineistoni pohjalta. Keskeistä on analy-
soida, mitä merkityksiä haastateltavat antoivat eri asioille. Ensimmäisen
asteen tulkinnassa jäsentelin nuorten tulkintoja koulukokemuksistaan.
Toisen asteen tulkinnassa viitekehykseni ja siihen liittyvien käsitteiden,
kysymysten ja painotusten avulla syvensin analyysia niin, että kokosin
uutta teoreettisesti yleisempää tulkintaa (ks. Eskola & Suoranta 1999,
141, 149).

Lähtökohtaoletuksenani oli se, että kouluissa ennemminkin uusitaan
heteronormatiivista ajattelua kuin haastetaan sitä. Pyrkimyksenäni ei ol-
lut todistaa tätä, vaan eritellä koulun käytäntöjä, joissa heteronormatiivi-
suutta ylläpidetään ja kyseenalaistetaan4. En tutki heteronormatiivisuu-
den syitä tai myöhempiä vaikutuksia enkä kysy, onko koulu heteronor-
matiivinen vai ei (ks. Alasuutari 1993, 196). Analysoin koulun käytäntöjä
monenlaisissa koulun tilanteissa ja tiloissa, jotta syntyisi monipuolinen
näkökulma tutkimuskysymykseen. Etsin moninaisia heteronormatiivi-
suuden ilmentymiä ja pyrin kritisoimaan binaarista toisensa poissulkevaa
ajattelutapaa (ks. McLaren 1995, 119). Moninaisuutta lisään analysoi-
malla sekä heteronormatiivisuuden ylläpitoa että kyseenalaistamista ja
väittämällä, että ne eivät ole toisiaan poissulkevia käytäntöjen tasolla.
Rekonstruoin käytäntöjä monilta koulun kerrostumilta (fyysinen, infor-
maali, virallinen) ja monesta näkökulmasta (sukupuolen ja seksuaalisuu-
den). Lähtökohtani on moninaisuus, ei saman etsiminen tai vastakkai-
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suuksien tai poissulkevuuksien etsintä. Painotan analyysissani tilanne- ja
kontekstikohtaisuutta, ajan ja paikan tajua. Nämä lähtökohtakysymykset
ja painotukset (jotka ovat nekin tutkimusprosessin aikana vaihdelleet)
auttoivat minua löytämään ja keksimään uusia ajatuksia ja tulkintoja
tutkimuskohteestani ja siihen liittyvistä teema-alueista.

Olen pyrkinyt problematisoimaan itsestäänselvyyksiä ja tekemään tu-
tun vieraaksi. Olen etsinyt heteronormatiivisuuden haastamista hetero-
normatiivisista käytännöistä. Olen kääntänyt asiat päälaelleen ja miettinyt
koulun käytäntöjä mielikuvituksellisessa homonormatiivisessa maailmas-
sa (ks. esim. luvun 4 biologisen hedelmöitystarinan kääntäminen). Olen
vertaillut analyysiani muihin tutkimuksiin (kuten erityisesti tilastollisiin
seksuaalitutkimuksiin) ja pyrkinyt problematisoimaan niitä omilla tul-
kinnoillani. Olen vertaillut analyysiani tiedotusvälineiden luomiin vaiku-
telmiin tai mielikuviin (esimerkiksi suhteessa keskusteluihin ”lasten viat-
tomuudesta”, ”miesopettajien tarpeesta” tai ”murrosikäisten seksikeskei-
syydestä”) (vrt. Connell 2000, 149). Olen pyrkinyt näkemään kouluko-
kemustarinoiden taakse ja kysynyt, mistä vaietaan ja mistä teemasta ei
puhuta (ks. Foucault 1984, 18). Lähestymistapani on auttanut kyseen-
alaistamaan esioletuksiani ja totuttuja ajatus- ja puhetapoja. (ks. Alasuuta-
ri 1993, 179–182, 193.).
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4. Seksuaalikasvatus
ja seksuaalisuuteen

kasvattaminen

Analysoin ei-heteroseksuaalisten nuorten haastattelujen pohjalta hetero-
normatiivisuuden ilmenemistä koulujen seksuaalikasvatuksessa. Keskityn
koulun opetussuunnitelmiin, oppimateriaaliin, opetukseen sekä opettaji-
en ja opiskelijoiden työskentelyyn. Käsittelen samalla opettajien ja opiske-
lijoiden seksuaalikasvatukseen liittyviä reagointitapoja ja valintoja. Poh-
din luvun lopussa, miten seksuaalisuuteen kasvattamista tapahtuu varsi-
naisten seksuaalikasvatustuntien ulkopuolella muissa oppisisällöissä. Tar-
kastelen kuitenkin aluksi opetussuunnitelma-asiakirjoja ja tutkimuksia
seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta kysyen, miten hetero-, homo-
ja biseksuaalisuus on huomioitu opetussuunnitelmissa ja oppikirjoissa.

Seksuaalikasvatus on lisääntynyt selvästi 1950-luvulta 1990-luvulle
tultaessa. Opetussuunnitelmat ovat tarjonneet sille pohjan (ks. Lähdes-
mäki & Peltonen 2000, 215–216).1 Suomessa nuoret, heidän vanhem-
pansa ja opettajat ovat pääsääntöisesti suhtautuneet kouluissa annettavaan
seksuaalikasvatukseen myönteisesti. Seksuaalikasvatusta ovat perinteisesti
yläasteella opettaneet biologian, liikunnan ja kotitalouden opettajat sekä
terveydenhoitajat. Seksuaalikasvatus lisääntyi 1990-luvun alkupuolelle
asti, kunnes lamaan liittynyt resurssien puute vähensi sitä tuntuvasti
(Liinamo 2000, 221, 232). Vuonna 1994 koulut saivat oikeuden päättää
omista oppisisällöistään ja opetuksen painopisteistä opetussuunnitelman
perusteiden antamissa puitteissa. Samalla perhekasvatus ja terveyskasvatus
pakollisina peruskoulun oppiaineina poistuivat. Vaikka tavoitteena onkin
kaikki yläasteikäiset nuoret kattava seksuaalikasvatus koko maassa, vaihte-
lee opetuksen sisältö, taso ja määrä paljon paikkakunnittain ja kouluittain
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(Lähdesmäki & Peltonen 2000, 208; 211). Terveystiedosta on päätetty
tehdä uudestaan pakollinen oppiaine, jota opetetaan erillisinä oppiainee-
na peruskoulun ylemmillä luokilla, lukiossa ja ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa. Siihen sisältyy seksuaaliterveyden opetus. (ks. SiVM 3/2001).
Terveystiedon pakollinen opetus käynnistyi uudestaan vuoden 2002 syk-
syllä ja se lisännee seksuaalikasvatuksen määrää.

4.1 Opetuksen perusteet

Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa vuodelta 1985 tai
opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 1994 ei ole yhtään erityistä
sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvää kommenttia (PEOPS 1985;
1994; Lukion OPS 1985; ks. myös Lietzen 1993, 7–13; Lehtonen 1995,
83–90;1998a, 163–165). Hetero-, bi- tai homoseksuaalisuutta ei siis ole
erikseen mainittu. Seksuaalisuus terminä mainittiin vuonna 1994 ensim-
mäistä kertaa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa biologian ja
perhekasvatuksen oppisisältönä. Peruskoulun opetussuunnitelman perus-
teisiin vuonna 1994 tuli seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta vain
pieniä muutoksia vuoden 1985 opetussuunnitelmien perusteisiin näh-
den. Vuoden 1985 opetussuunnitelma-asiakirjoja on mielekästä tarkastel-
la, koska haastattelemani nuoret ovat käyneet koulua niiden voimassaolo-
aikana. Vuodesta 1985 lähtien perhettä ja siihen liittyviä ihmissuhteita on
edellytetty käsiteltävän yläasteella yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin,
kahdeksannen ja yhdeksännen luokan kotitalouden sekä kymmenennen
luokan elämänkatsomustiedon yhteydessä. Viimeksi mainitussa erikseen
nimettyjä teemoja ovat avioliitto ja avioliiton etiikka. Ihmissuhteet on
mainittu oppisisältönä lisäksi yläasteella biologiassa. Vuoden 1985 suun-
nitelman mukaan lukion uskonnon opetuksessa pohditaan kristillisestä
näkökulmasta avioliiton, perheen ja perhepolitiikan ongelmia muuttuvas-
sa yhteiskunnassa. Lisäksi ihmissuhteita käsitellään lukiossa psykologian,
terveystiedon, elämänkatsomustiedon ja biologian yhteydessä.

Opetussuunnitelmat antavat mahdollisuuden käsitellä heteroseksuaa-
lisuutta samoin kuin ei-heteroseksuaalisuutta monin tavoin riippuen sii-
tä, miten perhe, ihmissuhteet ja seksuaalisuus käsitetään. Jos ne hahmote-
taan yksinomaan heteroseksuaalisiksi, ei-heteroseksuaalisuuden voi jättää
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näissä yhteyksissä käsittelemättä. Varsinkin avioliiton tarkastelun voi olet-
taa liittyvän heteroseksuaalisen avioliiton tarkasteluun, koska muunlai-
seen ei ollut ennen vuotta 2002 mahdollisuutta Suomessa. Tässä mielessä
voi tulkita, että opetuksessa oletettiin käsiteltävän heteroseksuaalista pari-
suhdetta ainakin yläasteen elämänkatsomustiedon ja lukion uskonnon
yhteydessä.

Perhettä, ihmissuhteita ja seksuaalisuutta koskevien kohtien lisäksi
hetero-, homo- ja biseksuaalisuutta voidaan tarkastella opetuksessa myös
muusta näkökulmasta. Monissa oppiaineissa edellytetään käsiteltävän op-
pilaiden erilaisuutta, identiteetin kehittymistä ja kypsymistä sekä tasa-
arvoa ja ihmisoikeuksia. Tällaisia aineita ovat yläasteella muun muassa
oppilaanohjaus, kansalaistaito, uskonto, elämänkatsomustieto, biologia,
kotitalous sekä vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden mukaan
äidinkieli, lukiossa lisäksi psykologia ja terveystieto. Vastaavasti opetus-
suunnitelmien perusteiden tulkitsijoista eli opettajista riippuu, tulkitaan-
ko seksuaalinen monimuotoisuus osaksi oppilaiden erilaisuuden käsitte-
lyä ja ”seksuaali-identiteetin rakentaminen” osaksi identiteetin kehitty-
mistä ja kypsymistä. Heidän tulkinnastaan on kiinni se, ajatellaanko tasa-
arvoon ja ihmisoikeuksiin paneutuvaan opetukseen sisältyvän seksuaali-
seen suuntautumiseen liittyvän eriarvoisuuden ja ei-heteroseksuaalisten
ihmisten oikeuksien käsittelyn.

Opetussuunnitelmia voi tulkita ainakin kolmella tavalla sen perusteel-
la, miten seksuaalinen suuntautuminen pitäisi teemana sisällyttää koulun
opetukseen: seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät kysymykset voidaan
jättää käsittelemättä, koska niitä ei erikseen mainita (paitsi avioliiton
osalta), seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä kysymyksiä voidaan käsi-
tellä monipuolisesti ja tasavertaisesti tai siihen liittyviä kysymyksiä käsitel-
lään niin, että oppilaita tuetaan heteroseksuaalisuuteen ja ehkäistään var-
sinkin myönteisen tiedon saantia muista mahdollisuuksista. Valtiolliset
opetussuunnitelma-asiakirjat eivät siis tarjoa kuin tulkinnanvaraisia mal-
leja opetuksen järjestämiseksi (ks. Lähdesmäki & Peltonen 2000, 215).
Koulujen omissa oppiainekohtaisissa opetussuunnitelmissa on paljon
vaihtelua seksuaalikasvatuksen osalta.2 Koulujen opetukseen on vaadittu
muutoksia sekä valtion asettamien komiteoiden mietinnöissä että kansa-
laisjärjestöjen taholta.3
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Kouluissa tapahtuvaa seksuaalikasvatusta ja siihen suhtautumista on
tutkittu melko paljon 1990-luvulla.4 Opettajien työn suunnittelu ja ope-
tus on ollut Suomessa voimakkaan oppikirjasidonnaista (Suonperä 1992,
35; Norris ym. 1996, 86), joten oppikirjoilla voi olettaa olevan merkittä-
vä vaikutus siihen, miten opettajat käsittelevät seksuaalisuutta koulussa.
Sinikka Aapola (1999, 149–172) on tutkinut 1990-luvulla käytössä olevi-
en yläasteen terveystiedon ja biologian oppikirjojen tapaa kuvata murros-
ikää. Hän analysoi, että heteroseksuaalisuutta pidetään tyypillisesti itses-
tään selvänä biologisena tosiseikkana. ”Kiinnostus vastakkaiseen suku-
puoleen lisääntyy murrosiässä” oli kirjojen viesti (Aapola 2001, 33–44).
Teemu Laajasalo (2001, 149–164) on lukion oppikirjojen seksuaalisuutta
koskevassa tutkimuksessaan todennut lukion oppikirjojen seksuaalisuus-
kuvausten eroavan toisistaan enemmän oppiaineiden sisällä kuin välillä ja
hän väittää, etteivät ne pääosin vastaa lukion opetussuunnitelman perus-
teiden arvokasvatuksellisia tavoitteita, kuten tasa-arvoisuutta. Raija Num-
melin (1997, 126) tarkasteli nuorille suunnattuja seksuaalivalistuslehtisiä
ja tulkitsi niiden keskittyvän lähinnä heteroseksuaalisuuteen, sukupuoli-
yhdyntään sekä riskeihin ja ongelmiin. Katja Yesilova (2000, 36–47;
2001, 192–204) tutki nuorille suunnattuja seksuaalivalistusoppaita ja hän
analysoi niiden esittävän kuvaa naisruumista reproduktiivisena ja naisten
hyväksymistä ja hallitsemista vaativana ja miesruumiista vietillisenä ja
omaehtoisena, itsekontrolloinnin tarpeesta vapaana. Hänen mukaansa
seksuaalivalistusoppaiden opetukseen sisältyy ajatus naiseuteen kasvatta-
misesta ja mieheyteen kasvamisesta: naista kasvatetaan vastuuseen ja va-
pauteen, kun miestä ei voi kasvattaa hänen toteuttaessaan lajityypilleen
automaattista käyttäytymistä.

Useimmiten ei-heteroseksuaalisuudesta vaietaan oppikirjoissa (Heik-
kinen 1991, 27–32; Lehtonen 1998a, 166). Analysoin oppikirjojen ho-
moseksuaalisuuskuvaa tutkimuksessani ”Seksuaalivähemmistöt koulussa”
(Lehtonen 1995, 90–100; ks. myös 1998a).5 Tyypillisesti oppikirjoissa
käsiteltiin homoseksuaalisuutta lyhyesti parilla rivillä mainiten. Tavalli-
sesti kirjat keskittyivät homoseksuaalisuuden ja harvoin biseksuaalisuu-
den määrittelyyn ja niiden syiden pohtimiseen (ks. myös Nummelin
1997, 121). Syyteorioiden keskeisyys on merkki homoseksuaalisuuden
marginalisoimisesta – keskittymällä syihin jää tieto ei-heteroseksuaalisesta



54

elämästä syrjään. Heteroseksuaalisuuden syitä ei problematisoida, vaan
sitä käsitellään annettuna itsestäänselvyytenä. Homo- ja biseksuaalien
ihmissuhteita, minäkuvan muodostumista ja yhteiskunnallista asemaa tai
kulttuuria ei juurikaan käsitelty. Joissain kirjoissa pohdittiin homoseksu-
aalisuuden hyväksyttävyyttä: tyypillisesti uskonnon kirjoissa viestitettiin
kirkon kantaa, jonka mukaan homoseksuaali on hyväksyttävä ihmisenä,
muttei hänen seksikäyttäytymistään.6 Kun homoseksuaalisuutta käsitel-
lään, se esitetään usein psykoanalyyttisin tai biologisin mallein selitettävä-
nä poikkeavuutena luonnollisena pidetystä heteroseksuaalisuudesta. Psy-
kologian kirjoissa identiteetin kehitys voidaan kuvata niin, että siihen
kuuluu samastuminen omaa sukupuolta oleviin ja rakastuminen vastak-
kaisen sukupuolen edustajiin. Heteroseksuaalisuus näyttäytyy tällöin nor-
mina ja toivottavana. Oletettu lukija on heteroseksuaalinen. Vuoden
1990 jälkeen on julkaistu useita uusia oppikirjoja, joista osassa on edeltä-
viä painoksia laajemmat ja monipuolisemmat ei-heteroseksuaalisuutta kä-
sittelevät kohdat. (Lehtonen 1998a, 159–191.).

Analysoin seuraavaksi seksuaalikasvatuksen teemoja, jotka tulivat esiin
nuorten haastatteluissa kysyessäni, miten seksuaalisuutta käsiteltiin oppi-
materiaalissa ja opetuksessa. Nuorten haastatteluissa korostuneesti esillä
olivat biologian, terveystiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tun-
nit ja näillä käytetyt oppimateriaalit. Myös kotitalous-, perhekasvatus- ja
liikuntatuntien kokemukset olivat keskustelun aiheina. Opettajien lisäksi
kouluterveydenhoitajat ja koulun ulkopuoliset asiantuntijat mainittiin
kasvattajina seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa (vrt. Kontula 1997, 21–
25; 34–35; Liinamo 2000, 225–226).

4.2 Sukupuolet erilaistava lisääntymisoppi

Kysyessäni haastattelemiltani nuorilta siitä, miten seksuaalisuus esiintyi
koulun oppikirjoissa ja opetuksessa, sain tavallisena vastauksena biologian
kirjan tai oppitunnin. Keskeinen aihe sekä kirjoissa että opetuksessa oli
haastattelujen perusteella ihmisen lisääntyminen sekä tytön muuttuminen
naiseksi ja pojan mieheksi, jolloin samalla saavutetaan lisääntymiskyky
(ks. Aapola 1999, 151). Lisääntymisbiologian opetus tapahtuu useimmi-
ten peruskoulun ala-asteen viidennellä luokalla ja yläasteen yhdeksännellä
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luokalla (Kontula 1997, 85; Liinamo 2000, 223–226). Myös haastatte-
luissa nämä luokka-asteet korostuivat. Biologisessa lisääntymisopissa ih-
miset hahmotetaan naiseksi ja mieheksi, jotka yhtyvät ja lisääntyvät ja
siten jatkavat sukua ilman persoonallisia valintoja tai piirteitä puhumatta-
kaan muista vaihtoehdoista. Laura kertoo omasta kokemuksestaan viiden-
nen luokan biologian oppikirjasta.

Laura (16): Muistan, että siinä oli kuvasarja, miten poika muuttuu mieheksi
ja nainen naiseksi. Rupeaa rinnat kasvaa ja karvat kasvaa ja näin. Sitten oli
jotain, että naisella alkavat kuukautiset ja . . . Ei siinä varmaan ollut seksuaali-
suudesta mitään. Oli vaan kehityksestä sillai neutraalisti. Ei ollut mitään
muuta. Ainakin mulla on semmonen mielikuva, ettei muuta olisi ollut. Ja
jotain ihmisen lisääntymisestä, ihan tällai, että siittiö hedelmöittää muna-
solun.

Laura tuo teemat esiin kysyessäni oppikirjojen seksuaalisuuskuvauksesta,
vaikka hän tarkentaakin, ettei varsinaisesti seksuaalisuudesta puhuttu-
kaan. Hän siis suhtautuu ambivalentisti seksuaalisuuden määrittelyyn
kouluopetuksen osalta: toisaalta hän ei pidä lisääntymisoppia ja aikuiseksi
muuttumisesta kertovaa opetusta seksuaalisuudesta puhumisena, mutta
toisaalta hän ymmärtää, että seksuaalikasvatuksen sisältöihin liitetään
yleisesti nämä teemat (ks. myös Penttinen 1988, 93). Haastattelemani
nuoret kuvasivat seksuaalisuuteen ja etenkin seksuaalikasvatukseen liitty-
väksi murrosiän kehitysvaiheet, sukupuolielinten kuvaukset ja lisäänty-
misbiologian.

Pojan muuttuminen mieheksi ja tytön naiseksi esitetään biologiaan ja
ruumiiseen liittyvänä prosessina. Sukupuolten välisiä eroja korostetaan ja
ne polarisoidaan ja esitetään automaattisina. Tyttöjen kuukautisten alka-
minen on tässä yhteydessä opetuksessa esiintyvä teema. Kuukautisille
rinnakkaisena esitetään toisinaan poikien yölliset siemensyöksyt (vrt.
Whatley 1992, 85; Diorio & Munro 2000, 347). Rinnakkaisuus ei toimi
mielikuvatasolla ainakaan nautinnon näkökulmasta: kuukautiset ovat
usein kivuliaat ja tytön omasta tahdosta riippumattomat, kun taas pojan
siemensyöksy liittyy mielihyvän tunteeseen. Vaikka puhutaankin pelkäs-
tään ”yöllisistä” eli siis vahingossa tapahtuneista siemensyöksyistä, poiki-
en seksuaalisuuteen liittyy nautinnollisuus toisella tavalla kuin tyttöjen
muutoksia kuvattaessa keskittymällä kuukautisiin (ks. Aapola 1999, 164).
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Poikien opittua muita tapoja hankkia siemensyöksy he voivat liittää nau-
tinnon omaan seksuaalisuuteensa ja siitä esitettyyn kuvaan ainakin toden-
näköisemmin kuin tytöt, joille harvoin korostetaan orgasmeja tai muuta
sukupuolielimiin liittyvää nautintoa.

Kun seksuaalisuuden luonnollisuus määrittyy miesten osalta aktiivise-
na seksikäyttäytymisenä, niin naisten osalta se näyttäytyy tyypillisesti
äitiytenä ja synnyttämisenä (Hukkila & Nisula 1991, 6). Oppiaineistossa
kuvat sukupuolielimistä ovat piirrettyjä poikkileikkauskuvia, joissa on
selitetty eri osien nimiä (Aapola 1999, 154–155). Aina kaikkia osia ei ole
nimetty ja erityisesti klitoris on jätetty huomioimatta huolimatta sen
suuresta merkityksestä naisen seksuaaliselle nautinnolle (Aapola 1999,
159; vrt. Myerson 1992, 157–158; Rocheron & Whyld 1983, 262).
Samalla rakennetaan kuvaa naisen seksuaalisuudesta erityisesti lisääntymi-
seen, muttei seksuaaliseen haluun liittyvänä (vrt. Whatley 1992, 88).
Siemensyöksyyn ja varsinkin erektiossa olevaan penikseen sen sijaan liite-
tään helpommin käsitys halusta. Näin seksuaalinen nautinto esitetään
mieskeskeisesti ja naisen seksuaalisuus kuvataan passiiviseksi.7

Juho (20) muisteli, miten koulussa oli kerrottu ”aktin” tapahtuminen:
”yhdynnässä mies vie siittimen naisen emättimeen. . . laukaistaan rytmi-
sin liikkein”. Juhon kuvaama kerronnan tyyli on oppikirjoille tavan-
omaista: teksti on persoonatonta ja asiakeskeistä, eikä siinä käsitellä mo-
raalisia ja eettisiä kysymyksiä (ks. Karvonen 1995, 95–96). Käsittelemättä
jäävät myös pelot, odotukset ja toiveet, joita yhdyntään, sukupuolielimiin
ja omaan ruumiiseen sekä raskauteen ja synnytykseen liittyy.

Mieheksi ja naiseksi kasvamisesta, hedelmällisyydestä, lisääntymisestä
ja lisääntymisseksistä muodostuu eräänlainen ketju, jonka linkkejä ei
välttämättä kerrota seikkaperäisesti, mutta joka helposti ja lähes itsestään
selvänä muodostuu oppikirjojen käyttäjille (vrt. Ronkainen 1997, 36;
Diorio & Munro 2000, 348). Biologiassa seksi tarkoittaa heteroseksuaa-
lista seksiä, joka ymmärretään penetratiivisena vaginaalisena yhdyntänä
eli sukupuoliyhdyntänä (vrt. Myerson 1992, 155; Naskali 1993, 45).
Biologisella tasolla aiheen käsittely jättää huomiotta sosiaaliset ja psyykki-
set tekijät ja kysymykset. Keskittyessään ”normaaliin” ihmisen kehityk-
seen ja lisääntymiseen keskustelun ulkopuolelle jäävät tyypillisesti seksi,
joka ei tähtää lisääntymiseen eli suurin osa seksistä, ja yleensäkin moninai-
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set seksitekniikat, vaihtoehtoiset lisääntymismenetelmät, lapsettomuus ja
siihen liittyvät ongelmat ja edut, monenlaiset mieheydet ja naiseudet sekä
erilaiset tai vaihtoehtoiset seksuaalisuudet.

Biologinen tarina ihmisen lisääntymisestä on paitsi kliininen ja abst-
rakti myös heteronormatiivinen. Esimerkiksi ala-asteen biologian oppi-
kirja ”Koulun biologia 5e” (Kiviluoto & Kiviluoto 1992, 144), joka on
tehty erityisopetukseen soveltuvaksi, opettaa hedelmöittymisestä seuraa-
vaa: ”Yhdynnässä miehen siittiöt joutuvat naisen emättimeen. Ne uivat
kohdun kautta munanjohtimeen. Jos siittiö tapaa munasolun, tapahtuu
hedelmöitys. Hedelmöityksessä siittiö tunkeutuu munasoluun, ja uusi
ihminen alkaa kehittyä”. Tällainen kuvaus hedelmöityksestä on tavan-
omainen koulun biologian kirjoissa (ks. Aapola 1999, 155; vrt. Rocheron
& Whyld 1983, 261–262). Siinä miehen siittiöt on kuvattu aktiivisiksi ja
naisen munasolu lähinnä siittiöiden kohteeksi. Toisinaan varsinkin seksi-
valistusoppaissa lapsille ja nuorille siittiöt on lisäksi kuvattu miehinä ja
munasolu naisena (ks. esimerkiksi Harris & Emberley 1995, 59). Tämä
mukailee hyvin heteronormatiivista mallia: hedelmöityksessä mies ja nai-
nen yhtyvät heteroseksuaalisessa kontekstissa ja tilannetta symbolisoi
miessiittiö penetroimassa naissukusolua.8

Biologisessa puhetavassa tai diskurssissa eivät seksuaalinen suuntautu-
minen ja sukupuoleen liittyvä moninaisuus tule tavallisesti esiin murros-
iän ruumiinmuutoksia tai lisääntymistä käsiteltäessä. Pikemminkin ope-
tuksessa korostetaan lähtökohtaa, jossa erot on häivytetty ja vain hetero-
seksuaalisuus – tosin nimeltä mainitsemattomana – on ainoana vaihtoeh-
tona esillä. Seksuaalisen suuntautumisen syyt ja kehittyminen eivät pai-
nottuneet haastatteluissa, vaikka oppikirjatutkimuksissa teema on nous-
sut voimakkaasti esiin (Heikkinen & Stålström 1991, 478–485). Syypoh-
dintoja on joko vähennetty kirjoista tai sitten ne eivät jääneet nuorten
mieleen. Henna (19) mainitsi poikkeuksellisesti oppikirjassa käsitellyn
raskausajan hormonitoimintaa homoseksuaalisuutta selittävänä tekijänä:
”Siinä on kaikkea laitettu, että äidillä on ollut stressiä, kun on ollut
raskaana”. Tyypillisesti syyteorioissa on korostettu joko biologisia (hor-
monit, geenit) tai psykoanalyyttisesti selitettäviä (isä- ja äitisuhteet) teki-
jöitä, joilla on todisteltu ”normaalin” ja ”terveen” kehityksen johtavan
heteroseksuaalisuuteen tai kiinnostukseen vastakkaista sukupuolta oleviin
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ja epäonnistuneen kehityksen johtavan homoseksuaalisuuteen tai kiin-
nostukseen samaa sukupuolta oleviin. Anna muisteli, miten biologian
opetuksessa poikkeukselliset teemat olivat esillä.

Anna (30): Biologian opettaja lukiossa sanoi, että ne niin sanotut sukupuo-
lenvaihdosleikkauksethan ovat todellisuudessa vain kauneusleikkauksia, kos-
ka sukupuolta ei voi vaihtaa. Siinä vaan muutetaan ulkonäköä.

Anna transsukupuolisena koki asian toisin. Monet transsukupuoliset sa-
novatkin sukupuolenkorjausleikkauksista, että niillä vahvistetaan olemas-
sa olevaa sukupuolta, jota vääränlainen biologia tai ruumis hämää (ks.
Toivonen 1997, 81–82). Toisaalta osa transsukupuolisista varmaankin
kokee, että kyse on nimenomaan ulkonäkötekijöistä, joiden muuttumista
tarvitaan, jotta elämä olisi helpompaa. Väite sukupuolen vaihtamatto-
muudesta kuitenkin vahvistaa mielikuvaa sukupuolten staattisuudesta ja
essentiaalisesta luonteesta (vrt. Aapola 1999, 156–157).

Haastattelemani nuoret kertoivat reagoineensa tunneilla esiteltyihin
biologisiin oppeihin. Biologisten perustarinoiden kyseenalaistaminen
vaatii erityistä aktiivisuutta opiskelijoilta, varsinkin jos opettaja tai muut
opiskelijat eivät anna tai tee tälle tilaa.

Mira (18): Perhekasvatuksen tunnilla opettaja sanoi, että kaikki ihmiset
syntyy joko miehiksi tai naisiksi, niin minä olin käsi pystyssä ja sanoin, että ei
synny! Sitten se sano, että no mutta suurin osa ihmisistä syntyy ja mä sanoin,
että suurin osa, mutta ei kaikki. Ja sitten kaikki taas tuhahteli vieressä.

Kouluopetuksen selvärajainen polarisoiva sukupuolijako-oppi ei tuo esiin
luonnon ja ihmisruumin moninaisuutta (ks. myös Butler 1990, 7). Yksin-
kertaistavassa biologian opetuksessa sukupuolia on vain kaksi. Riippuen
sukupuolen määrittelytavasta on mahdollista kuitenkin todeta sukupuoli-
nen monimuotoisuus.9 Koulujen seksuaalikasvatuksessa vallitseva biolo-
ginen puhetapa antaa yksipuolisen ja heteronormatiivisen kuvan seksuaa-
lisuudesta. Toisinaan biologiankin oppikirjoissa ja opetuksessa on rinnal-
la entistä useammin sosiaalisia, moraalisia tai psyykkisiä tekijöitä huomi-
oivia osuuksia, mutta heterokeskeinen kuva naisen passiivisesta seksuaali-
suudesta ja miehen aktiivisesta seksuaalisuudesta on leimallista niille.
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4.3 Ehkäisyä ja sukupuolitauteja

Seksuaalikasvatusta annettiin haastattelemilleni nuorille myös terveyskas-
vatuksen tunneilla ja erillisillä aiheeseen liittyvillä teematunneilla. Ehkäi-
syvalistustuntien pitäjiä ovat tyypillisesti liikunnanopettajat, terveyden-
hoitajat tai ulkopuoliset asiantuntijat kuten järjestöjen kouluttajat. Ope-
tusaineistona käytetään videoita, esitteitä ja muita apuvälineitä kuten
kondomeja. Tämä seksuaalikasvatus keskittyy erityisesti ehkäisyvalistuk-
seen ja seksitaudeista tiedottamiseen sekä osin kuukautisiin. (Ks. Liinamo
2000, 224; Kontula 1997, 12; 48–51). Raskauden keskeytysten ehkäisy
on ollut 1970- ja 1980-luvuilla selvänä painopisteenä seksuaalikasvatuk-
sessa, joskin erityisesti 1980-luvulta lähtien on korostettu seksitautien
ehkäisyä (Nurmi 2000, 183–194; Komiteanmietintö 1979, 32–33; 1981,
34–51). Sosiaali- ja terveysministeriö sekä aiempi Lääkintöhallitus ovat
olleet seksuaalikasvatuksessa aktiivisia toimijoita ja näin osaltaan tervey-
teen liittyvät kysymykset ovat korostuneet koulujenkin seksuaalikasvatuk-
sessa.10

Haastattelujen perusteella ehkäisyvalistus on pääasiassa kondomista
puhumista sekä sellaisen esittelyä. Esitteissä kerrottiin myös seksitaudeis-
ta. Sara (17) kertoi terveydenhoitajan opettaneen kondominkäyttöä apu-
välineenään styroksinen penis ja kondomit. Terveyskasvatuksellinen eh-
käisyvalistus on tuntunut biologian abstraktiin opetukseen verrattuna
konkreettisemmalta sen takia, että siinä käytetään opetusmateriaalina vä-
lineitä. Saran kertomassa opetustilanteessa käytetyt välineet luovat melko
mieskeskeisen vaikutelman seksuaalisuudesta (ks. Myerson 1992, 157).

Osa haastatelluista koki ehkäisyyn liittyvän opetuksen liiallisena, toiset
taas vähäisenä (vrt. Pötsönen 1998, 23; Pötsönen & Välimaa 1995, 37;
Hukkila 1992, 58). Kaikki eivät kokeneet seksuaalikasvatusta tältä osin
itselleen mielenkiintoisena. Kondomivalistus meneekin toisinaan nuorilta
ohi varsinkin, jos oma seksielämä ei ole alkanut eikä siitä keskustelu
kiinnosta. Pelottelu on omaksuttu joissain kouluissa raskauden ja etenkin
seksiteitse tarttuvien tautien osalta (ks. Kannas & Heinonen 1993, 139–
140). Johanna (18) muisteli opetustaan, jossa aids esitettiin automaattise-
na seurauksena kondomin käytön välttämisestä. Kun kondomi on ainoa
ehkäisykeino riskejä vastaan, eikä esimerkiksi seksistä kieltäytyminen tai
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sellaisten seksitapojen valinta, joihin ei sisälly tartuntariskiä, kuva seksistä
rakentuu paitsi kondomi- ja vaarakeskeiseksi myös yhdyntä- ja heterokes-
keiseksi (ks. myös Whatley 1992, 91; Bickmore 1999, 18; Liinamo 2000,
227; Lyytinen 1994, 20–22, 55). Haastateltavat kertoivat, että seuruste-
lusta puhuttiin jonkin verran osana ehkäisyvalistusta, mutta seksuaalikas-
vatus koettiin lähinnä teknisiin kysymyksiin keskittyväksi.11

Ehkäisy- ja seksitautivalistus keskittyy lähinnä eri sukupuolta olevien
seksisuhteisiin. Sara (17) kertoi, että hänen luokkalaisiaan oltiin kehotet-
tu valmistautumaan ensimmäiseen seksikokemukseen ja muistutettiin,
että ”ensimmäiselläkin kerralla voi tulla raskaaksi”. Laura (16) muisteli
heille opetetun, että molempien sukupuolten pitäisi huolehtia ehkäisystä
(ks. tyttöjen ehkäisyvastuusta Pötsönen & Välimaa 1995, 29–30, 39;
Tirkkonen ym. 1989, 76; vrt. Rocheron & Whyld 1983, 262). Molempi-
en tarinoissa opetukseen sisältyi perusoletus siitä, että ensimmäisellä ker-
ralla ja yleensäkin seksi on automaattisesti heteroseksuaalista. Sekä Laural-
la että Saralla ensimmäiset seksikokemukset olivat jo takanapäin, kun he
saivat opetusta ehkäisystä. Siinä mielessä opetus tuli heille osin liian
myöhään. Heillä ensimmäiset seksikokemukset toteutuivat toisen naisen
kanssa, joten heterokeskeinen opetus ei ainakaan ”ekaa kertaa” ajatellen
toiminut heitä huomioivasti. Haastateltavat toivat heterokeskeisyyden
myös suorasanaisesti esiin.

Essi (18): Meillä oli just perhekasvatuksessa, siinä kerrottiin seksistä heteroi-
den välillä, että miten pitää ehkäistä, muutenkin ihan kerrottiin, että ekan
kerran, kun harrastaa seksiä, niin mitä kannattaa tehdä, ettei jännitä, että
kumpikin osapuoli on mukana.
JL: Ai jaa siitä kuitenkin puhuttiin? Mun mielestä se ei ole kauhean tyypillistä
edes.
Essi: Joo. Kyllä siitä puhuttiin. Siinä oli jotain hauskoja piirustuksia, että kun
nainen on vaan ihan velttona, miehellä pitää olla kymmenen kättä. Siinä oli,
että kummankin osapuolen pitää olla aktiivinen, jos haluaa kunnollisen
suhteen. Kaikkea sellaista kerrottiin, mutta ei homo- tai lesbosuhteesta.

Seksistä ei tavallisesti kovinkaan suoraan puhuta edes ehkäisyvalistuksen
yhteydessä, mutta siitäkin on poikkeuksia. Essin yllä mainitsemassa ku-
vassa nainen oli esitetty ”velttona” eli passiivisena ja miehen aktiivisen
toiminnan ja halun kohteena (ks. Näre 1999, 27). Opetuksessa nainen
esitetään passiivisempana ja marginaalisempana henkilönä seksissä, vaik-
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ka hänen toisaalta oletetaan miestä enemmän kantavan vastuuta ehkäisys-
tä (ks. Aapola 1999, 170; Näre 1999, 25). Yvette Rocheron ja Janie
Whyld (1983, 261) esittävät, että ei-toivottujen raskauksien ja seksiteitse
tarttuvien tautien lisäksi seksuaalikasvatuksessa tulisi tarkastella ongelmi-
na myös pakollista heteroseksuaalisuutta, kaksinaismoralismia ja tyttöjen
automaattista kasvattamista äideiksi ja vaimoiksi.

Niko (16) kertoi, että koulussa oli opetettu ”iskemistä”. Aihe oli
rajattu seksuaaliseen suhteeseen, joka oli eri sukupuolta olevien välinen.
Hän kritisoi saamaansa opetusta erityisesti siitä, että seksi liitettiin auto-
maattisesti seurusteluun, ja että seksiä kokeneet esitettiin itsevarmempina.
Nikon mielestä seksi esitettiin samana kuin sukupuoliyhdyntä, joksi niin
sanottu ”eka kerta” pelkistyy. Sukupuolielimien hyväilyä käsillä tai suu-
seksiä eivät nuoret miellä tavallisesti ”ekaksi kerraksi”, vaan lähinnä esilei-
kiksi (vrt. Rocheron & Whyld 1983, 262; Holland ym. 1996, 149).
Samalla naisten välinen seksi ja miesten välinen seksi, joissa tavallisimpia
seksitapoja ovat hyväilyt käsillä ja vartalolla sekä suuseksi, voivat näyttäy-
tyä jonain muuna kuin varsinaisena seksinä. Ehkäisyvalistuksessa keskity-
tään lähinnä sukupuoliyhdyntään (Liinamo 2000, 233; vrt. Tolonen
2001, 219). Muista seksitekniikoista ei juuri puhuta kuten ei myöskään
itsetyydytyksestä (Savolainen 1997, 82; vrt. Myerson 1992, 155). Laura
(16) kertoi Aids-tukikeskuksen kouluttajan käyneen yläasteella antamassa
turvaseksivalistusta. Koulutuksesta oli noussut häly liittyen lähinnä sii-
hen, että joidenkin mielestä lapsille ei olisi saanut puhua peräaukkoyh-
dynnästä ja siihen liittyvistä hiv-riskeistä.

Laura (16): Olikohan se kasiluokalla vai ysiluokalla Aids-tukikeskuksesta?
Siihen aikaan oli niin kauheasti kohua, että miksi lapsille kerrotaan jostain
anaaliyhdynnästä. Siitä nousi hirveä kohu. Jossain TV:ssä ihmisiä haastatel-
tiin. 14-vuotiaille opetetaan tällaista ja tällaista. . ..
JL: Oliko se teidän koulun tilanteesta vai yleisesti?
Laura: Yleisesti. Sitä oli muissakin kouluissa esitelmöity. En muista sen
miehen nimeä Aids-tukikeskuksesta. Se kerto kaikesta tosi asiallisesti ja se oli
tosi hyvin. . .
JL: Myös lesbo-, homo-, bi-asioista vai?
Laura: No, ei se puhunut, ei lesbojutusta ainakaan mitään. Oli siinä joku
pieni, että anaaliyhdynnässä pitää käyttää kondomia ja näin, mutta ei muuten
mitenkään erityisesti. Mun mielestä se oli vaan kauheen hyvä se, mitä se tuli
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pitämään. Kauhean asiallinen, varsinkin kauheen monella meidän luokkalai-
sella oli kauheasti ennakkoluuloja aidsia kohtaan.

Lauran kertomassa seksuaalikasvatustilannetta seuranneessa kohussa on-
gelmalliseksi koettiin nimenomaan peräaukkoyhdyntä, jota voidaan to-
teuttaa sekä eri sukupuolta olevien kesken että miesten välisenä. Suku-
puoliyhdyntään keskittyvä hiv- ja seksitautivalistus jättää huomiotta eri-
laiset seksitekniikat ja kokonaan samaa sukupuolta olevien välisen seksin,
vaikka varsinkin miesten välisessä seksissä on hiv-riskiä lisääviä tekniikoi-
ta (Huotari & Lehtonen 2000, 337–340; vrt. Trudell & Whatley 1992,
313).12

4.4 Perhe tulevaisuuden tavoitteena

Seurustelusta, parisuhteesta ja perheestä kerrotaan opetuksessa. Haastatte-
lujen perusteella vaikuttaa siltä, että varsinkin perhekasvatuksen tunneilla
ydinperhe, jonka muodostavat isä, äiti ja lapset, asetetaan tavoitteeksi ja
tulevaisuuden onnellisuuden takaajaksi. Sama ajattelumalli on yleinen
myös psykologisissa kehitysteorioissa (ks. Aapola 1999, 345; vrt. Vuori
2001, 206–271).

Sara (18): Perhekasvatuksessa puhuttiin lähinnä siitä, mitä tapahtuu, kun te
kasvatte isoiksi ja sitten kun teillä on perhe ja te tilaatte viisitoista lehteä ja
teillä on kaksi koiraa. Siellä annetaan malli siitä, että sitten kun näin on asiat,
niin sitten te olette onnellisia. Että sitten kun teillä on aviomies ja lapsia ja
lemmikkieläimet ja iso talo ja hyvä ammatti, niin sitten te voitte olla onnel-
lisia.

Perhe, joka on tavoitteena ja lähes itsestään selvänä tulevaisuuden kuvana,
on nimenomaan heteroseksuaalinen perhe, eikä muista vaihtoehdoista tai
varsinkaan samaa sukupuolta olevien perheistä tai suhteista tavallisesti
kerrota. Mira (18) kertoi, ettei hänelle opetettu niinkään seksuaalisuudes-
ta tai seksistä, vaan keskityttiin perheen perustamiseen. Elämänkulku
esitettiin automaattisen heteroseksuaalisena ja selvänä: ensin seurustel-
laan, sitten mennään naimisiin ja sitten hankitaan lapsia. Miran opetuk-
sessa perhe oli esitelty idyllinä. Joskus kuvaa täydennetään vielä nuoren
omilla vanhemmilla, jotka ovat heteroseksuaalisia, tai sillä, että kuvataan
nuoret lasten teon jälkeen odottamassa isovanhempina lapsenlapsia (vrt.
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Trudell & Whatley 1992, 322).
Perhekeskeisen puhetavan myötä naiseus määritellään potentiaaliseksi

äitiydeksi ja mieheys isyydeksi, kuten myös Sinikka Aapola (1999, 163)
esittää, mutta tytöille painotetaan enemmän äitiyden merkitystä ja toden-
näköisyyttä kuin pojille isyyttä (vrt. Greenberg & Campbell 1992, 27–
28). Perinteisiä sukupuoleen liittyviä odotuksia ylläpidetään täten perhe-
kasvatuksessa.

Marja (17): No sitä lähinnä on suurin piirtein tehty, että isi ostaa auton ja äiti
pesee tiskejä, jossain kotitaloudessa. Mä en tykänny siitä ikinä. Siellä mun
mielestä jotenkin annettiin naisille pikkuäidin rooli ja muuta, vaikka kuiten-
kin oltiin olevinaan niin tasa-arvoisia.

Essi (18) kertoi perhekasvatuksen tunnista, jossa oli leikitty häitä (ks.
myös Wallis & Van Every 2000, 417). Hänen koulussaan tämä oli
jokavuotinen rituaali, jota odotettiin innolla. Essi piti hääleikistä ja siihen
liittyvistä järjestelyistä. Opetuksellisesti tilanne on oivallinen tapa saada
opiskelijat innostumaan ja oppimaan monenlaisia taitoja. Tilanne tarjosi
mahdollisuuden yhdistää eri oppiaineiden sisältöjä. Opetusleikki on kui-
tenkin kiteytymä ydinperheopista, jossa kuva opiskelijoiden nykyhetkestä
ja varsinkin tulevaisuudesta on heteroseksuaalinen (ks. myös Heikkinen
1994, 83–85; Mietola 2001, 3–20).

Essi (18): Se päätty siihen, et järjestettiin häät. Jokainen oli joku sukulainen
tai joku pappi. [. . .] Se oli ysillä. Tehtiin kunnolla kaikki kakut. Me oltiin
pitopalvelussa. Hienot hääkakut, tanssittiin valssia.
[. . .]
JL: Miten sä suhtauduit siihen?
Essi: Must se oli tosi hauskaa. Se oli aina semmonen odotettu, kun kaikki
yläasteella katto, no niin, nyt niillä on taas se päivä, kun ne menee hääpuvus-
sa, ja lähti ajelemaan autolla.
JL: Oli ihan hääpuku, koulun toimesta?
Essi: Ihmiset yritti pukeutua, oli frakki sulhasella tai puku. Kaikki oli niin
komeita, aikuismaisen näköisiä. Lähti ajelulle, auton perään laitettiin kaik-
kea, auto koristeltiin.

Haastateltavat kritisoivat oppikirjojen ja opetuksen heterokeskeisyyttä ja
he liittivät siihen heteroseksuaalisen ydinperheen merkityksen korosta-
mista. Veera (18) muisteli, että ”koulu käsittelee maailmaa yleensä silleen,
että heterot ja niillehän ei muuta oo olemassa” (ks. myös. Lehtonen 2000,
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88). Leo (19) oli kotitalouden tunnilla ja myöhemmin lukiossa kirjoitta-
nut vanhemmuudesta niin, että oli huomioinut myös muun kuin hetero-
seksuaalisen vaihtoehdon (ks. Bruun 2000, 54–55).

Leo (19): Perhekasvatuksesta tehtiin joku lopputyö ysillä. Siihen liittyi joku
vauva. Aihe oli, että vauva tulee taloon. Mutta kun sanottiin, että tutkielma ei
alenna arvosanaa.
JL: Miten sä rakensit sen, että tulee lapsi.
Leo: Muistan vain sen, että annoin sen kotitalousopettajalle.
JL: Ai jaa, mitä se siihen sanoi sitten? Sanoit sä sille, että tässä on teemana
homojuttu.
Leo: Kyllä sen ymmärsi siinä.
JL: Kommentoiko se sitä mitenkään?
Leo: Hän sanoi, että tämä oli hieno juttu.
JL: Oletko sä lukiossa kirjoittanut?
Leo: Lukiossa mulla oli äidinkielen lisänä kirjallinen ilmaisu. Kirjoitin abst-
rakteja aiheita, ei mitään asialinjaa. Kirjoitin siitä, etten voi saada lasta, jos
elän homosuhteessa.

Leon kertomuksessa tulee esiin paitsi hänen halunsa kyseenalaistaa van-
hemmuuden hetero-olettamus myös se, ettei kyseenalaistaminen ole vält-
tämättä helppoa. Hänenkin päätökseensä oli yläasteella vaikuttanut se,
ettei tutkielma muuttanut arvosanaa. Opettaja oli kuitenkin antanut hä-
nelle myönteistä palautetta ja samalla mahdollistanut heteronormatiivisen
perhemallin kyseenalaistamisen.

Perheeseen ja seurusteluun liittyvää opetusta annetaan erityisesti per-
hekasvatuksen tunneilla kotitalouden yhteydessä, jossa se on osa opetus-
suunnitelmaa, mutta siihen liittyviä arvoja ja malleja tarjotaan myös
muilla tunneilla, etenkin uskonnon ja elämänkatsomustiedon. Kolme
keskeistä seksuaalikasvatuksen toistuvaa teemaa – biologinen oppi lisään-
tymisestä ja aikuiseksi kehittymisestä, epätoivotun raskauden ja seksitau-
tien ehkäisyvalistus sekä ydinperhevalistus – limittyvät toisiinsa riippu-
matta oppiaineesta. Opettaja, joka pitää seksuaalikasvatustunnin, sivuaa
tyypillisesti kaikkia näitä teemoja. Tätä auttaa se, että kaikissa toistuu
sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä perusmalli, jossa oletuksena on
kaksijakoinen ja vastakkainen sukupuolirakenne, johon liittyy itsestään
selvänä heteroseksuaalinen kiinnostus (ks. Butler 1990, 22). Tämän mal-
lin haastajana voisi olla homo- ja biseksuaalisuudesta annettava opetus.
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4.5 Homoseksuaalisuus
seksuaalikasvatuksen sisältönä

Tavallisimmin homo- ja biseksuaalisuutta oli käsitelty terveystiedon, per-
hekasvatuksen, elämänkatsomustiedon sekä uskonnon tunneilla. Myös
biologian, psykologian ja äidinkielen oppiaineistot mainittiin. Oppikir-
joissa aihetta oli käsitelty lyhyesti, jos lainkaan (ks. Lehtonen 1995, 168).
Osmo Kontulan opettajille suunnatun kyselytutkimuksen (1997, 40–44)
mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvää opetusta ei seit-
semännellä luokalla ole annettu juuri lainkaan, kahdeksannella luokalla
sitä on annettu noin viidesosalle ja yhdeksännellä luokalla enemmistölle
eli noin 70 prosentille. Kyselytutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voi
sanoa, millaista opetus on ollut sisällöiltään ja tyyleiltään. Vaikka opetta-
jista noin 70 prosenttia kertoi heidän koulussaan homoseksuaalisuuden
sisältyvän oppisisältöihin, vain noin kolmannes opiskelijoista muisti aihe-
piiriä käsitellyn (Kontula 1997, 81). Kontulan aiemman nuorille suunna-
tun kyselytutkimuksen (Kontula 1994, 38–41) mukaan 15-vuotiaista
vastaajista vain joka kymmenes oli saanut omasta mielestään kunnollista
opetusta seksuaalivähemmistöasioista ja varsinkin monet tytöt toivoivat
lisää aihetta koskevaa opetusta (ks. myös Lyytinen 1994, 42; Kontula
1987, 75; Kouluhallitus 1976, 7).

Henna (19) muisteli, että yhdeksännellä luokalla käsitteet homo ja les-
bo oli selitetty, muttei pitänyt tätä riittävänä. Hän olisi kaivannut homoi-
hin ja lesboihin liittyvien asenteiden käsittelyä. Luokittelut korostuvat,
vaikka varsinkaan nuorten seksuaalisuus ja omat määrittelyt eivät sovi pe-
rinteisiin seksuaaliluokitteluihin (Lehtonen 1998b, 421–429). Simo (15)
piti hyvänä tunnilla katsottua videota, jossa hän muisteli lyhyesti käsitel-
lyn homoseksuaalisuutta esittämällä kuva kahdesta samaa sukupuolta ole-
vasta tytöstä. Hän kertoi, että henkilöt olivat ”vaan yhdessä”, eivät ”aktis-
sa”. Useammin samaa sukupuolta olevien suhteista kerrottaessa keskity-
tään miehiin tai molempiin (Lehtonen 1995, 169; Leino 2000, 23–24).
Kuva kahdesta naisesta saatetaan joskus kokea helpommaksi tavaksi tuoda
esiin ei-heteroseksuaalisuutta, kun tiedetään, että varsinkin monet pojat
suhtautuvat miesten homoseksuaalisuuteen yleisesti kielteisesti (ks. Kon-
tula 1987, 113–114; Lehtonen 1995, 112–113, 142–144).
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Homoseksuaalisuutta käsiteltäessä oli esitetty arvioita siitä, ”kuinka
paljon homoja on Suomessa” (ks. myös Nummelin 1997, 111–112).
Esitetyt arviot lukumääristä ovat pieniä, mikä korostaa homoseksuaali-
suuden marginaalista asemaa. Pasi (20) muisteli, että heille oli opetettu,
että käytännössä lesboja ja homoja ei ole juuri lainkaan: ”Se oli jotain
tämmönen nolla pilkku nolla jotain prosenttia”. Sam (20) kertoi, että
koulussa opinto-ohjaaja oli tehnyt kyselyn, jonka mukaan neljä prosenttia
oli ilmoittanut olevansa homoja. Koulussa tehty lukumäärätutkimus voi
viestiä siitä, että koulussa on ei-heteroseksuaalisia ihmisiä ja näin hetero-
olettamus rikkoutuu. Samalla voi murtua homoseksuaalisuusopetukselle
tyypillinen tapa kertoa niistä tai heistä, kun puhutaan ei-heteroseksuaa-
leista (vrt. Trudell & Whatley 1992, 322). Samin opettaja toi kyselyllään
esiin ajatuksen ei-heteroseksuaalisista ”meidän koululaisista”, kun homo-
seksuaalisuutta käsitellään pääasiassa muuten koulun ulkopuolisiin aikui-
siin liittyvänä. Emilia oli pohtinut asiaa henkilökohtaisesti, kun heillä oli
lukiossa keskusteltu homoseksuaalien määrästä.

Emilia (20): Sen vaan mä muistan, että kun oli joku psykan tunti ja tuli aihe
esille, siellä puhuttiin jotain, että kuinka monta prosenttia ihmisistä on jotain
homoseksuaalisia. Ja jengi rupes jotenkin laskee, et joka viidestoista. Ai
tässäki luokassa on yks. . . Ajattelin jotenkin, että ehkä minä olen se.

Samaan sukupuoleen kohdistuvien tunteiden esittäminen ohimenevinä
on yksi kliseisistä tavoista kuvata homoseksuaalisuutta nuoruudessa (Aa-
pola 1999, 158; Nummelin 1997, 110; Lehtonen 1998a, 166). Samalla
todistellaan heteroseksuaalisen suuntautumisen normaalisuutta. Niko
(16) kertoo ala-asteen opetuksessa käytetystä tekstistä, jossa kerrottiin
pojasta, joka oli ihastunut toiseen poikaan. Opettaja oli Nikon muistele-
mana rauhoitellut opiskelijoita sanomalla, ”että älkää pelästykö, että kai-
killa on näitä tunteita nuoruusiässä”. Opettaja oli näin liittänyt toisaalta
ei-heteroseksuaalisuuden nuorten – kenties ohimenevään – ikävaiheeseen,
mutta samalla kyseenalaistanut automaattisen hetero-olettamuksen.

Homoseksuaalisuuden syyteorioiden käsittelystä haastateltavat eivät
sen sijaan juurikaan kertoneet, vaikka aiemmissa tutkimuksissa ne on
analysoitu yleisiksi (Heikkinen & Stålström 1991, 478–485; Lehtonen
1995, 161). Syyteorioiden käsittelyssä samalla vahvistetaan kuvaa hetero-
seksuaalisuudesta itsestään selvänä lähtökohtana (Sears 1999, 7). Homo-
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seksuaalisuus asettuu ongelmaksi, kun kysytään, mikä meni vikaan, kun
ihmisestä ei tullutkaan heteroseksuaalista.

Homoseksuaalisuus saatetaan jättää marginaaliseen asemaan opetuk-
sessa sen esittely-yhteyden vaikutuksesta. Janne (15) kertoi perhekasva-
tuksen tunnista, jossa opettaja oli jakanut opetusmateriaaliksi monisteita
”Seksuaalisuuden monista kasvoista”. Niissä oli käsitelty homoseksuaali-
suutta sodomian (seksi eläinten kanssa) ja prostituution yhteydessä.13

Samassa aineistossa ei ollut mainintaa heteroseksuaalisuudesta. Hetero-
seksuaalisuuden normaalisuutta korostettiin esittämällä ”erilainen seksu-
aalisuus” omana ryhmittymänä ja jättämällä tästä heteroseksuaalisuus
pois. Näin rakennetaan kuvaa heteroseksuaalisuudesta pohjaoletuksena
eikä yhtenä vaihtoehtona. Tässäkin Jannen kertomassa tapauksessa voi
kuvitella perhekasvatuksen opettajan tavoitelleen monipuolisuutta ope-
tukseen. Samalla hän kuitenkin tuki heteroseksuaalisuuden normaalisuut-
ta ja ei-heteroseksuaalisuuden erikoisuutta.

Yksi tyypillinen tapa käsitellä homoseksuaalisuutta koulussa on mo-
raalikeskustelu, jossa väitellään homoseksuaalisuuden tai samaa suku-
puolta olevien parisuhteiden virallistamisen hyväksyttävyydestä. Tyyli on
tuttu tiedotusvälineistä (ks. Kaskisaari 1997, 233–253; Charpentier
2001, 13–21). Teemana kouluväittelyissä olivat esimerkiksi, onko väärin
vai oikein säätää laki lesbo- ja homoliitoista tai antaa lesboille ja homoille
mahdollisuus adoptoida lapsia. Nadja (20) muisteli, että tähän liittyvää
keskustelua oli käyty lukion uskonnon tunnilla ja Joni (16) kertoi sen
tapahtuneen yläasteen perhekasvatuksen yhteydessä. Nadja oli tehnyt itse
kysymyksiä keskusteluun ja häntä jännitti, millaisia mietteitä hänen luok-
katovereillaan oli. Sekä Nadjan että Jonin esimerkeissä korostuvat opiske-
lijoiden aktiivinen toiminta ja valinnat. Molemmat olivat joutuneet ky-
seenalaistamaan perinteisen ajattelun ja Joni rikkoi myös sukupuoliodo-
tuksia luokassaan14. Jonin perhekasvatustunnit oli järjestetty pojille ja
tytöille erikseen ja Joni löysi itsensä yksin puolustamassa homojen oi-
keuksia: ”No mä menin puolesta -puolelle ja mä jäin ainoaksi pojaksi
sinne, muut meni toiselle puolelle”. Joni tunsi ylpeyttä, että oli uskaltanut
puolustaa näkemyksiään. Miska (15) kertoi kokeneensa luokkansa väitte-
lyn adoptio-oikeudesta epämiellyttäväksi, vaikkei itse ollutkaan osallistu-
nut keskusteluun. Hän oli kuitenkin naureskellut tytöille, jotka olivat
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esittäneet perinteisten sukupuoliodotusten ja -positioiden tärkeyttä lap-
sille.

Miska (15): Siellä oli just semmosia, just nää kähäriporukat, joilla on keskiar-
vo jotain yhdeksän, niin niillä oli sellasia valistuneita mielipiteitä just sillee, et
mä nauroin siellä, räkätettiin luokan takana. Koska must se oli niin tyhmää.
Semmosia, että eihän niillä ole roolimalleja, jos on kaksi miestä kasvattamassa
jotain tyttölasta. Sit mä olin, että mitä himskutin roolimalleja! Tommoset on
jotenkin niin perseestä. Et kasvatetaan joku lapsi semmoseks, että ahaa, sinä
olet tyttö, no niin, sinä tiskaat sillä aikaa, kun veljesi käy tuolla ulkona
pilkkomassa puita.

Esimerkit väittelytilanteista viittaavat siihen, että opetusmenetelmällä
pystytään sekä kyseenalaistamaan että ylläpitämään vanhoja ajattelutapo-
ja. Väittelyn ongelmana voi olla se, että mielipiteet kärjistyvät ja polarisoi-
tuvat vastakkaisiksi niin, että teeman moniulotteisuus häviää (ks. Bruun
2000, 48–54; Lipkin 1995, 34). Muutenkin homoseksuaalisuutta käsitel-
lään useissa kouluissa yksipuolisesti. Usu (17) kertoi opettajansa painotta-
neen seksiä ja homomiehiä kannanotossaan, kun aihe oli tullut esiin ja
eräs opiskelija oli kysynyt ”anteeks, mut miten homot voi tehä sitä?”.
Opettaja vastasi, että ”no arvaa nyt miten ne voi tehä, takapuoleen vaan”.
Mies-, seksi- ja erityisesti peräaukkoyhdyntäkeskeisyys tulevat erityisesti
esiin varsinkin epämuodollisissa jutuissa homoseksuaalisuudesta, mutta
painotukset esiintyvät toisinaan myös kouluopetuksessa (Lehtonen 1995,
135–136; vrt. Harrison 2000, 12). Keskittymällä opetuksessa homo- ja
heteroseksuaalisuuden välisten erojen korostamiseen tai kielteisiksi koet-
tujen stereotyyppisten homoseksuaalisuuskuvausten esittämiseen, ylläpi-
detään ajatusta homo- ja biseksuaalisuuden erikoisuudesta ja outoudesta
sekä jätetään monet muut teemat käsittelemättä.

Heteronormatiivisuutta haastavista opetustilanteista kertoivat muuta-
mat haastateltavat. Essi (18) kertoi, että he olivat katsoneet videon les-
boista ja homoista lukion elämänkatsomustiedon tunnilla. Essi mainitsi,
että opetusmateriaalissa lesbot ja homot itse kertoivat elämästään ja kult-
tuuristaan. Muutkin haastateltavat kertoivat myönteisistä kokemuksista
elämänkatsomustiedon tunneilta. Elämänkatsomustietoon osallistuu to-
sin vain pieni vähemmistö kaikista opiskelijoista. Simo (15) puolestaan
piti homoseksuaalisuuden käsittelyä hyvänä yläasteen biologian kirjassa.
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Siinä homoseksuaalisuuskohta oli melko laaja ja kuvituksena oli käytetty
kahta toisiaan suutelevaa miestä (ks. Nummelin 1997; 113–116). Simo
koki hienoksi, että kirjassa oli kuva ”jostain paraatista, kun kaksi lihaksi-
kasta miestä pussasi”. Jäljitin kuvan biologian kirjaan (Rönkä ym. 1994,
264), jossa kaksi aikuista miestä suuteli toisiaan ilmeisesti homojen mie-
lenosoitusmarssin yhteydessä. Kuvassa näytetään todellisia ihmisiä ilman
stereotypioita puhuttaessa homoseksuaalisuudesta ja jopa heidän välistään
hellyyttä kuvataan. Toisaalta kyse on ulkomaisesta kuvasta, aikuisista ja
miehistä, joten naiset, nuoret ja suomalaiset jäävät vähemmälle huomiolle
(ks. rasismin käsittelystä oppikirjoissa Mietola 2001, 14–16). Nuorten
suomalaisten voi olla hankalampi samastua kuvaan, joka ei kerro heidän
elämästään. Mariamne Whatleyn tutkimusten perusteella lesbojen ja ho-
mojen kuvat amerikkalaisessa oppimateriaalissa painottuvat niin, että
kohderyhmän ikäisiä ei juuri esiinny, vaikka muuten kuvat esittävät nuo-
rehkoja ihmisiä (Whatley 1992, 208; 1994, 196): kuvat esittävät pääosin
valkoisia lesbo- ja homoliikkeen aktivisteja ja erittäin harvoin kuvissa on
mukana vammaisia. Myös Simo (15) kertoi haastattelussaan, että opettaja
oli sanonut homoseksuaalisuuteen liittyen, ”että ne on aikuisten asioita
tai jotain, että ei nuorena voi tietää”.

Opiskelijat saattavat käyttää esitelmissä apuna lesboista ja homoista
kertovaa aineistoa (ks. Lehtonen 2000, 87). Henna muisti lukiosta itsel-
leen merkityksellisen esitelmän seksuaalisista vähemmistöistä, jonka teki-
vät hänen luokkansa kaksi tyttöä SETA:sta saadun materiaalin pohjalta.

Henna (19): Heillä oli hirveesti tietoa ja he tekivät tosi hyvän esitelmän siitä.
Meidän luokalla tuli sen takia käytyä erityisen hyvin tämä asia läpi, mutta jos
ne eivät olisi tehneet tolla tavalla, niin musta tuntuu, että ei olisi välttämättä
hirveesti ollut mitään. Ihmiset kysyivät kysymyksiä vai kysyivätkö nämä tytöt
kysymyksiä, en nyt muista, mutta just sillai, että miten ihmiset suhtautuisi,
jos kaveri sanoisi, niin silloin se mun kaveri justiinsa sanoi [että suhtautuisi
myönteisesti]. [. . .] Toi oli tosi hyvä mulle, koska sittenhän mä kerroinkin
mun parhaalle kaverille.

Opiskelijat voivat ottaa aktiivisen position homo- ja biseksuaalisuuden
tuomisessa esiin osana opetusta. Tämä voi kertoa siitä, etteivät opettajat
koe kykenevänsä tai heillä ei ole motivaatiota tämän tematiikan käsitte-
lyyn.15 Pasi (20) kertoi, että hänen elämänkatsomustiedon opetusryhmän-
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sä oli vieraillut SETA:n toimistossa keskustelemassa myös transihmisistä.
Pasi ei ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen keskusteluun, koska Pasin
omaa sukupuolikokemusta koskeva tieto oli jäänyt keskustelussa transsu-
kupuolisuudesta paitsioon. Hän piti merkittävänä, että ero transvestiit-
tien ja transseksuaalien eli transsukupuolisten välillä selvennettiin, mutta
sekä nais- että miespuolisten transseksuaalien tilannetta ei tuotu esiin.
Tämä oli oleellista Pasille, koska hän on biologinen nainen, jolla on
miehen itsemäärittely. Hän kertoi, että kyseinen asia olisi ollut merkittävä
hänelle, koska silloin hän olisi voinut aiemmin nimetä itsensä ja hakea
tukea. Pasi oli myöhemmin lukioaikanaan korjannut tilanteen pitämällä
esitelmän transseksuaalisuudesta. Siinä hän oli kertonut samalla myös
biologisten naisten transseksuaalisuudesta.

Kaikki nuoret eivät koulussa uskaltaudu avoimeen väittelyyn tai oman
mielipiteensä ilmaisuun. Osa pelkää oman seksuaalisuutensa paljastumis-
ta. Usu (17) kertoi, että koulussa oli käsitelty hänen mielestään kielteisellä
tavalla homoseksuaalisuutta biologian tunnin yhteydessä, mutta hän pel-
käsi paljastumista eikä hän sanonut mitään asiasta. Essi (18) taas muisteli,
ettei kehdannut itse pyytää, että SETA:sta olisi vieraillut kouluttaja. Tyy-
pillisesti kriittisyyttä oppikirjoja ja opetusta kohtaan ei esitetä suoraan
opettajalle, vaan opiskelija voi puhua asiasta muiden kanssa tai miettiä
itsekseen.

Opettajan, opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa reaktiot vaikuttavat
siihen, millaisen merkityksen saavat opiskelijoiden omat ei-heteroseksu-
aalisuuteen liittyvät esitelmät. Mira (18) muisteli kahdeksannen luokan
äidinkielen tunnin esitelmäänsä, jossa kertoi homoseksuaalisuudesta ja
jakoi infolehtisiä luokassa. Joidenkin opiskelijoiden vanhemmat olivat
närkästyneet Miran jakamista esitteistä ja esitelmä oli vaikuttanut Miran
asemaan luokassa ja häneen alettiin suhtautua epäilevämmin. Essi (18)
puolestaan kertoi luokkakavereidensa tehneen esitelmän seksuaalivähem-
mistöistä ja hakeneen siihen aineistoa SETA:sta. Hän muisteli opettajansa
kannustaneen esitelmänpitäjiä.

Homoseksuaalisuutta ja erityisesti homomiehiä saatetaan haastattelu-
jen perusteella esitellä kouluissa melko monella tavalla. Aiheesta kerrotaan
vähän ja se sivuutetaan usein kokonaan. Tällöin homo- ja varsinkin
biseksuaalisuus näyttäytyy marginaalisena asiana. Varsinkin kun homo-
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seksuaaleista esitetään pieniä lukuja, vaikutelma vähäisyydestä korostuu.
Heteroseksuaalisuus näyttäytyy samalla enemmistöläisyytenä ja ensisijai-
sena, vaikka sitä ei erikseen tuotaisikaan esiin. Homoseksuaalisuuden
käsittelyssä perinteisiä ovat olleet homoseksuaalisten tunteiden ohimene-
vyys nuorilla ja syyteoriat (Lehtonen 1995, Heikkinen & Stålström
1991). Ohimenevyys-ajattelussa oleellista on se, ettei ohimenevistä hete-
roseksuaalisista tunteista puhuta samassa yhteydessä, vaikka nekin ovat
joillekin nuorille tosiasia. Tyypillistä on homoseksuaalisuusopetuksen
mieskeskeisyys ja erojen korostaminen hetero- ja homoseksuaalisuuden
välillä. Myönteisemmiksi koetuissa homoseksuaalisuuden käsittelytavois-
sa korostuvat seksuaalivähemmistöjen aseman ja niihin liittyvien asentei-
den esittely sekä ei-heteroseksuaalisten ihmisten omat kokemukset, joita
he saattavat olla itsekin esittämässä. Myönteiseksi koetussa tiedossa lähtö-
kohtana on ei-heteroseksuaalisten ihmisten näkökulma eikä esimerkiksi
lääketieteellinen poikkeavuusajattelu, joka edistää heteroseksuaalisuuden
hahmottamista normina.

4.6 Seksuaalikasvatustuntien ulkopuolella

Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä tarinoita ja merkityksenantoja
sisältyy lähes kaikkiin koulujen oppiaineisiin. Joskus ne ovat selvästi
esillä, toisinaan implisiittisesti mukana ja vaikka ne olisi jätetty tekstistä
tai opetuksesta kokonaan pois, sekin on opettajan ja oppimateriaalin
valmistajan valinta (vrt. Letts 1999, 105). Oppikirjojen käyttäjä ja ope-
tuksen vastaanottaja voi kuitenkin merkityksellistää sukupuoleen ja sek-
suaalisuuteen liittyviä tekijöitä omalla tavallaan tai sukupuolistaa ja seksu-
alisoida sellaisenkin aiheen, jota ei aiemmin osattu edes ajatella.

Edellisissä osioissa keskityin lähinnä biologian, terveystiedon/liikun-
nan, perhekasvatuksen/kotitalouden sekä jonkin verran äidinkielen, us-
konnon, elämänkatsomustiedon, oppilaanohjauksen sekä kouluntervey-
denhoitajan työn sisältämiin seksuaalikasvatustilanteisiin. Tämä johtuu
siitä, että haastatteluissa nuoret kertoivat näistä. Haluankin täydentää
kuvaa analysoimalla haastattelujeni lisäksi seksuaalikasvatuksen ulkopuo-
lista opetusta ja muidenkin aineiden oppikirjoja. Lähestyn teemaa käsitte-
lemällä suomalaista tutkimusta oppikirjoista ja opetuksesta. En luo kai-
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kenkattavaa kuvaa oppikirjojen ja opetuksen heteronormatiivisuudesta tai
sen haastamisesta, vaan nostan esiin joitakin esimerkkejä. Käsityö- ja
liikuntatunteja tarkastelen seuraavassa luvussa.

Äidinkielen tunneilla on mahdollisuus käsitellä monia teemasisältöjä ja
myös seksuaalisuutta. Varsinkin luettavan kirjallisuuden ja kirjoitettavien
aineiden osalta opettaja voi valinnoillaan ylläpitää ja purkaa heteronorma-
tiivisuutta (ks. Martino 1999, 137–149). Yksi esimerkki tästä kyseenalais-
tamisesta oli Ylioppilaslautakunnan päätös sisällyttää äidinkielen ylioppi-
laskokeeseen aihevaihtoehdoksi seksuaalivähemmistöjen asemaa Suomes-
sa käsittelevä teema vuonna 1996. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ai-
hetta käsiteltiin ylioppilasaineissa. Aihevaihtoehto oli sinä vuonna yksi
suosituimmista ja varsinkin moni naispuolinen ylioppilaskokelas kirjoitti
siitä. Olen analysoinut osaa kyseisistä ylioppilaskokeista (Lehtonen
1999d; 2000a) ja todennut, ettei kirjoitelmissa ei-heteroseksuaalisuutta
juurikaan sijoitettu koulukontekstiin huolimatta siitä, että aineiden kir-
joittajat olivat itse lukiolaisia. Joidenkin kirjoittajien mukaan seksuaali-
kasvatuksessa käsitellään ei-heteroseksuaalisuutta, mutta useissa seksuaali-
kasvatusta käsitelleissä aineissa teemana oli opetuksen puutteellisuus tai
heterokeskeisyys (Lehtonen 2000, 90–91). Myös kolme haastattelemaani
nuorta oli kirjoittanut seksuaalivähemmistöteemasta ylioppilaskokeessa.

Äidinkielen opetuksessa on tyypillisempää ei-heteroseksuaalisuuden
käsittelyn sijaan käsitellä ”perinteisiä” perhe- ja parisuhdemalleja. Näin
ainakin vaikuttaa oppikirjatutkimusten perusteella. Tarja Palmu (1992,
301–313) tutki aapisten sukupuoli-ideologioita ja analysoi niiden ylläpi-
tävän perinteistä sukupuolijakoa ja -odotuksia. Aapisten kuvituksessa ja
teksteissä mieshahmot ovat selvästi enemmän edustettuina kuin naishah-
mot ja heidän toimintansa on monipuolisempaa ja liikkuvampaa. Nais-
hahmot taas on tavallisesti liitetty kotiin ja erilaisiin hoivatehtäviin. Pal-
mu (1992, 311) käsitteli myös feminiinisiä ja maskuliinisia eläinhahmoja
ja päätteli, että maskuliiniset eläinhahmot kuvataan aktiivisemmiksi ja
vastaavasti feminiiniset eläinhahmot passiivisemmiksi. Aapisten realistis-
ten hahmojen osalta hän toteaa, että perhekuvaukset ovat tyypillisiä ja
usein naispuoliset esitetään niissä äiteinä kodin piirissä hoivaamassa lapsia
ja miespuoliset toki melko usein isinä mutta toimimassa myös kodin
ulkopuolella eikä kantamassa niin paljon vastuuta lastenhoitoon liittyvis-
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tä asioista. Myös Leena Kosken (1999, 21–49) tutkimuksessa aapisten
opetuskertomuksista ja niihin sisältyvästä ”hyvän ihmisen” mallintami-
sesta päädytään sukupuolierojen korostamiseen – tosin liittyen lähinnä
aikuiselämään. Hyvistä tytöistä tulee aapisten opetuskertomuksissa äitejä
ja hyvistä pojista isiä, kuitenkin niin, että naiseuden täydellistymänä
nähdään äitiys, kun miehillä pärjääminen työmarkkinoilla ja muualla
kodin ulkopuolella nähdään tärkeämmäksi. Näiden tutkimusten perus-
teella hahmottuu kuva heteroseksuaalisten ydinperheiden näkemisestä
ainoina tai ainakin lähes yksinomaisina vaihtoehtoina nuorten tulevaisuu-
den elämänratkaisuna. Tyttöjen ja naisten esitetään suuntautuvan vielä
poikia ja miehiä voimakkaammin heteroseksuaaliseen suhteeseen, perhee-
seen ja vanhemmuuteen. Muunlaisia ihmissuhde- ja perhekuvioita kir-
joissa esiintyy marginaalisesti jos lainkaan.

Vastaavasti ruotsin ja vieraiden kielten kirjoissa perhe- ja parisuhdeku-
vaukset ovat heteroseksuaalisia ilman, että niitä sellaisiksi nimettäisiin (ks.
englannin kielen oppikirjojen osalta Lahelma 1992, 27; Pitkänen-Koli
1987, 97; vrt. saksan ja ranskan kielten kirjojen osalta Hingley 1983,
103–105). Myös tekemissäni nuorten haastatteluissa esiintyi käsitys, jon-
ka mukaan heterokeskeisyys oli tavanomaista tekstien lisäksi kuvituksessa.

Henna (19): Ja muutenkin siellä on, että kun mies ja nainen perustaa per-
heen, aina mies ja nainen, koko ajan heterokeskeisesti, ei missään vaiheessa
voi tulla mieleen. . . ja kaikki kuvatkin on sellasia, isä, äiti ja lapsi. Oikeastaan
muuta mahdollisuutta ei anneta ollenkaan.

Henna korosti heterokeskeisyyden näkyvän erityisesti eri sukupuolta ole-
vien vanhempien ja heidän lasten muodostaman ydinperheen toistuvalla
esiintymisellä oppikirjoissa.16 Hänellä oli kokemus ruotsin kielen tunnis-
ta, jolla opettaja kyseenalaisti hetero-olettamuksen.

Henna (19): Ruotsin opettaja oli nyt sellainen, että kun hirveesti kirjoitettiin
aineita, sitten kun meni sekaisin henne ja honom, niin opettaja naureskeli,
että on niin hauskaa, kun täällä on niin hirveesti näitä homo- ja lesbosuhteita
näissä teidän aineissa.
JL: Miten sä suhtauduit siihen?
Henna: Mä otin ihan huumorilla. Mun mielestä se oli ihan hauska juttu.
Opettaja itsekin naureskeli, että näitä on mielenkiintoista lukea, kun puolella
on joku homo- tai lesbojuttu.
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Vastaavan tyyppisiä tilanteita saattaa syntyä muiden kielten opetuksen
yhteydessä. Opettajan ja opiskelijoiden suhtautumistavoista riippuu, mi-
ten tilanne lopulta tulkitaan. Hennan opettaja onnistui nostamaan kieli-
oppivirheen tuloksena tekstiin muotoutuneet lesbo- ja homosuhteet
”mielenkiintoisina”, joskin huvittavina esiin. Henna koki tilanteen
myönteisesti, mutta ”virheen” tehneet saattoivat kokea asian toisin ja
muistaa hyvin jatkossa kirjoittaa oikein persoonapronominit. Vieraiden
kielten opettajat samoin kuin äidinkielen opettajat voivat sisällyttää ope-
tukseen tekstejä, keskusteluja ja kirjoitustehtäviä, joilla heteronormatiivi-
suus kyseenalaistetaan.17

Historian, yhteiskuntaopin, oppilaanohjauksen, ala-asteen ympäristö-
tietouden, maantiedon sekä uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneil-
la käsitellään paljon ihmiselämään ja ihmissuhteisiin liittyviä teemoja,
vaikkei niitä nähtäisikään ensisijaisesti seksuaalikasvatuksellisista näkö-
kulmista. Elina Lahelma (1992, 58–79; ks. myös Turnbull ym. 1983,
148–151) analysoi historian ja yhteiskuntaopin kirjojen kuvaa sukupuo-
lesta ja siihen liittyvistä eroavaisuuksista, ja hän esittää, että oppikirjojen
tekstiosuuksissa on pyritty melko tarkkaan sukupuolineutraalisuuteen
opetussuunnitelmia mukaillen. Toisaalta kuvitusta ja esimerkkitapauksia
tarkastelemalla syntyy kuva, jossa miehet ovat kaiken kaikkiaan selvästi
yliedustettuina suhteessa naisiin ja naisten tehtävät suuntautuvat pääasias-
sa hoivatehtäviin miesten osallistuessa laajemmin yhteiskunnan ja työ-
markkinoiden eri sektoreille. Oppikirjojen sisällöt välittävät Lahelman
(1992, 79) mukaan yhteiskunnan sukupuolityöjärjestystä kouluun ja
opiskelijoille vahvistetaan perinteisiä käsityksiä sukupuolten työnjaosta,
hoivavastuun jakamisesta sekä yleensäkin vallanjaon luonnollisuudesta.
Kuva miehistä ja miehekkyydestä rakentuu esimerkiksi historian ja yhteis-
kuntaopin kirjoissa naisia aktiivisemmaksi ja naiset hahmotetaan usein
äiteinä, aviopuolisoina, tyttärinä tai hoivaajina. Kun nainen esitetään
lähinnä suhteessa miehiin, heteroseksuaalinen feminiinisyys korostuu pe-
rusideana.

Haastatteluissa mainittiin reaaliaineiden oppisisältöjä, joissa oli tullut
esiin seksuaalisuus (ks. Bickmore 1999, 16). Eräs haastateltava oli tehnyt
esitelmän historian tunnilla Michelangelosta ja kertonut tämän olleen
homoseksuaalinen. Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuuria ja historiaa
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käsiteltäessä homoseksuaalisuus-teema on tuttu muidenkin tutkimusten
mukaan koulun opetuksessa (mm. Lehtonen 1995, 125; 134; 151).18

Biologiassa esitellään ihmisen biologian lisäksi eläinmaailmaa ja eläin-
ten lisääntymistä sekä ”perhemalleja”. Ne tarjoavat useita vaihtoehtoisia
tarinoita parivalinnoista ja perheratkaisuista. Eläinten ja ihmisten suhteita
voidaan vertailla ja rinnastaa niitä toisiinsa joko esittämällä ne saman-
suuntaisina tai vastakkaisina (vrt. Myerson 1992, 154). Barbara Crowther
(1999, 43–58) on oppikirjojen sijaan analysoinut luonnonhistoriallisia
BBC:n tuottamia tv-dokumentteja, mutta hänen tutkimuksensa auttaa
biologian eläinkuvausten tarkastelussa. Toki myös kouluissa näytetään
filmejä eläimistä tai katsellaan koulutelevision dokumentteja, joissa kuva-
taan eläimiä. Crowther arvioi ja väittää, että luontoelokuvien mielenkiin-
to kohdistuu etsimään eläinmaailmasta esimerkkejä tai selittämään eläin-
ten toimintaa siten, että urokset näyttävät aktiivisilta ja johtavilta ja
naaraat näille kuuliaisilta. Tarinat eläinten käyttäytymisestä, joilla ei tueta
mies- ja heterokeskeistä tai miesvaltaista näkökulmaa, jäävät vähemmis-
töön huolimatta eläinmaailman käyttäytymistapojen moninaisuudesta.
Tällöin esimerkiksi lisääntymisajan ohittaneet naaraat, vähemmän aggres-
siiviset urokset ja muuten erilaiset eläinyksilöt jäävät paitsioon. Samaa
sukupuolta olevien eläinten parinmuodostuksesta tai seksikäyttäytymises-
tä ei tavallisesti puhuta. Naaraiden osalta korostetaan usein äitiyttä ja
poikasten hoivaamista sekä alistunutta seksuaalisuutta suhteessa uroksiin.
Urokset puolestaan esitetään aggressiivisina ja kilpailuhaluisina reviirien
puolustajina, jotka ”johtavat haaremiaan” tai ”suojaavat puolisoaan ja
pesuettaan”. Varsinkin nisäkkäiden osalta tällainen tarinankerronta on
tavallista. Oppiaineistossa käytetyillä metaforilla ja rinnastuksilla säilyte-
tään traditionaalista maailmankuvaa ja luonnollistetaan heteronormatii-
vista ihmissuhdetta (ks. myös Letts 1999, 97–110).

Matematiikan, fysiikan ja kemian opetukseenkin voidaan sisällyttää
monenlaisia sukupuoleen liittyviä käytäntöjä ja mielikuvia (vrt. Samuel
1983, 120; Sharkey 1983, 128–135). Kyselytutkimuksessani (Lehtonen
1995, 134) vastaaja kertoi opetustilanteesta, joissa fyysistä ilmiötä verrat-
tiin sukupuoliseen kiinnostukseen: ”Fysiikassa kerran sijaisopettaja ha-
vainnollisti magnetismia vertaamalla + ja – napoja tyttöön ja poikaan, eli
samannapaiset hylkivät toisiaan ja vastakkaisnapaiset vetävät puoleensa.
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Taisi joku koiranleuka kysyä, onko magneeteilla poikkeuksia!” Opiskelija
kyseenalaisti toisaalta heteronormatiivisen lähtökohdan mutta toisaalta
heteronormatiivisuus vahvistui, kun vitsailtiin poikkeuksella, joka ei ole
mahdollinen. Fysiikan, kemian tai matematiikan oppikirjoihin on saatet-
tu sisällyttää sukupuoleen liittyviä malleja (ks. esim. perhekasvatusteemo-
jen sisällyttämisestä matemaattisten aineiden opetukseen Korhonen 1969,
40–41).

Reaaliaineiden lisäksi taideaineiden oppikirjoissa ja opetuksessa kerro-
taan paitsi taiteilijoista myös muuten ihmisten toiminnasta. Tunnetuista
taiteilijoista löytyy useita kuuluisuuksia, jotka ovat tai olivat ei-heterosek-
suaalisia. Heidän elämänsä ei-heteroseksuaalisesta puolesta, kuten pari-
suhteista samaa sukupuolta olevan kanssa, ei tavallisesti kerrota, vaikka se
olisikin ollut merkittävää taiteilijan luomistyön kannalta (vrt. Cahill &
Theilheimer 1999, 45). Heteroseksuaaliset taiteilijat esitetään oppikir-
joissa melko usein parisuhteineen ja perheineen.

Kim Amberla (1999, ks. erityisesti 37–39; 60–62) tutki musiikin
oppikirjojen sisältämiä merkkejä seksuaaliseen suuntautumiseen liittyväs-
tä tematiikasta. Hän selvitti peruskoulun seitsemännellä luokalla käytetty-
jen oppikirjojen kuvia, laulun sanoja ja tekstiosuuksia. Missään Amberlan
tutkimassa kirjassa ei esiintynyt homo-, bi- tai heteroseksuaalisuuteen
liittyviä termejä lukuun ottamatta englanninkielistä gay-sanaa, joka nyky-
merkityksessä tarkoittaa homoa. Vanhahtavassa laulun sanoituksessa gay-
sanan käännös olisi lähinnä iloinen. Kuvituksessa rakkauden tunteiden
esittäminen keskittyi selkeästi eri sukupuolta oleviin pareihin. Laulujen
sanoituksissa ei kuvattu yhtä tulkinnanvaraista kappaletta lukuun otta-
matta samaa sukupuolta olevien välistä rakkautta. Sen sijaan eri suku-
puolta olevien rakkautta kuvattiin lauluissa ja usein laulajan sukupuolesta
riippuen laulun saattoi tulkita joko samaa tai eri sukupuolta olevien
välisestä rakkaudesta kertovaksi. Tällöin esimerkiksi naisen laulamana
laulu naiseen kohdistuvasta rakkaudesta saa erilaisen merkityksen kuin jos
mies laulaa sen. Tosin joissakin kirjoissa on vastaavien yksittäisten laulu-
jen kohdalla kerrottu, että tätä laulua laulavat pojat tai miehet (Amberla
1999, 55). Naisiin suuntautuvia tunteiden osoituksia sisältyi kirjoihin
selvästi enemmän kuin miehille suuntautuvia rakkauden osoituksia. Kir-
joihin on valittu enemmän miesten sanoittamia lauluja, joka selittää asiaa.
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Lauluissa oli usein viittauksia häihin ja perheisiin, jolloin kyse oli lähinnä
eri sukupuolta olevista pareista tai ydinperheistä – ainakaan muunlaisia
vaihtoehtoja ei esitelty. (ks. Shapon-Sewin 1999, 111–124; Lehtonen
1998, 168–169.)

4.7 Heteroita oomme kaikki?

Haastattelujen analyysissa rakentuu kuva koulujen seksuaalikasvatusta,
jossa keskitytään lisääntymisbiologiaan, ehkäisy- ja seksitautivalistukseen
sekä perheen merkityksen korostamiseen. Nämä esitetään tyypillisesti
heteroseksuaalisessa kontekstissa ilman, että sitä tuodaan esiin suorasanai-
sesti. Koulujen seksuaalikasvatus luo idealisoitua kuvaa aikuisten seksuaa-
lisuudesta jättäen lasten ja nuorten sen hetkisen tilanteen toiveineen ja
pelkoineen tarkastelun ulkopuolelle (ks. myös Penttinen 1988, 93). Kirjat
ja niiden käyttö esittävät ihmisen – aikuiseksi kasvavan nuoren – ensisijai-
sesti heteroseksuaalisena biologisena olentona, jonka tavoite on välttää
heteroseksuaalisen yhdynnän vaaroja eli epätoivottua raskautta ja suku-
puolitauteja, ja joka pyrkii tulevaisuudessa muodostamaan heteroseksuaa-
lisen ydinperheen (vrt. Aapola 1999, 345–346).

Kirjoissa ja niiden käytössä eivät korostu seksuaaliset nautinnot, tyylit
tai itse seksikäyttäytyminen. Seksuaalinen suuntautuminen tulee esiin
homoseksuaalisuutena, mikä mainitaan erilaisuutena. Heteroseksuaali-
suutta ei välttämättä nimetä, vaan se nähdään itsestään selvänä. Homo-
seksuaalisuudesta ei puhuta erityisesti opiskelijoiden elämään liittyvänä
asiana, vaan ”toisten ongelmana”, jota pitäisi ymmärtää. Abstrakti opiske-
lija, jolle oppikirjat on tarkoitettu, mielletään ensisijaisesti heteroseksuaa-
lisena (vrt. Kosunen 2000, 279; Mietola 2001, 3–20).

Kuva kunnon kansalaisesta tai suomalaisesta sisältää joissakin tapauk-
sissa vaatimuksen heteroseksuaalisuudesta (ks. myös Gordon & Lahelma
1998, 254–258). Heteroseksuaalisen ydinperheen asettaminen nuoren
tulevaisuuden tavoitteeksi kertoo tästä. Kun koulussa keskustellaan ho-
moseksuaalisuuden ja lesbo- ja homosuhteiden virallistamisen hyväksy-
misestä tai lesbojen ja homojen lasten oikeudellisesta asemasta, puhutaan
ajankohtaisesta asiasta, mutta myös siitä, kuka on kunnon kansalainen,
kenellä on oikeus perheeseen, joka mielletään yhteiskuntaa eteenpäin
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vieväksi voimavaraksi. Kouluopetuksessa ylläpidetään ajattelua, jossa vain
heteroseksuaalinen ydinperhe symbolisoi tulevaisuuden turvaa kansanku-
vastossamme. Koulun oppimateriaali ja sen käyttö eivät ole kuitenkaan
yksiviivaisia ja yhtenäisiä tässäkään asiassa. Osa opettajista ja opiskelijois-
ta suhtautuu kriittisesti heteronormatiivisuuden ilmenemismuotoihin.
Vaihtoehtoisen oppiaineiston käyttö, kriittiset kommentit, esitelmät ja
monipuolinen kokemuspohjainen keskustelu ovat mahdollisuuksia.
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5. Sukupuolijako käsityö- ja
liikuntakasvatuksessa

Lähestyn tässä luvussa heteronormatiivisuuden ilmenemistä opetuksessa
tarkastelemalla opiskelijoiden jakoa tyttöihin ja poikiin peruskoulun kä-
sityö- ja liikuntatunneilla. Tutkin, miten nuoret tulkitsevat ja ymmärtä-
vät sukupuolijakoa. Miten oppiaineet ovat sukupuolittuneet ja millaisia
hierarkioita niihin liittyvien valintojen välille muodostetaan tai muo-
dostuu? Tarkastelen myös käsityö- ja liikuntakasvatuksen opettajien
käyttäytymistä.

Käsityö- ja liikuntatunnit ovat peruskoulun opetuksessa näkyvimmin
ja useimmin sukupuolen perusteella jakautuneita (Lahelma 1992, 92–93,
95; Gordon & Lahelma 1998, 263–264; Autio 1997, iii, 6; Jakku-
Sihvonen 1996a, 208; Kuhmonen 1994, 36). Kysyin haastattelemiltani
nuorilta, oliko koulussa oppiaineita, joissa sukupuoli tuli erityisesti esiin.
Tällöin he mainitsivat liikunnan ja käsityötunnit. Jos ne tai toinen niistä
mainittiin, saatoin tehdä lisäkysymyksen muista aineista, joissa sukupuoli
olisi koettu merkittävänä tekijänä. Tällöin he kertoivat tavallisesti liikun-
nasta tai käsityötunneista elleivät olleet niitä jo aiemmin maininneet ja
pari mainintaa koski muita oppiaineita kuten kotitaloutta. Haastateltavat
nimesivät sukupuolen kannalta keskeisiksi juuri ne oppiaineet, joissa
sukupuolijakokin on näkyvintä.

5.1 Sukupuolineutraalisuuden myytti –
käsityökasvatus esimerkkinä

Käsityön opetus noudatti käytännössä 1990-luvulla edelleen pääsääntöi-
sesti linjaa, jonka mukaan tytöt valitsevat tekstiilikäsityön ja pojat tekni-
sen käsityön riippumatta opetussuunnitelmien sukupuolineutraaliudesta.
Usein tämä jako tapahtui ala-asteen kolmannella luokalla, jolloin monissa
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kouluissa oli niin sanottu vaihtojakso toisen käsityövaihtoehdon tunneil-
la. Yläasteen seitsemännellä luokalla käsityö oli useimmiten pakollista ja
silloin enemmistö pojista valitsi teknisen työn ja enemmistö tytöistä
tekstiilityön. Noin 11 prosenttia tytöistä opiskelee teknisen työn ryhmäs-
sä ja noin kaksi prosenttia pojista on tekstiilityön opetusryhmässä (Ojala
1998). Monissa kouluissa oli tuolloin parin viikon vaihtojakso toisessa
valittavassa käsityökokonaisuudessa (Nysten 1990; Lahelma 1992, 90–
91). Yläasteen kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla käsityö on ollut
vapaaehtoinen aine ja silloinkin se valittiin lähinnä perinteisen sukupuo-
littuneen tavan mukaan jos lainkaan (Lahelma 1992, 90–91). Teknistä
käsityötä opettavat pääasiassa miesopettajat ja tekstiilityötä lähes ainoas-
taan naisopettajat (Peltonen 1988, 204; Komiteanmietintö 1988, 83; ks.
myös Grant 1983, 222).

Joissain kouluissa on viime vuosina integroitu käsityön opetusta. Ope-
tushallitus esittää raportissa, jossa arvioidaan tasa-arvon toteutumista
koulutuksessa, että peruskoulussa on pyritty irti vanhasta sukupuolen
perusteella tapahtuvasta roolijaosta ja tavoitteeksi on otettu pikemminkin
”taipumusten mukaisten valintojen tukeminen ja yksilöllisyys”, mutta
niissä ei ole edetty kovin pitkälle (ks. Jakku-Sihvonen 1996b, 2; Lahelma
2002b). Eduskunnan sivistysvaliokunta on pitänyt tärkeänä pakollisen
käsityön yhtenäistämistä eli saman opetuksen antamista molemmille su-
kupuolille (ks. lisää Kuhmonen 1994, 36).

Kaikissa haastatteluissa, joissa puhuimme käsityötunneista, tuli esiin
perinteinen jako tyttöjen tekstiilityöhön ja poikien teknisiin töihin. Ope-
tussuunnitelma-asiakirjojen sukupuolineutraali lähestymistapa ei heijastu
käytännön tasolla, vaan kyseiset aineet koetaan hyvin sukupuolittuneiksi
(ks. Lahelma 1992, 117; Gordon ym. 2000, 39–40; Sunnari 1997, 139).
Haastateltavat kertoivat käsityövaihtoehtojen valinnaisuudesta, mutta
joillakin tämä oli muuttunut pakoksi valita sukupuolen perusteella tietyl-
lä tavalla.

Johanna (18): Mä olin ala-asteella veistossa, mutta sitten yläasteella mut
pantiin käsitöihin. Se oli jotenkin ihmeellistä, että siinä koulussa, jossa muu-
ten asiat toimi ihan hyvin, että rehtori ja kaikki oli ihan sitä, että tietenkin
kaikki tytöthän ovat aina olleet käsitöissä. Mun yläasteella on niin, että siellä
ei oo veistoluokkaa, että pitää mennä toiseen kouluun. Että miten sä nyt voit
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yksinäisenä sinne mennä. Sitä pidettiin jotenkin kummallisena. Sit mä olin
ihan siinä, ja opettelin miten ompelukone toimii ja kaikkee, koska ne oli
mulle ihan uusia. Olen ihan kiitollinen siitä, että on sitäkin.
JL: Miten seiskaluokalla, kaikki oli vaan käsitöissä. Entäs nää rinnakkaisluo-
kat, kävikö pojat siellä?
Johanna: Pojat kävi jossain toisessa koulussa, mut se ei elämää paljon het-
kauttanu. Siinä oli joku syy, että meillä ei ees ollu sitä vaihtojaksoa, että tytöt
on vähän aikaa. Meillä jotenkin päätettiin täysin näin.

Johannan kertomassa kokemuksessa korostuu monta käsityön valinnai-
suuteen liittyvää seikkaa. Johanna valitsi ala-asteella tekniset työt, mutta
yläasteella suositellusta valinnaisuudesta huolimatta häneltä evättiin tämä
mahdollisuus vetoamalla perinteiseen sukupuoliajatteluun, puutteisiin
koulun tiloissa ja siihen, ettei Johanna olisi voinut mennä yksin toiseen
kouluun. Poikien ei oletettu opiskelevan tekstiilityötä sen takia, että kou-
lussa ei ollut tarjota tiloja teknisille töille. Tytöille ei järjestetty edes
vaihtojaksoa toisen koulun tiloissa. Johanna joutui heikompaan asemaan
niiden tyttöjen rinnalla, jotka olivat jo ala-asteella opiskelleet tekstiilitöi-
tä. Johannan koulussa sukupuolitettu käytäntö näytti ratkaisevan aineva-
linnan, eivät siis opiskelijan yksilölliset mieltymykset kuten Opetushalli-
tuksen raportissa esitetään (ks. Jakku-Sihvonen 1996b, 2). Käytäntö eh-
käisee tyttöjä valitsemasta jatkokoulutusta ja aloja, joissa teknisten töiden
osaamisesta olisi apua.1

Nuoret toivat kriittisesti esiin kuilun yleisten periaatteiden ja käytän-
nön välillä. Pasi (20) kertoi, että ”käsityössä ei virallisesti oo semmosta
jakoa, mutta käytännössä se yleensä vaikuttaa jonkun verran”. Petteri (19)
puolusti sukupuolittuneiden käsityövalintojen purkamista: ”Se vaan, että
enempi käsitöitä pojille kiitos ja puutöitä tytöille kerta, jos nykyään on
tasa-arvoinen yhteiskunta, niin mitä järkeä on opettaa pojille enemmän
puutöitä”.

Nuoret antavat sukupuolijaolle erilaisia merkityksiä eri tilanteissa ja
samantyyppisissä valintatilanteissa merkitykset vaihtelivat koulusta toi-
seen (ks. Gordon & Lahelma 1992a, 325). Laura (16) teki sukupuolen
kannalta epätyypillisen käsityövalinnan. Ala-asteen ensimmäisinä vuosina
hän ei ollut kokenut, että hänen teknisten töiden valintansa olisi merki-
tyksellistetty sukupuolisesti. Toisin oli uudessa koulussa, jossa hän koki,
että joutui valinnan yhteydessä pohtimaan nimenomaan sukupuoltaan.
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Laura (16): Siellä oli kauheen, ensinnäki oli kauheen kiva luokka. Varmaan
puolet oli jotain ulkomailla asuneita niitten vanhempien töiden takia, ja se oli
kauheen semmonen energinen luokka. Siellä ei ollu mitään semmosta, että
tytöt valitsee. Huomasin heti, että uudessa kaupungissa oli paljon vanhoelli-
sempi asenne. Yksikään poika ei valinnut tekstiilitöitä, ja ykskään tyttö ei
valinnut puukäsitöitä, paitsi se mun kaveri ja minä. Se oli vaan sillai et mitä sä
haluat, että ei tarvinnu ajatella, mitä sä oot sukupuolisesti. Mä halusin puukä-
sitöitä. Mä tykkäsin niistä paljon enemmän.

Laura korosti taipumuksiaan ja kiinnostustaan puukäsitöihin, mutta uu-
den koulun ilmapiiri sai hänet sukupuolittamaan valintansa. Paikalliset
koulujen ilmapiirit ovat keskeisiä. Myös transsukupuolinen Anna, joka
oli opiskellut poikana poikaluokalla, kommentoi sukupuolelle annettujen
merkitysten riippuvuutta paikallisesta koulukontekstista.

JL: Eiks teillä ollu ollenkaan mahdollista ottaa tekstiilitöitä?
Anna (30): Ei muistaakseni ollu. Mutta tota mä oon kans just miettiny, miten
tosiaan joskus toiset tranut on sitä, että silloinkin jaettiin kahtia. Itse asiassa
voi olla, et se oiski tuntunu just kamalammalta, jos ois koko ajan ollu sitä, että
jaetaan kahtia, jaetaan eri roolit.

Anna kertoi opiskelleensa poikien kanssa teknisiä töitä ja hän toi esiin,
että kenties hänestä olisi tuntunut vaikeammalta olla sekaluokalla, jossa
tytöt olisivat valinneet tekstiilityön ja pojat teknisen työn. Silloin suku-
puoli olisi merkityksellistynyt voimakkaammin ja ollut näkyvämmin esil-
lä. Anna opiskeli teknisiä töitä muiden opiskelijoiden kanssa hieman
samaan tapaan kuin mitä muuta ainetta tahansa eikä joutunut erityisesti
pohtimaan sukupuolikysymystä.

Sekä haastatteluistani että tutkimuksista (esim. Lahelma 1992, 91–93)
saamani käsityksen perusteella pojat valitsevat harvemmin tekstiilityön
kuin tytöt teknisen työn – silloin kuin valinta ylipäänsä on koulussa
mahdollinen. Opetussuunnitelmien periaatteellinen kanta käsityöopinto-
jen ja niihin liittyvien valintojen sukupuolineutraalisuudesta ei tunnu
haastattelujen perusteella vieläkään toteutuneen koulujen käytäntöjen ta-
solla (ks. Lahelma 1992; Gordon & Lahelma 1992b, 319; Sunnari 1997,
138–156). Pikemminkin vanha sukupuolen perusteella tapahtuva käsi-
työvaihtoehdon valintaperinne jatkuu ja näin ristiriita opetussuunnitel-
mien ja käytännön mahdollisuuksien ja valintojen välillä säilyy.



83

5.2 ”Veli jäi kutomaan tumppuja”
– poika tekstiilitöissä

Epätyypillisen käsityövalinnan tehneisiin poikiin suhtauduttiin haastatte-
lujen perusteella vaihtelevasti toisten opiskelijoiden taholta. Haastatelta-
vat kertoivat tapahtuneista omista tai toisten valinnoista ja osa heistä
arveli, mitä olisi tapahtunut, jos joku poika olisi valinnut tekstiilityön.
Sara (18) kertoi, että sitä olisi pidetty ”vähän epänormaalina, enemmän
tyttöjä kun otti veiston kuin poikia, jotka ottivat käsityön”. Osaa poikke-
uksellisen valinnan tehneistä pojista ”katsotaan pitkään”, joidenkin valin-
taa naureskellaan tai kummeksutaan. Toisia taas ei ihmetellä eikä heistä
naljailla. Itsestään selvänä ei valinnan tekoa useimmissa tapauksissa pide-
tä. Haastatteluaineistossa esiintyi tarinoita epäilyistä tekstiilityön valitse-
van pojan mahdollisesta homoseksuaalisuudesta (vrt. Riddell 1992, 63;
Unks 1995, 6). Janne puolestaan toi esiin, ettei tekstiilityön valitsevaa
poikaa homoteltu, vaikka hänen valinnastaan muuten vitsailtiin.

Janne (15): . . . Ainakin ala-asteella, kun oli teknistä ja tekstiilityötä, niin
siinä oli kamalaa, jos joku poika meni tekstiilityöhön. Et yks tyyppi meni
tekstiilityöhön ja ei sitä silleen kiusattu, aina vitsailtiin siitä.
JL: Mitä siitä vitsailtiin?
Janne: No just eks onks hauska neuloo siellä jossain. Ei sitä homoks haukuttu
kuitenkaan.

Tekstiilityön valitsevat pojat ovat tyypillisesti 9-vuotiaita ja vapaaehtoise-
na aineena sen valitsijat ovat pääasiassa 14–16-vuotiaita. Nuorimmissa
ikäryhmissä ala-asteella homoseksuaalisuus on vieraampi asia eikä sitä
liitetä epätyypillisiin sukupuolittuneisiin valintoihin niin usein kuin ylä-
asteen loppuvuosina. Sen sijaan sukupuolikontrolli saattaa näkyä, kun
epätyypillisen valinnan tehneitä poikia kiusataan tyttömäisyydestä (Gor-
don & Lahelma 1992b, 325). Poikien tekstiilityövalinta nähdään joten-
kin ”hassuna” pääosin etenkin niiden poikien mielestä, jotka valitsevat
teknisen työn, mutta myös tytöt saattavat vitsailla asiasta (ks. Heikkinen
1994, 93).

Niko (16): Sai valita. Mä otin tekstiilityön, koska se oli mun mielestä kiin-
nostavaa.
JL: Oliko teillä muita poikia siellä?
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Niko: Oli muutamia. Muutama suhtautui siihen sillä tyylillä, että katsokaa
tuota neitiä.
JL: Ketkä ajattelivat sillä tavalla?
Niko: Se ei ollut tietenkään vakavaa. Muutamat ystävät puhuivat, että vielä
käsitöissä. Hah, haa.
JL: Mitä ne siitä sitten heitti?
Niko: Kysyivät, että mitä siellä tehdään. Onko siellä pitsejä?

Poikien ”yksilöllisiin taipumuksiin pohjautuvien” valintojen, joihin Ope-
tushallituksen raportissa kannustettiin (ks. Jakku-Sihvonen 1996b, 2),
tekemistä rajaa pelko naurunalaiseksi joutumisesta tai oman sukupuolen
kyseenlaistamisesta, jos valitsee tekstiilityön. Tätä pohtivat myös poikien
vanhemmat, jotka mahdollisen kiusaamisen takia eivät rohkaise poikiaan
epätyypillisiin valintoihin: vanhemmatkin pitävät usein tekstiilityötä har-
rastavaa poikaa tyttömäisenä (Ala-Ilomäki 1990, 101, 116; Lahelma
1992, 90; vrt. Riddell 1992, 63, 173–174; Wynn 1983, 199). Myös
tekstiilityö sinänsä kategorisoidaan naiselliseksi kuten Elina Lahelma
(2002b) on analysoinut.

Usu (17): Mulle tulis ainakin ensimmäiseks mieleen, et vois vitsailla ”mikä
hintti toi on, heh heh”. Kuitenkin se [tekstiilityö] on niin naisellinen, se
luokitellaan naiselliseks. Ei siellä kyllä ollu poikia.

Vastaavasti tekniset työt koettiin miehiseksi (ks. Grant 1983, 220). Haas-
tatteluissa esiin tulee käsitys siitä, että tekstiilityö nähdään alempana
arvoasteikolla mielletyksi kuin tekniset työt. Samuli (24) kertoi, että
hänen luokkatoverinsa Veli ”valitsi tämän käsityöpuolen, et hän jäi kuto-
maan tumppuja ja ompelemaan kasseja”. Poikien ”alentuminen” naispo-
sitioon herätti ihmetystä ja tuntui huvittavalta. Veera (18) analysoi käsi-
työvalintojen arvostusta peilaamalla sitä koulun ulkopuolisen kulttuurin
malleihin, joihin sisältyy oletus siitä, että naisten on esimerkiksi helpompi
ja arvokkaampaa pukeutua mieheksi ja tehdä miehisiä valintoja kuin
toisin päin. Taustana on naiseuden ja siihen liitettyjen ominaisuuksien
vähäisempi yhteiskunnallinen arvostus suhteessa miehekkyyteen.

Opetussuunnitelma-asiakirjat ja erilaiset mietinnöt ovat useasti koros-
taneet sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuoliroolijaon ehkäisyä (ks. mm.
Komiteanmietintö 1988, 99; Lampela & Lahelma. 1996, 231; Jakku-
Sihvonen 1996b, 2; ks. myös Autio 1997, iii, 238). Opettajien suhtautu-
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minen on merkityksellistä. Leo kertoi osallistumisestaan tekstiilityön tun-
neille ja opettajansa myönteisestä suhtautumisesta siihen.

Leo (19): Mä olin tyttöjen kanssa ainoana poikana. Lapsena mä olin äidin ja
siskon kanssa kotona. Kun ne kutoi, niin mä halusin kutoa myös, ommella ja
kaikkea sellaista. Rupesin tykkäämään siitä ja sitten kun kolmannen luokan
keväällä piti valita teknisen välillä eli annettiin mahdollisuus, niin mä valitsin
sen [tekstiilityön], koska tykkäsin siitä.
JL: Miten siihen suhtauduttiin? Miten opettajat ja oppilaat suhtautuivat
siihen?
Leo: Opettajat antoivat kympin.

Hän perusteli käsityövalintaansa osaamisellaan ja kiinnostuksellaan. Epä-
tyypillisen valinnan tehneitä miehiä toimii tekstiilialalla. Haute couture -
yritysten johtajat ja suosituimmat vaatesuunnittelijat ovat miehiä, vaikka
ala on muuten naisvaltainen (ks. Riddell 1992, 63). Tekstiilitöiden opet-
tajat saattavat suhtautua tekstiilityön valitsevaan poikaan myönteisesti,
mutta vaihtojaksolla vähätellä poikia, kuten Saran muistelema opettaja.

Sara (17): Käsityönopettajalla oli perusnegatiivinen asenne kaikkia poikia
kohtaan, että se oli aivan ikävä. Ei se nyt suoranaisesti ikävä ollut, mutta kun
meillä oli pakollinen puolen vuoden rupeama käsitöitä jossain välissä, niin se
oli pojille vähän sellainen, että tämä on neula, jos kukaan ei ole ennen
nähnyt. Tällainen ”te ette osaa mitään”-asenne.

Vaihtojaksolla saadut kokemukset ovat riippuvaisia opettajan suhtautu-
misesta ja esimerkiksi siitä, miten hän sukupuolittaa opetuksessaan opis-
kelijoita, näiden taitoja ja valintoja.2

5.3 ”Sun piti näyttää et sä osaat”
– tyttö veistossa

Tytöt valitsevat teknisen työn harvoin, mutta useammin kuin pojat teks-
tiilityön (Lahelma 1992, 91–93), eikä heitä kiusata niin paljon kuin
poikia poikkeuksellisesta valinnastaan. Syinä tähän ovat teknisten töiden
suurempi arvostus, poikien tyttömäisyyden voimakkaampi väheksyntä
verrattuna tyttöjen poikamaisuuteen tai ”poikamaisiin” valintoihin, ja se,
että tyttöjen teknisen työn valinta oli yleisempi kuin poikien tekstiilityön
valinta (ks. Tarmo 1992, 296–297). Joissain haastatteluissa pohdittiin
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teknisen työn valinneen tytön sukupuolta. Aleksi muisteli, miten rinnak-
kaisluokan poikamainen tyttö oli sekoittanut sukupuolijärjestystä paitsi
ulkonäöllään ja nimellään myös käsityövalinnallaan.

Aleksi (17): Sekin oli semmonen tyttö, että yheksännellä selvisi, että se on
yleensäkään tyttö. Sitä sai sitten miettii koko yläasteen.
JL: Mikä siinä?
Aleksi: Sillä oli nimikin semmonen outo, oliko se Mirka ja sitten tota mun
naapurini oli Mirka ja se taas oli poika ja sit kuitenkin niinku ja se oli vähän
tukevampi tyyppi ja isompi ja.
JL: Oliko se jotenkin poikamainen?
Aleksi: Oli. Lyhkäset hiukset oli ja ei meikkiä, ei mitään semmosta.

Sara (18) epäili teknisen työn valinnutta tyttöä ”jonkinlaiseksi biseksuaa-
liksi” tämän tyylin ja käsityövalinnan takia. Voi olla niin, että ”poikamai-
set” tytöt ja ”tyttömäiset” pojat, joita molempia on kouluissa, valitsevat
muita useammin sukupuolelleen epätyypillisen käsityövaihtoehdon. Poi-
kamaisissa tytöissä ja tyttömäisissä pojissa voi olla enemmän niitä, jotka
myöhemmin tai jo kouluaikana ovat ei-heteroseksuaalisia. Haastattele-
mistani nuorista melko moni oli tehnyt epätyypillisen valinnan käsityös-
sä. Kaikki teknisen työn valitsevat tytöt eivät kuitenkaan ole poikamaisia
eivätkä ei-heteroseksuaalisia, kuten eivät myöskään kaikki tekstiilityön
valitsevat pojat ole tyttömäisiä tai jossain elämänsä vaiheessa homoseksu-
aalisia. Joskus pelkkä poikkeuksellinen käsityövalinta saa opiskelijat,
opettajat tai vanhemmat kyseenalaistamaan valitsijan seksuaalisuuden ja/
tai sukupuolen (vrt. Riddell 1992, 63; Unks 1999, 6).

Teknisten töiden valinta vaatii monilta tytöiltä erityistä aktiivisuutta
ja pohdintaa. Osa heistä päätyy valitsemaan tekstiilityön, vaikka onkin
kiinnostuneempi teknisestä työstä. Essi (18) kertoi syiksi ryhmäpaineen,
mahdollisen yksinäisyyden ja sen, että olisi pitänyt olla erityisen hyvä, jos
olisi osallistunut teknisten töiden tunneille (ks. Grant 1983, 221).
Nadjankin kertomuksessa esiintyy paitsi pärjääminen poikien joukossa
myös tyttöjen kateus ja tekstiilityön vähättely.

Nadja (20): Olen aina mennyt poikien vauhdissa. Olen pysynyt mukana. Ei
ne mitään. Siellä mä sitten väsäsin jotain taltalla, kaikenlaista. Se oli ihan
normaalia, että mä olin siellä.
JL: Tytöt eivät kiusannet sinua?
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Nadja: Ei. Ne oli kateellisia mulle, kun sain olla poikien kanssa.
JL: Ne otti sen siltä kantilta. Ne ei kuitenkaan itse halunneet sinne?
Nadja: Ei. Ne halusi väsätä kaiken maailman pikku pussukoita ja kutoa
sukkia ja lapasta.

Samantyylistä vähättelyä oli Villen (19) haastattelussa, kun hän kertoi,
ettei tyttöjä ollut teknisissä töissä, siis ”semmosii, joita ei huvita nysvätä
jossain rättikasassa”. Sen sijaan haastatteluissa ei esiintynyt juttuja poikien
kateudesta niitä poikia kohtaan, jotka saivat olla tyttöjen kanssa tekstiilit-
yössä, eikä poikien pärjäämistä neulomisessa epäilty niin usein kuin tyttö-
jen pysymistä mukana poikien tahdissa. Tyttöjen teknisen työn valintaa
ymmärretään paremmin, koska sitä arvostetaan enemmän, siellä on poi-
kia ja siitä on enemmän hyötyä tulevaisuuden opiskelu- ja ammattivalin-
noissa (vrt. Tarmo 1992, 296–297).

Osa teknisen työn valinneista tytöistä saa miesopettajiltaan epäasiallis-
ta kohtelua (vrt. Komiteanmietintö 1988, 59). Haastateltavat kertoivat,
että opettaja saattoi haukkua, vähätellä tai sääliä tyttöä tai sivuuttaa tämän
opetuksessa. Osa epätyypillisen valinnan tehneistä palaa takaisin suku-
puolelle tyypillisen käsityön pariin tai jättää valitsematta sukupuoliodo-
tusten vastaista käsityöainetta vapaaehtoisena aineena opettajan käyttäy-
tymisen takia. Osa opettajista taas päästää teknisen työn valinneet tytöt
poikia vähemmällä, mikä voi tuntua epäoikeudenmukaiselta ja sukupuol-
ta väärällä tavalla merkityksellistävältä. Laura ei suhtautunut vakavasti
työtehtäviin teknisissä töissä, koska kuitenkin sai hyvän arvosanan ja Sara
(17) taas kertoi siitä, ettei tyttöjen meluamiseen puututtu niin helposti
kuin poikien: ”Vaikka joku tyttö olisi mennyt sen eteen ja karjunut
täysillä, niin se olisi sanonut, että pojat siellä takana, olkaas vähän hiljem-
paa, että mä kuulen, mitä tämä tyttö tässä sanoo”. Saran mielestä hänen
teknisten töiden opettajansa oli kuitenkin kiinnostunut saamaan lisää
tyttöjä opetusryhmäänsä. Myönteiseksi tarkoitettua sukupuoleen liittyvää
erityiskohtelukaan ei aina koeta oikeudenmukaiseksi.

5.4 Oletus heteroseksuaalisesta perheestä

Myös perinteisen valinnan tehneisiin opiskelijoihin kohdistuu sukupuoli-
kontrollia ja -odotuksia opettajan ja opiskelijoiden taholta (Gordon ym.
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2000a, 40; vrt. Grant 1983, 219; Dixon 1997, 89–104). Janie Whyld
(1983a, 66) ja Sheila Riddell (1992, 38, 51) analysoivat, että tekstiilityön
on nähty valmistavan nuoria tyttöjä kotiäitiyteen ja feminiinisyyteen ja
teknisten töiden puolestaan miesvaltaisille uravalinnoille ja maskuliini-
suuteen (ks. myös Cahill & Theilheimer 1999, 43). Opiskelijat saattavat
suhtautua näihin käsityötunteihin liittyviin käytäntöihin kriittisesti ja osa
opettajista pyrkii aktiivisesti rikkomaan perinteisiä ajattelumalleja. Samu-
li (24) esittää, että ”ei ollu mitään tollaisia niinku sovinistisia, että tytölle-
hän ei käy sorvi tai muuta, että ihan tasapuolisesti se opetus toimi siellä”.
Kaikki opettajat eivät kuitenkaan pyri purkamaan sukupuolille ”luotuja”
käyttäytymismalleja (Lahelma 1992, 90; 2002).

Teemu (20): Ei. Se oli automaattisesti niin, että pojat teknisiin ja tytöt
tekstiiliin ja meijän teknisen opettaja se oli semmonen hunk [englanninkieli-
nen sana, jolla tarkoitetaan lihaksikasta maskuliinista miestä].
JL: Aha. . . kielteisessä vai myönteisessä mielessä?
Teemu: Kielteisessä.
JL: Joo, mitä se tarkoitti.
Teemu: Siis että miehen paikka on perheen päänä ja armeija on käytävä.
Tekee fyysisen työn ja kaikkee tämmöstä. Sen kaaliin ei mee, että joku voi olla
koko elämänsä pehmeillä käsillä ilman, että on jotain känsiä näkyy jostain
vitun paskan lapioinnista. Siis perussuomalainen juntti.

Teemu tulkitsi teknisten töiden opettajansa mieltäneen miehen position
ja tehtävän selvästi ja yksioikoiseksi: teknisen työn itsestään selvä valinta,
fyysisyys, perheen pää eli patriarkaalisuus (ja siten heteroseksuaalisuus) ja
sotilaallisuus sekä ruumiilliset ominaisuudet kuten känsät jäsensivät mie-
hen paikan ja olemuksen opettajansa maailmankuvassa (ks. Riddell 1992,
155; Gordon ym. 2000a, 107).

Erilaisista käsityötaidoista voi olla nuorille hyötyä heti tai myöhem-
min elämässä: pyörän kumin vaihtaminen, ikkunaverhojen ompelu, lam-
pun vaihtaminen, napin ompelu paitaan, seinän maalaaminen tai sukan
paikkaaminen ovat hankalia tehtäviä, jos niitä ei osaa. Peruskoulun käsi-
työn opetukseen on sisältynyt lähtökohtaisesti ajattelutapa, että jos pojat
oppivat ”miesten” työt ja tytöt ”naisten” työt (ks. Autio 1997, 1, 6;
Kaarninen 1995, 41), niin silloin tulevaisuudessa perheessä osataan tehdä
lähes kaikki tarpeellinen. Kyse ei olekaan pelkästä työmarkkinajakoon
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liittyvästä taitosuuntautumisesta, vaan heteroseksuaalisen ydinperheen
näkemisestä tytön ja pojan tulevaisuutena. Yksinhuoltajat, yksinasuvat ja
samaa sukupuolta olevat parit jäävät heikommalle käsityötaitojensa kans-
sa, jos heidän kodissaan hallitaan vain ”toisen sukupuolen” taidot. Kaikil-
le nuorille olisi hyötyä tarpeellisista käsityötaidoista, joita nyt opiskellaan
sukupuolisesti merkityksellistettyinä ja jakautuneina tekstiili- ja teknisissä
töissä (ks. Komiteanmietintö 1988, 102; ja yhteisopetuskokeiluista emt.
90; Jakku-Sihvonen 1996a, 208; Teittinen 1996, 311–314; vrt. Ruotsin
tilanne Hovi 1993, 226). Huolimatta opetussuunnitelmien ja mietintö-
jen sukupuolineutraaleista kannoista vanha koululaitoksen alkuaikojen
perinne jatkuu (ks. Sunnari 1997, 68).

5.5 Liikuntatuntien sukupuolijako

Liikuntatunnit on tavallisesti jaettu ala-asteen kolmannelta luokalta lähti-
en sukupuolen perusteella tyttöjen ja poikien liikuntaan, joskin varsinkin
pienissä kouluissa toteutetaan yhteisliikuntaa. Huolimatta opetussuunni-
telmien tavoitteiden sukupuolineutraaliudesta liikuntatuntien opetusko-
konaisuudet ja opettajakunta ovat pääasiallisesti sukupuolen mukaisesti
eriytyneitä niin, että naisopettajat opettavat sukupuolittunutta liikuntaa
tytöille ja miesopettajat sukupuolittunutta liikuntaa pojille (Siniharju
1998, 68; Vartala ym. 1983, 50; Lahelma 1992, 92–93; Metso 1992,
276; Wuolio & Jääskeläinen 1993, 940).

Kaarina Määttä ja Anu-Liisa Turunen ovat väittäneet, että koululii-
kunnan sukupuolijako korostaa yleistä merkitystä, joka on annettu poiki-
en ja tyttöjen biologisille eroille verrattuna sosiaalisiin tai kulttuurisiin
eroihin (Määttä & Turunen 1991, 50; ks. myös Tiihonen 1994, 243–
244; Talbot 1995, 76; Evans & Davies 1995, 21). Tästä löytyy esimerkki
kirjasta ”Physical Education in Finnish Schools”, joka esittelee suomalais-
ta koululiikuntaa ulkomaalaisille: ”Suomessa pojille ja tytöille annetaan
hyvin erilaista liikuntaopetusta. Opetuksessa ei voida jättää huomioimat-
ta biologisia eroja. Vaikka opetussuunnitelman tavoitteet ovat samanlaiset
molemmilla, tuntiopetusohjelmat ja niiden toteutus antavat mahdolli-
suuden ottaa huomioon poikien ja tyttöjen erilaiset voimavarat, tarpeet ja
kiinnostuksen kohteet.” (Laakso ym. 1983, 2, käännös JL)
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Lähes kaikki haastateltavani kertoivat, että heillä liikuntatunnit oli
jaettu sukupuolen perusteella. Tätä jakoa ei tavallisesti perusteltu. Jannen
(15) mielestä ”se on liikunnassa ainakin ihan itsestään selvää, että koko
elämän ollut sillei, niin ei sitä kyseenalaista”. Muutamilla haastateltavista
ei ollut ala-asteella jakoa sukupuoliryhmiin, mutta tuolloin tilannetta
oltiin perusteltu. Näissä poikkeustapauksissa syinä olivat ryhmäkoko tai
toisen sukupuoliryhmän pienuus ja opettajien vähäinen määrä. Haastatte-
luissa ei keskusteltu siitä, annettiinko kaikille yhteisryhmäläisille samat
tehtävät riippumatta sukupuolesta (vrt. PEOPS 1985, 189).

Toisinaan yläasteella opetetaan liikuntaa yhteisesti tytöille ja pojille.
Uinti, tanssi ja toisinaan esimerkiksi lentopallo saattavat olla yhteisliikun-
talajeja. Syynä voivat olla käytännön järjestelykysymykset. Harvemmin
yhteisliikuntaopetus valitaan tietoisesti didaktisista syistä, vaikka sitä on
suositeltukin (mm. Komiteanmietintö 1988,102). Yhteisopetuksella on
hyviä ja huonoja puolia: opetus voi tapahtua toista sukupuolta eli tyypilli-
sesti poikia suosien, mutta toisaalta tytöt ja pojat voivat oppia yhteistoi-
mintaa (Eklund 1996, 53–57; Lahelma 1987, 42; Määttä & Turunen
1991, 50; Metso 1992, 277; ks. myös Scraton 1995, 149; Flintoff 1995,
195). Sheila Scraton on esittänyt, että ongelmia yhteisopetuksessa saatta-
vat olla poikien tyttöihin kohdistama verbaalinen ja fyysinen seksuaalinen
häirintä, tyttöjen saama vähäisempi huomio opetuksessa ja lajivalinnoissa
sekä pienempi tilankäyttömahdollisuus ja se, että pojat ja tytöt oppivat,
että pojat dominoivat ja tytöt asettuvat perifeerisempiin asemiin (Scraton
1995, 143, 149; ks. myös Evans & Davies 1995, 21; Talbot 1995, 74).
Toisaalta erillisopetuksen säilyttäminen ylläpitää vanhoja sukupuolimal-
leja (Scraton 1995, 149).

Yksi tavanomaiseksi tullut yhteisliikuntatilanne on tanssien harjoittelu
lukiossa vanhojen päivää varten tai yläasteella päättäjäistansseja varten
(vrt. PEOPS 1985, 182; Eklund 1996, 177). Tavallisesti tällöin muodos-
tetaan parit tytöstä ja pojasta. Jos tytöt eivät löydä itselleen paria pojista,
he voivat tanssia keskenään. Sen sijaan poikapareja tuskin esiintyy. Tans-
siperinteeseen kuuluu pukeutuminen juhlavaatteisiin, joissa sukupuolta
korostetaan pukuvalinnoilla, kampauksilla ja meikeillä. Kaikki eivät koe
tällaista tilannetta itselleen mieluisaksi. Lukiota käyvää Nikoa (16) tanssi-
kurssi ”ei houkuttele” ja hän pohtikin, pääseekö sen välttämään. Monissa
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kouluissa ainoassa yhteisliikuntatilanteessa tytöt ja pojat edustavat voi-
makkaasti sukupuoltaan ja samalla toisintavat heteronormatiivista suku-
puolijakoa. Perinteen mukaisesti tällöin pojat ja tytöt liittyvät yhteen
heteroseksuaalisiksi pareiksi, mikäli sellaisen löytävät. (ks. Lappalainen
2002a)

Erillisiä tyttöjen ja poikien liikuntatunteja on perusteltu itsestään sel-
viksi mielletyillä sukupuolirooleilla (ks. Virkkunen 1994, 68–69). Tässä
ajattelussa on korostettu tyttöjen feminiinisyyden ja poikien maskuliini-
suuden huomioimista (ks. Scraton 1995, 142; Talbot 1995, 74). Pojat on
luokiteltu kiinnostuneiksi voimasta, suorituksesta ja kilpailusta, tytöt es-
teettisistä taidoista ja tanssista. Joitain haastateltavia sukupuolijako häirit-
si (ks. myös Scraton 1995, 149), kuten transsukupuolista Samulia.

Samuli (24): Mut sit mua häiritsi suunnattamasti tämmönen jaottelu, että
aina tytöt ja pojat, ja pojat sitten pelaa jalkapalloa ja pesistä ja nyrkkeilee ja
sitten tytöt on telinevoimistelua ja aerobickiä sun muuta paskaa.

Tyttöjen ja poikien jakamista omiksi ryhmikseen perustellaan sekä sosiaa-
lisilla että biologisilla eroilla. Sukupuoliluokkien sisään rakentuneita eroja
tai yksilöiden mieltymyksiä ei korosteta. Luokan jakaminen kahteen su-
kupuolen perusteella lajikiinnostuksen sijaan vahvistaa ajatusta sukupuol-
ten eroista ja vastakkaisuudesta. Vaikka jakoa ei usein perustella ääneen,
syntyy ajatus, että eron perusteluna ovat nimenomaan ruumiiseen, biolo-
giaan ja ehkä seksuaalisuuteen liittyvät sekä näistä jollain tavoin kumpua-
vat sosiaaliset tekijät (vrt. Butler 1990, 7; ks. myös Scraton 1995, 145,
149; Flintoff 1995, 199; Tiihonen 1994, 243–244).

5.6 Sukupuoleen sopeutumista ja
rajojen rikkomista

Liikuntalajivalinnat ja liikkumisen tyylit ovat tyypillisesti sukupuolittu-
neita. Pojilla suosittuja ja yleisiä lajeja olivat jalkapallo, jääkiekko ja
koripallo eli yleisesti joukkuelajit (ks. myös Siniharju 1998, 27,68). Sen
sijaan pojilla oli vähän tanssia ja ryhmä- tai telinevoimistelua, joita tytöillä
oli useammin (ks. PEOPS 1985, 176; Sunnari 1997, 142). Tytöille on
opetettu enemmän voimistelua ja pojille joukkuelajeja (Määttä & Turu-
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nen 1991, 49; ks. myös Saari 1992, 265). Opettajien kiinnostus ja koulu-
tuspohja vaikuttavat usein esimerkiksi niin, etteivät miesopettajat ole
tutustuneet tanssiin ja aerobiciin eivätkä naisopettajat joukkuelajeihin
kuten jalkapalloon (Siniharju 1998, 68; Holopainen 1990, 148; vrt.
Talbot 1995, 85).

Miska (15): Neljännellä likat oli yhdessä, jätkät oli yhdessä. Jätkät teki
kuntoratoja ja pelas kaikkee ja me vedettiin aerobiciä. Sit se oli mun mielestä
epäreiluu sillee, et niillä jätkillä oli paljon vapaampaa. Nykyäänkin on sem-
mosta, että mitä haluutte tehä, no me pelataan futista. Sit ne pelaa futista. Ja
meillä on, että me halutaan tehä tätä ja eikä mitään. Nyt meillä on tällasta,
hirveetä kuntotesti, kuntotesti, hölkätkää, hölkätkää.

Haastattelemani nuoret kritisoivat lajivalintaa suppeaksi tai pitivät yleisiä
lajeja ikävinä. Miskan mielestä pojilla oli paitsi rennompi tunnelma myös
enemmän vaikutusmahdollisuuksia lajivalintojen osalta. Osa nuorista
päättää olla osallistumatta joihinkin lajeihin kokonaan tai tehdä jotain
muuta niiden sijasta.

Sukupuolensa perusteella opiskelijoiden ajatellaan olevan kiinnostu-
neita tietynlaisesta urheilusta ja liikunnasta. Tyttöjen ajatellaan haluavan
välttää aggressiivisuutta ja kovia otteita sisältäviä liikuntalajeja ja heitä
kasvatetaan näin Sheila Scratonin analyysin mukaan kulttuuriseen femi-
niinisyyteen (Scraton 1986, 87; Scraton 1995, 142–143; ks. myös Talbot
1995, 74; Flintoff 1995, 194; Dunning 1999, 231; Browne ym. 1983,
281; Kosonen 1998, 99–101). Toistoon keskittyvät ja ”yksin yhdessä
riveinä” -tyyppiset harjoitukset eivät saaneet varauksetonta suosiota useil-
takaan tytöiltä (näistä harjoituksista enemmän ks. esim. Liikunnan ope-
tuksen opas 1983, 10, 45).

Johanna (18): Ala-asteella oli tamburiini. Lukiossa oli kaiken maailman
tyhmää aerobiciä. Mä en perusta siitä, että tehään jotain liikettä koko päivän.
Mä mieluummin kävelen kouluun tai pyöräilen tai hiihdän. Tai sit vaan
pelaan jotain pesistä.

Liikeharjoituksiin liitettyä ”sirouden ja notkeuden vaatimuksia” kritisoi-
tiin. Erityisesti naisille ei ole katsottu suotaviksi fyysistä kosketusta vaati-
via lajeja, koska ne on saatettu mieltää turvallisuusriskiksi paitsi fyysisesti
myös henkisesti, koska heidän seksuaalisuutensa on saattanut kyseenalais-
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tua (ks. Flintoff 1995, 194; Williams 1995, 131). Sheila Scraton (1995,
142–143, ks. myös Tuomaala 1999, 172–173) analysoi tyttöjen position
liikuntakasvatuksessa pohjautuvan ajatukseen heidän tulevasta äitiydes-
tään ja hoivaajan positiostaan sekä heteroseksuaalisesta feminiinisestä po-
sitiostaan, joihin ”kovat” otteet eivät ole sopineet.

Poikien koululiikunta on nähty koulutuksena kunnon kansalaisiksi
(Värri 1993, 7–13; ks. Tuomaala 1999, 164), kunnon sotilaiksi (Meinan-
der 1994, 223–227; ks. Wuolio & Jääskeläinen 1993, 100–102; vrt.
Parker 1996a, 146) tai kunnon miehiksi (Tiihonen 1993, 23–36; vrt.
Pronger 1990, 19), jotka eivät ”turhista valita ja kivuistaan itke” (Tiiho-
nen 1997, 105). Liikuntatunneilla ja urheilussa pojat saattavat osoittaa
miehuuttaan ja urhouttaan. Miesten ja poikien välinen taistelu ja kilpailu
ja niihin liittyvät rajut otteet voivat olla paitsi sallittuja myös haluttuja,
koska niiden avulla voidaan ”todistaa” maskuliinisuutta (ks. Flintoff
1995, 194; Parker 1996a, 145–148; Dunning 1999, 228–230; Grönfors
1994, 71; ks. myös poikien välisestä nahistelusta Tolonen 1998, 4–18).

Pojat, jotka eivät sovi vallitsevaan maskulinistiseen ideologiaan, ovat
potentiaalisesti marginalisoituvia tai kiusattuja (ks. Scraton 1995, 151;
Dunning 1999, 222). Joukkuepelit ja niihin liittyvät arvostukset eivät
tarjonneet Simolle (15) hänen hyväksymää samastumismahdollisuutta ja
hän etsiytyi uudelle luokalle. Simo ei sopeutunut kuvaamaansa urheilulli-
suuden pakkoon, jonka hän mielsi suunnatun sekä poikiin että tyttöihin
hänen luokallaan (vrt. Flintoff 1995, 195). Epäurheilullisiin opiskelijoi-
hin suhtaudutaan monin tavoin. Joskus heidät jätetään huomiotta eikä
heidän motivoimisekseen tehdä paljoakaan (ks. Parker 1996a, 152). ”Lii-
kuntapakkoon” suhtaudutaan toisinaan joustavasti. Koululuokassa mar-
ginaalissa olevat voivat olla sellaisia myös liikuntatunneilla ja liikuntatun-
tien marginaaliasema voi vaikuttaa sijoitukseen luokan hierarkiassa (ks.
myös Dodds 1995, 30).

Kuva sankarillisesta urheilijasta on lähtökohtaisesti mies ja vieläpä
sellainen, johon ei sisälly viittauksia feminiinisyyteen tai homoseksuaali-
suuteen. Pat Griffin (1995, 54–55) on selittänyt miesten urheilun sisältä-
vän monia tehtäviä, joilla vahvistetaan perinteisiä sukupuolirooleja ja
sukupuolten välisiä valtasuhteita. Tällaisia ovat perinteisten maskuliini-
suuskäsitysten vahvistaminen ja uusiminen, sallitun ja turvallisen kon-



94

tekstin luominen miesten väliselle läheisyydelle, statusasemien rakentami-
nen miesten kesken, miesten etuoikeuksien ja naiseuden alempiarvoisuu-
den uusintaminen sekä heteroseksuaalisuuden vahvistaminen (ks. myös
Parker 1996b, 131–133). Heteronormatiivisuus näkyi tosin molempia
sukupuolia koskevana myös aiemmissa suomalaisissa peruskoulun ope-
tussuunnitelmien liikuntakasvatustavoitteissa, joissa nuorten ajateltiin
kiinnostuvan murrosiässä vastakkaisesta sukupuolesta (ks. POPS 1970,
22–24; Tyttöjen liikuntakasvatus 1967, 26). Myöhemmistä liikuntaa
koskevista opetusoppaista tämä perusolettamus poistui ainakin avoimena
kantana.3

Sukupuolirajojen rikkomista liikuntalajien valinnassa ehkäisee toden-
näköisesti opettajan valintojen ja ohjeiden lisäksi myös ryhmäpaine (ks.
Parker 1996b, 127). ”Vääriä” lajeja harrastavat voivat saada huonon
maineen tai heitä voidaan ilkkua, kuten kävi tanssia harrastavalle Jonille.

Joni (16): No tietynlaista kunnioitusta sain tanssin piirissä, mutta sitten
ihmiset tulee taas jotain, että Joni sä et osaa tehä muuta kuin heiluttaa
persettäs. Siis kaikki on sitä mieltä, että tanssi on tyttöjen laji, mikä on mun
mielestä ihan paska puhetta siis, enemmän on varmaan kundeja, jotka harras-
taa ammatikseen tanssia kuin tytöt. Poikien kanssa on hirveen tylsä pelata,
koska niillä ei oo periaatteessa muuta mielessä kuin voitto. Tuntuu vähän
tyhmältä sanoo, mutta musta on rehti peli kaikista tärkein.

Pojat kontrolloivat toistensa lajivalintoja sen lisäksi, että usein opettaja on
jo tukemassa perinteisiä malleja omilla valinnoillaan (vrt. Redman & Mac
An Ghaill 1997, 173). Mikäli opettaja edellyttää liikuntamuotoja, joissa
pojat joutuvat kosketukseen toistensa kanssa tai jotka he mieltävät epä-
miehekkäiksi (kuten tanssin, ks. Williams 1995, 129; Talbot 1995, 85),
pojat saattavat ottaa lajista etäisyyttä esimerkiksi homofobisilla tarinoilla,
vitseillä ja ylikorostuneilla eleillä ja ilmeillä sekä osaamisen puutteen
ylikorostamisella (ks. Askew & Ross 1988, 35–37; Flintoff 1995, 195;
Grönfors 1994, 67–68). Aiemmassa tutkimuksessani seksuaalivähemmis-
töistä koulussa yksi tutkimuskyselyyni vastannut sanoi, että ”liikuntatun-
neilla heidän piti välttää ruotsalaisotteita” (Lehtonen 1995, 144). Ruotsa-
laisuus viittasi tässä kiertoteitse homoseksuaalisuuteen (ks. Heikkinen
1999, 126–127; Koski 1990, 72–82; Juvonen 2002b, 114).4

Pojat eivät voi näyttää hellyyttä ja sensitiivisyyttä, elleivät he ole haluk-
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kaita ja kykeneviä erottautumaan joukosta ja hyväksymään mahdollista
fyysistä kiusaamista sekä erittäin todennäköistä pilkkaamista ja homotte-
lua (vrt. Hough 1985, 18). Feminiinisyys, heikkous tai epämiehekkyys
ovat homoleimaa tyypillisempiä määritelmiä ”vääränlaiselle” liikkumisel-
le (vrt. Dunning 1999, 222). Päivi (18) muisteli, että ”jätkät karjaisi
sieltä, että vitun homo, mitä sä väsäät, kun joku potkaisi pallon sivurajalta
yli vahingossa tai jotain tällaista”. Tytöillä on enemmän liikkumavaraa
sukupuolijaon kyseenalaistajina (ks. Talbot 1995, 84). Päivi kertoi, että
häntä ei kiusattu, vaikka hän pelasi poikien kanssa. Häntä ei kuitenkaan
rajojen rikkojana hyväksytty automaattisesti, vaan hänen piti läpäistä
ensin testi.

Päivi (17): Koululiikunta on aina ollut mun lempiaineita. Mä olin itse asiassa
niin hyvä sekä lätkässä että fudiksessa, että ne pisti pelaamaan mut poikien
kanssa, kun ne ei halunneet ottaa mua tyttöjen kanssa pelaamaan.
JL: Se on aika harvinaista.
Päivi: Kyllä. Mä pärjäsin siellä poikien kanssa todella hyvin. Ne oli enemmän
mun tasolla.
JL: Miten ne suhtautuivat sinuun?
Päivi: Ekoilla kerroilla oli vähän hankaluuksia, että hei, mitä toi tänne tulee,
mutta sitten mulla oli siellä kavereita, jotka sanoivat, että kyllä se saa nyt
tänne tulla. Sitten kun ne huomasi, että tämähän osaa pelata . . .

Päivin tarinassa sekä opettajat että toiset opiskelijat osallistuvat aktiivisesti
sukupuolen rajoja rikkovaan tilanteeseen. Poikien ja tyttöjen liikunnan-
opettajat tekivät mahdolliseksi tilanteen ja pojat hyväksyivät Päivin tes-
taamisen jälkeen: Päivi oli liian hyvä ”tytöksi” mutta myös tarpeeksi hyvä
”pojaksi”. Poikien suoritus on normi, johon tytön suoritusta verrataan
(vrt. Talbot 1995, 80, 83; ks. myös Kaskisaari 1992, 267). Tämä voi
näkyä myös siinä, että poikaa voidaan moittia siitä, ettei hän osaa asiaa,
”jonka tytötkin osaavat” (vrt. Letts 1999, 100). Omien sanojensa perus-
teella Päivi kuului poikien ”keskikastiin”. Hän rikkoi toisaalta sukupuoli-
jakoa, mutta hänen tilanteensa ylläpiti samalla ajatusta naisten toiminta-
alueen alemmasta statuksesta suhteessa miesten vastaavaan (ks. Griffin
1995, 55).

JL: Oliko se tiukka paikka sitten joillekin pojille?
Päivi (17): En usko. Siellä ei kuitenkaan ollut ihan surkeita yksilöitä, jotka



96

olisivat jääneet yksin kaikkien muiden alapuolelle. Mä olin siellä keskikastissa
poikien joukossa.
JL: Tuliko siinä mitään sellaista sukupuoleen liittyvää, että onko toi nyt liian
poikamainen?
Päivi: Ei tullut. Lähinnä parilla ekalla pelikerralla, kun mä jätkien kanssa
pelasin, niin vähän sellaisia paineita, että näytä nyt, että sä olet tarpeeksi hyvä
tähän porukkaan. Me tiedetään, että sä olet liian hyvä tyttöjen porukkaan,
mutta oletko sä tarpeeksi hyvä meidän porukkaan. Sitten kun mä pystyin sen
osoittamaan, niin se oli ihan OK. Mua on aina pidetty poikamaisena kou-
lussa.
JL: Miten sä siihen suhtauduit?
Päivi: Lähinnä mua on luultu pojaksi siitä lähtien, kun mä olin ton kokoinen.
[näyttää kädellä]
JL: Onko sua häirinnyt se?
Päivi: Ei missään vaiheessa. Mä olen, mikä mä olen.
JL: Onko se sinusta mukavaa?
Päivi: Ei sen enempää ole mukavaakaan. Mulla on neutraali asenne. En mä
siihen pyri.

Päivin ”poikamaisuus” ehkä mahdollisti osittain sen, että hän pääsi pelaa-
maan poikien kanssa ja että he hyväksyivät hänet. Hyvin feminiiniseksi
ymmärretyn tytön olisi ollut vaikeampi rikkoa näitä sukupuolikategorioi-
den rajoja (ks. myös Gordon ym. 2000a, 186). Poikamaisuus tytöillä on
tietyssä ikävaiheessa sallittua, mutta tyttöjen odotetaan jättävän ”vaiheen”
taakseen (ns. tomboy-vaihe, ks. Williams 1995, 129; Kaskisaari 1992,
268–269).

Veera (18) kertoi kokemuksestaan tanssin harjoittelemisesta tyttöpa-
reittain niin, että opettaja valitsi osan tytöistä miehen asemaan.

Veera (18): Sit esim aina jos tanssittiin valssia tai jotain, niin kaikki pidem-
mät tytöt, niitten piti tanssia sitä miehen osaa siinä. Siis mä en varmaan koko
aikana kertaakaan ollu tanssissa se nainen.
JL: Aika jännä.
Veera: Ei yhtään jännää.
JL: Siinä on ajatus, että miehet on automaattisesti pitempiä.
Veera: Joo, ja semmoset jotka ei oo varsinaisesti tyttömäisiä.
JL: Aijaa, aika ihmeellinen opetusmenetelmä! Miten siihen suhtauduttiin?
Tuliks teillä mitään puhetta siitä?
Veera: Se kai oli käytännöllinen pakko, koska ei ne toiset halunnu tanssii.
JL: Sanoitsä jotain siitä sille opettajalle, että mä joudun olee koko ajan. . .?
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Veera: Ei sillai, koska ei mulla silloin tuntunu se yhtään pahalta, koska en mä
silloin ollu mitenkään tyttömäinen, eikä se ollu mulle ees tärkeetä. En mä
mitenkään ollu semmonen, että mä haluaisin olla poika, mut se oli mulle aika
yks ja sama.

Vaikka tyttöparissa tanssiminen voi kuulostaa siltä, että tarjoutuu mah-
dollisuus kyseenalaistaa heteroseksuaalinen parinmuodostus, tilanne ra-
kentui Veeran tarinassa päinvastaiseksi. Opettaja valitsi pisimmät ja ei-
niin-tyttömäiset miespositioon ja toisti siten heteroseksuaalisen mies–
nais-pariasetelman. Pojille opetetaan harvemmin tansseja pareittain tai
edellytetään toisen pojan ottavan naisen position. Sinänsä se, että poika
tai tyttö kokeilee nais- ja miespositiota voi olla sukupuolijakoa haastavaa,
mutta jos jako tehdään ruumiillisiin ja ulkonäöllisiin syihin vedoten,
tilanne on ongelmallinen.

5.7 Opettajat tyranneja ja tukijoita

Opettajan toiminta on merkityksellistä perinteisten sukupuolipositioiden
ylläpitäjänä tai purkajana. Liikuntakasvatuksessa pojilla on useimmiten
miespuolinen opettaja ja hänen ajatellaan edustavan pojille samalla ”mie-
hen mallia” vastaavasti kuin naisopettajan ajatellaan edustavan ”naisen
mallia” tytöille (ks. Lahelma ym 2000, 129–138). Näin liikuntatunneista,
joilla on vain toisen sukupuolen edustajia, saattaa muodostua sukupuoli-
tettu tilanne ja tila, jonka osa opiskelijoista voi kokea merkitykselliseksi ja
turvalliseksikin (ks. Gordon ym. 2000a, 186; Scraton 1995, 142).5 Simo
puolestaan koki opettajansa autoritaariseksi ja yksipuoliseksi, ja hän selitti
osallistumattomuuttaan tunneille pitkälti opettajan persoonallisuudella
(ks. Scraton 1995, 147).

Simo (15): Liikunta on varmaan ihan kivaa, mutta kun se opettaja on
sellainen. [. . .] Se on vähän niinkuin tyranni. Se varta vasten yrittää olla
sellainen. Se on todella naurettavaa välillä. Kun se yrittää olla sadisti oikein
kunnolla. Suunnilleen kukaan ei tykkää siitä. Luojan kiitos se jää eläkkeelle
kohta. Se on vanhempi tyyppi. Sillä on kauheesti urheiluvammoja. [. . .]
Meillä on suunnilleen koripalloa joka ainut kerta. Se on fanaattinen korispe-
laaja. Aina jotain palloa. Mä en järin aktiivisesti osallistu tunteihin. Viime
syksynä mä en käynyt ollenkaan ja sain nelosen todistukseen.
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Essi (18) kertoi kuulleensa poikien liikunnanopettajan opettavan pojille
”huonoa asennetta”, jonka mukaisesti pojat luokiteltiin ”hörhöihin” ja
”kunnon miehiin”. Tällaiset asenteet rakentavat hierarkkista maskuliini-
suutta ja heteronormatiivisuutta (ks. Connell 1995). Osa opettajista käyt-
tää itse homokielteistä tai seksististä panettelua tai antaa muiden opiskeli-
joiden käyttää sellaista (vrt. Griffin 1995, 54).

Essi (18): Se kylvi niihin mun mielestä vaan semmosta, että miehet tekee
tämmöstä tiettyy. Ja suunnilleen että jollekin annetaan hyvä numero vaan sen
takia, että se täyttää tietyt kriteerit. Aina pistettiin kakkosjengi, joka pelas,
jossa oli jotain hörhöjä, jotka ei osannu mitään. Ne ei ollu sit kunnon miehiä
tyyliin. Se kylvi mun mielestä vähän huonoa asennetta poikiin. Tarzan/Jane-
asetelmaa! Ällö.

Essin mielestä poikien opettajan asenne vaikutti yhteisliikuntatilanteissa
ja tanssiharjoitusten läpiviemiseen (ks. Browne ym. 1983, 279).

Essi (18): Tytöt ois ehkä halunnu tanssia, mut pojat oli sillee no eihän me
tyttöjen kanssa tanssita. Huvittavaa, kuitenkin diskossa tanssittiin hitaita.
Liikkatunnillaki harjoiteltiin tytöt keskenämme kaikkia tansseja, jenkkaa ja
polkkaa. Pojat ei osannu mitään, vanhojen tansseissa huomaski, ku ruvettiin
harjottelee, et se oli tosi vaikeeta niille. Ku ei ikinä mitään, se oli ehkä osaks
sen miesliikanmaikan syytä. Se oli semmonen, et nämä raavaat pojat nostavat
painoja ja pelaavat koripalloa eivätkä tanssi mitään tamburiinin tahdissa -
tyyliin.

Sen sijaan Jonin (16) miesopettaja tuki häntä liikuntavalinnoissa, joita
luokan muut pojat kritisoivat. Opettajan tuki auttoi häntä vastustamaan
ryhmäpainetta ja poikien maskulinistista liikuntakulttuuria.

Joni (16): Opettaja on hirveen tyytyväinen, että mä teen kaikkii esityksii ja
tanssin. Aina esitysten jälkeen se rohkasee. Se sanoo, että mitä tahansa muut
sanoo, niin älä kuuntele, ne puhuu paskaa. Sanoo aivan suoraan. Siis liikun-
nan opettajalla ja mulla on hirveen hyvä suhde. Se on aina mun puolella. Se
on erittäin kivaa. Se on hirveen kiva miesopettaja. Meillä synkkaa, me ollaan
molemmat vähän tämmösiä sekopäitä.

Opettajan toiminta saattaa vaikuttaa välillisesti opiskelijoiden asenteisiin,
vaikka heidän suhtautumisensa ei vielä peruskouluaikana näkyisikään
(Holopainen 1990, 151). Poikien joukkueessa pelaavan Päivin (17) opet-
tajat (sekä mies- että naisopettaja) suhtautuivat häneen kannustavasti ja
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pitivät tilannetta mielenkiintoisena. Päivin opettajat tulivat hyvin toi-
meen keskenään, joten se auttoi yhteisissä tavoitteissa. Aina yhteistoi-
minta tyttöjen ja poikien liikunnanopettajien kesken ei toimi, jo pel-
kästään sen takia, että opettajankoulutus on eri tyyppinen ja suhtautumi-
nen esimerkiksi sukupuolikysymyksiin toisenlainen (vrt. Flintoff 1995,
185).6

Opiskelijat eivät tavallisesti reagoi aktiivisesti opettajan valintoihin tai
tyyliin. Henna (19) koki opettajan suosivan tanssijoita ja oli poikkeuksel-
lisesti ehdottanut kavereidensa kanssa lajivalikoiman laajennusta, mutta
se ei onnistunut. Haastattelemani nuoret kertoivat opettajista, joiden he
kokivat suosivan toisia opiskelijoita ja syrjivän toisia. Tietyn lajin harras-
tajat voivat päästä opettajan suosikeiksi. Toisaalta kömpelöt, heikot ja
tiettyjä lajeja epämiellyttävinä pitävät sekä huonoin välinein varustautu-
neet saattavat joutua hankaliin suhteisiin (vrt. Kosonen 1998, 113–116;
Simonen 1995, 71–77).

Kertomukset nimenomaan ruumiin kurittamisesta (esimerkiksi liha-
vuuden ehkäisystä) ja notkeuden vaatimuksesta esiintyivät tyttöjen lii-
kuntaa koskevissa haastattelukohdissa (vrt. Kosonen 1998, 99–101). Ulla
Kosonen (1997, 22) analysoi, että liikuntakasvatuksessa ruumiillinen
kontrolli ja säätely ovat korostuneesti mukana, kun fyysisten taitojen
lisäksi seurataan ruumiin ulkoisia mittoja ja sukupuolista kypsymistä.
Opettajat ovat noudattaneet osin perinteistä jakoa, jossa tytöille opetetaan
lajeja, joilla tavoitellaan ruumiin siroutta ja taituruutta. Pojat sen sijaan
oppivat kilpailuhenkisiä lajeja useammin. Poikien lajit muistuttavat use-
ammin olympialajeja ja yleensäkin sellaisia lajeja, joista voi olla aikuisten
ammattiurheilussa apua, kuten Anne Flintoff (1995, 192) on esittänyt.
Käsittelen ruumiillisuuden kokemuksia liikuntatuntien osalta myös lu-
vussa yhdeksän. Samoin liikuntatunteihin liittyviä joukkuejakotilanteita
tarkastelen myöhemmin luvussa seitsemän, jossa käsittelen muutenkin
opiskelijoiden välisten hierarkioiden muodostumista.

5.8 Yhdessä ja erikseen – naiseksi ja mieheksi

Käsityötunneilla ja liikuntakasvatuksessa sukupuoli näkyy erityisen sel-
västi monestakin syystä: koululuokka on jaettu sukupuolen mukaisiin
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ryhmiin, opettajien sukupuolijako on vahva, tekstiilityö ja tyttöjen liikun-
ta mielletään naiselliseksi ja tekninen työ ja poikien liikunta miehekkääk-
si, ja erilaiset naismaisiksi tai miehisiksi mielletyt tehtävät ja toimintatavat
vaikuttavat eri oppiaineissa. Samoin koko perinne ja historia, joka kulla-
kin oppiaineella on takanaan, vaikuttaa sukupuolen merkittävyyteen ny-
kytilanteessa, kuten muun muassa Vappu Sunnari on analysoinut (ks.
Sunnari 1997, 68, 142; myös Saari 1992, 268). Perinne käsityökasvatuk-
sessa sisältää paitsi sen, että tyttöjä ja poikia kasvatetaan omaksumaan
”naisten” ja ”miesten” työt ja samalla uravalinnat, myös sen, että hetero-
seksuaalinen ydinperhe nähdään jokaisen lapsen ja nuoren tulevaisuuden
elämismuotona. Vastaavasti liikuntakasvatuksessa pojat saavat avuja mah-
dolliselle sotilaalliselle ja huippu-urheilijan uralle, kun tyttöjä tulevina
vaimoina, äiteinä ja hoivaajina tuetaan pikemminkin siroon liikehdintään
ja välttämään kovaotteisia lajeja. Muutaman vuosikymmenen takaisissa
liikunnan opetussuunnitelmadokumenteissa oletettiin kaikkien nuorten
kiinnostuvan murrosiässä vastakkaisesta sukupuolesta. Varsinkin poikien
käsityöperinteissä ja miesten urheilukulttuurissa homoseksuaalisuus ja
naismaisuus nähdään vieläkin erityisen epäilyttävinä ja kielteisinä piirtei-
nä. Nämä perinteiset käsitykset vaikuttavat edelleen peiteltyinä tai tiedos-
tamattomina konkreettisiin koulujen opetustapoihin, opettajankoulutus-
menetelmiin ja opiskelijoiden valintoihin ja suhtautumistapoihin.

Liikunta- ja käsityötunteihin liittyvien kokemusten analysointi auttaa
hahmottamaan opetussuunnitelmien tavoitteiden ja käytännön välistä
kuilua. Sukupuolineutraalit suunnitelmat eivät ota huomioon sukupuoli-
tettuja kulttuureja ja toimintatapoja useimmissa kouluissa. Sukupuolen
näkymättömäksi tekeminen ei välttämättä auta puuttumaan ongelmakoh-
tiin, jotka liittyvät erityisesti sukupuoleen (Gordon & Lahelma 1992b,
318). Tämä näkyy myös siinä, ettei yhteisopetus liikunnassa tai vaihtojak-
sot käsityökasvatuksessa lisää automaattisesti sukupuolten tasa-arvoa tai
kyseenalaista sukupuolijakoja, ellei samalla puututa muihin sukupuoleen
liittyviin käytäntöihin.

Haastatteluissa keskustelin nuorten kanssa erityisesti liikunta- ja käsi-
työtunneista, vaikka monissa muissa oppiaineissa opiskelijoita jaetaan
ryhmiin sukupuolen perusteella ja annetaan tehtäviä sukupuolen mukai-
sesti. Tällaisia aineita voivat olla esimerkiksi taito- ja taideaineista musiik-
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ki (ks. Amberla 1999, Shapon-Sevin 1999, 111–124), kuvaamataito (ks.
Kankkunen 1999, 125–146; Hatton 1983, 225–236), kotitalous (ks.
Wynn 1983, 199–215), tietotekniikka (ks. Lahelma 2002b) ja liikunta-
kasvatuksen sisällä osin opetettava terveyskasvatus (ks. luku 4). Kaikki
haastateltavat eivät kokeneet yhteisopetusta mielekkäänä, vaikka useim-
mat tuntuivat pitävän sitä hyvänä ratkaisuna (ks. Metso 1992, 270–283;
Komiteanmietintö 1988, 34).

Opettajat ovat merkittävässä asemassa sukupuolistavien käytäntöjen
ylläpitäjinä ja haastajina, vaikkeivät he yksinään kykene muuttamaan
perinteitä tai estämään joidenkin opiskelijoiden sukupuolta purkavia toi-
veita. Liikunta- ja käsityönopettajien tilanne on kuitenkin mielenkiintoi-
nen, kun sitä peilataan julkiseen keskusteluun miesopettajien lisäämisen
tarpeesta. Kouluihin on kauan kaivattu lisää miehen malleja varsinkin
pojille. Samaan aikaan puhutaan sukupuolten tasa-arvosta ja monikult-
tuurisuudesta. Millaisia miehiä kouluihin kaivataan (ks. Lehtonen 1998d,
28–29, Lahelma ym. 2000a, 129–138)? Halutaanko kouluihin nimen-
omaan perinteisiä maskuliinisia miehiä ja feminiinisiä naisia vai pitäisikö
sittenkin toivoa opettajia, jotka kykenevät rikkomaan sukupuolille annet-
tuja odotuksia?

Vaikka miehet ovat vähemmistössä koulun opettajakunnassa, he toi-
mivat rehtoreina, poikien liikunnan ja teknisten töiden opettajina. Naiset
taas työskentelevät kotitalous- ja tekstiilityön tai alkuopetuksen ja tyttöjen
liikunnan opettajina, kouluterveydenhoitajina sekä ruokahuollossa ja sii-
vouksessa (ks. Komiteanmietintö 1988, 74–75). Miehet ovat yliedustet-
tuina koulun ”miesten töissä” eivätkä he kanna vastuuta ”naisten töistä”.
”Feminisoituva” koulu on nähty perheenä, josta ”isän malli” eli miehet
puuttuvat (ks. Lahelma ym 2000a, 133–134; Lahelma 2000, 173–186).
Työntekijöiden sukupuolittuneet työtehtävät muistuttavat ydinperheen
perinteisistä malleista. Lisa Weems on kirjoittanut koulutuksellisesta per-
heestä, johon kuuluvat äiti–opettaja, isä–rehtori ja lapsi–oppilas (Weems
1999, 30–31). Tässä ydinperhekuvaelmassa äiti–opettaja kantaa päävas-
tuun lasten hoidosta ja kasvatuksesta, isä–rehtori tekee päätöksiä mutta
on vain jonkin verran tekemissä lapsi–oppilaan kanssa.
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6. Koulun työntekijät
opiskelijoiden
näkökulmasta

Opettajat ja koulun muut työntekijät eivät tavallisesti miellä asemaansa
tai tehtäväänsä seksuaalisuuteen liittyväksi – elleivät he sattumalta opeta
seksuaalikasvatusta. Koulun työntekijät ovat kuitenkin rakentamassa ku-
vaa seksuaalisuudesta ja sukupuolesta vuorovaikutuksessa opiskelijoiden
kanssa, tiedostavatpa he sen tai eivät. Seksuaalisuus ymmärretään yksityi-
senä henkilökohtaisena asiana, jonka ei pitäisi näkyä koulun julkisuudes-
sa. Opettajat ja koulun muut työntekijät joutuvat ratkomaan seksuaali-
suutta hipovia ristiriitaisia käytännön tilanteita päivittäin. Nämä seksuaa-
lisuuteen liittyvät käytännöt jäävät usein rutiininomaisina tiedostamatta
sekä opettajilta että opiskelijoilta. Näkyväksi ja samalla yksityisyyden rajat
kyseenalaistaviksi seksuaalisuuteen liittyvät arkiset käytännöt tulevat, kun
joku toimii niitä vastaan.

Kun opettajia kannustetaan persoonallisuuden käyttöön työssään, sek-
suaalisuutta on vaikea erottaa siitä. Millaisia kuvia opiskelijoille rakentuu
koulun työntekijöiden seksuaalisuudesta? Käsittelen opettajan seksuaalis-
ta suuntautumista sekä opettajien ja opiskelijoiden välisiä seksuaalisia
jännitteitä opiskelijoiden näkökulmasta. Tarkastelen sitä, mitä nuoret
kertovat opettajien asenteista ja ajattelutavoista, sekä sitä, miten opettajat
voivat tukea nuoria seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä omassa ope-
tustyössään. Lopuksi analysoin oppilashuollon ja lähinnä koulutervey-
denhoitajan mahdollisuuksia purkaa ja ylläpitää heteronormatiivisuutta
työssään.
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6.1 Opettajan perhe ja heteroseksuaalisuus

Opettaja näyttäytyy useimmiten epäseksuaalisena, neutraalina tai jopa
sovinnaisen puritaanisena hahmona – ainakin jos ajatellaan suomalaista
opettajan kansankynttilä-imagoa (Palmu 1999, 187; Gordon ym. 2000a,
166; vrt. Epstein & Johnson 1998, 115; 122–123; 131). Haastattelemani
nuoret toivat esiin käsityksensä opettajista ”aika sukupuolettomina ihmi-
sinä” tai ”epäseksuaalisina olentoina”. Mikko (20) oli joutunut työstä-
mään omia ajatuksiaan opettajastaan, kun oli kohdannut myöhemmin
työelämässä tämän puolison. Vasta tämä kokemus oli auttanut häntä
ymmärtämään opettajienkin olevan ”normaaleja” ihmisiä perheineen,
vaikka edelleen tämä tuntui Mikosta vieraalta (ks. Gordon ym. 2000a,
106–107): ”En mä pysty ollenkaan kuvitteleen, et ne on naimisissa ja
niillä on jotain lapsia”.

Pasi (20) koki opettajien seksuaalisuudesta puhumisen rohkeuden
merkiksi: ”Kyllä opettajat varmaan sen verran uskalsi ittensä peliin pis-
tää”. Tarja Palmu (1999, 181–202) esittää opettajahaastattelujen perus-
teella, että myös opettajat itse ajattelevat, että heidän tulee käyttää persoo-
nallisuuttaan opetuksen apuvälineenä. Opettajat viittaavat tällöin henki-
lökohtaisiin ja omaan luonteeseen liittyviin ominaisuuksiin, joihin Palmu
(1999, 189) analysoi sisältyvän myös ulkonäön, ruumiillisuuden ja seksu-
aalisuuden (ks. myös Lahelma ym. 2000b, 463–478).

Haastateltavat eivät aina oikein tienneet, mitä vastata kysymykseeni
”puhuivatko opettajat seksuaalisuudestaan”. Olin tietoisesti jättänyt kysy-
mykseni monitulkintaiseksi aloittaessani keskustelun teemasta käyttämäl-
lä termiä seksuaalisuus. Seuraavat esimerkit kertovat siitä, ettei opettajien
seksuaalisuudesta ole totuttu puhumaan – siis ainakaan termillä seksuaali-
suus.1

Sam (20): Kyllä ne kertoivat, että kyllä minulla on mies tai vaimo ja lapsiakin.
Kukaan ei koskaan kertonut omista kokemuksistaan.

Janne (15): Ei ainakaan silleen kukaan, että tiedettäs olevan homo tai lesbo
silleen, mutta kyllä ne muuten on, että onko sillä lapsia tai onko ne naimisissa
jonkun toisen meidän koulun maikan kanssa.

Seksuaalisuus ymmärretään seksinä tai homoseksuaalisuutena muttei he-
teroseksuaalisuutena, vaikkakin avioliittona tai perheenä. Avioliitto, pari-
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suhde eri sukupuolta olevan kanssa tai lapsi ei ole tae heteroseksuaalisuu-
desta, mutta usein ne ovat merkkejä, joiden perusteella ihmisten ajatellaan
olevan heteroseksuaalisia ellei vastakkaisia merkkejä tälle oletukselle ilme-
ne. Opettajien perheistä tai lapsista haastateltavat kertoivat kuulleensa
joko suoraan opettajilta tai sitten toisilta opiskelijoilta tai sitten he sanoi-
vat nähneensä koulussa opettajan puolison tai lapsen. Perheellisyys, isyys
ja äitiys hahmotetaan ei-seksuaalisiksi tai jopa vastakkaisiksi seksuaalisuu-
delle tai ainakin seksikkyydelle (ks. Palmu 1999, 184). Vaikka opiskelijat
tietäisivät, että opettajatkin hankkivat lapsia seksin avulla, tätä ei kuiten-
kaan aina ajatella.

Mira (18): Ei niissä yhteyksissä oo kyllä sitten tullu, jos ne vaan lapsistansa
kertoo, harvoin on tullu assosiaatioita siitä, että nämä on seksuaalisia olento-
ja, kenen kanssa me nyt keskustellaan. Sitten jos äitiyslomalle jää, niin se on
ehkä sellanen, että parissaki yhteydessä on sitte tullu ajatus.

Arkipäivän ymmärryksessä sanaan äiti liittyy ajatus automaattisesta hete-
roseksuaalisuudesta (Epstein 1999, 35), mistä kertoo toisaalta se, ettei
lesboutta ja äitiyttä osata aina yhdistää toisiinsa. Lesboäitiys ei ole tuttu
ilmiö, vaikka monilla lesboiksi identifioituvilla naisilla onkin lapsia
(Kuosmanen 1997, 100). Pelkkä raskauskin saatetaan kokea hämmentä-
vänä asiana. Essi (18) kertoi, että yläasteen opettajan vatsa pyöristyi ja
”kaikki supisi siitä, onkohan se raskaana, mut kukaan ei kehdannu ky-
syä”. Lapsista on kuitenkin helpompi puhua kuin parisuhteesta ja lapset
tuodaan toisinaan esille esimerkkitapauksena opetuksessa tai otetaan mu-
kaan kouluun oppitunneille, koulun juhliin tai luokkaretkelle. Osalle
opiskelijoista tieto opettajan lapsista selviää valokuvan perusteella (ks.
myös Heikkinen 1999, 132). Pasi (20) kertoi: ”Sillä oli varmaan joku
tyttären kuva lompakossa tai jossain kalenterin etujutussa ja sit katottiin,
että kuka toi on”.

Opettajan puoliso ja avioliitto ovat usein opiskelijoiden tiedossa. Kou-
lun juhlat, luokkaretket, leirikoulut ja muut erikoisemmat koulun tapah-
tumat saattavat olla tilaisuuksia, joihin osallistuvat opettajan puoliso tai
perheenjäsenet (ks. myös Khayatt 1992, 146–147). Yleensä kyse on Ma-
hadi Didi Khayattin mukaan vakituisesta pitkäaikaisemmasta eri suku-
puolta olevasta kumppanista. Eri sukupuolta olevan partnerin tuominen
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koulun tilaisuuksiin ymmärretään hänen mukaansa vahvistuksena opetta-
jan heteroseksuaalisuudesta (Khayatt 1992, 147).2

Opettajan aviosuhde tai kihlaus voi paljastua vihkisormuksen perus-
teella (ks. myös Wallis & VanEvery 2000, 413). Sormus nimettömässä
toimii oletuksena heteroseksuaalisesta aviosuhteesta. Johanna (18) kertoi,
että tytöt ”kauheesti kattoo, onko sormus” ja sen perusteella päättelevät,
onko opettaja naimisissa. Samuli muisteli opettajaansa, joka ei oikein
tiennyt, miten kertoa avioliitostaan.

Samuli (24): Meidän ala-asteen luokanvalvoja meni sit naimisiin. Me oltiin
ehkä viidennellä luokalla ja huomattiin sillai, että oltiin tunnilla ja hän sitten
nimetöntä, jossa oli sormus, koko tunnin hyvin hermostuneesti, [. . .] , ja tää
istuu siinä ja me ehkä täytetään jotain papereita tai jotain ja sitten Iiro
viisaana, että opettaja opettaja ja sitten opettaja sanoo niin Iiro. Onko opetta-
ja mennyt naimisiin? Mistäs te huomasitte sen ja jatko sitä sormuksen pyörit-
tämistä, että hän ois ehkä halunnu sanoo, että teidän opettajanne meni juuri
naimisiin, mutta hän ei saanu sitä ulos suustaan ja niin hän sitten pyöritteli
sormustaan koko tunnin, että joku huomaisi, että tässä on.

Opiskelijat kyselevät aktiivisesti opettajilta heidän puolisoistaan, perhees-
tään ja avioliitosta. Näin tehdään etenkin uusien opettajien kohdalla,
joihin halutaan tutustua. Myös sijaisopettajien perhetilanteista tiedustel-
laan, vaikka joskus tällä voidaan testata, kuinka paljon henkilökohtaisia
asioita sijaisopettaja saadaan kertomaan.

Pasi (20): Siltä kysyttiin ootsä naimisissa, onks sulla lapsia ja tämmösiä
juttuja. Sit se oli selvillä ja sit se oli siinä, that’s it ja sit ei tarvinnu kysyä
asioita.

Myös opettajan sukupuoli, ikä ja ulkonäkö vaikuttavat opiskelijoiden
kiinnostukseen tietää ja heidän luomiinsa mielikuviin (Palmu 1999,
189;192). Joskus opettajaan saatetaan olla ihastuneita ja se lisää kiinnos-
tusta tietää. Nuorilta opettajilta kysytään perheestä, vanhoja taas voidaan
ihmetellä, kun kuullaan näiden rakastuneen. Opettajan sukunimen ja
asuinpaikan (esimerkiksi osoitteen ja puhelinnumeron) muuttuminen
saattaa herättää epäilyn, että myös perhesuhteissa on tapahtunut muutok-
sia (ks. Heikkinen 1999, 136). Osa opettajista pyrkii ilmeisesti aktiivisesti
tai passiivisesti salaamaan suhteensa. Juho (20) muisteli, että opettajista
tiedettiin, olivatko nämä naimisissa vai eivät, koska hänen kotikylänsä oli



106

niin pieni, että muutenkin ihmisten perhe- ja asuintilanteista tiedettiin.
Heteroseksuaalista ja myös ei-heteroseksuaalista parisuhdetta onkin han-
kalampi salata maaseudulla, joten kuva opettajien heteroseksuaalisuudesta
korostuu, kun lesbo- ja homo-opettajat salailevat maaseudulla kaupunki-
laiskollegoitaan useammin parisuhdettaan (Lehtonen 1995, 156).

Opiskelijat kyselevät opettajien henkilökohtaisesta elämästä, jos he
haluavat kuluttaa tuntia muuhun kuin opiskeluun. Jotkut opettajista
osallistuvat tähän ja aktiivisesti täydentävät tuntia kertomuksillaan lapsis-
taan tai perheestään (ks. myös Khayatt 1992, 174). Toiset nuorista ovat
kiinnostuneet tietämään opettajista persoonallisempia tietoja ja osa saat-
taa pohtia, millaisia parisuhteita opettajilla on. Toiset taas eivät ole erityi-
sen kiinnostuneita opettajien ”yksityisestä” puolesta, kuten Joni (16)
todetessaan, että ”kyllä ne kertoisi, jos menisin kysymään, mutta ei mua
kiinnosta”. Teemun mielestä opettajilta ei olisi edes saanut kysellä näiden
henkilökohtaisista asioista. Hän perusteli tätä opettajan ja opiskelijoiden
välisellä auktoriteettisuhteella (ks. myös Gordon 1999, 105).

Teemu (20): No koska oppilaan ja opettajan välillä täytyy olla [. . .] tai siis
oppilas ei saa tunkeutua liian henkilökohtaiselle alueelle ja koska opettajalla
on semmonen oikeus, koska se on vastuussa oppilaasta niin sillä on oikeus
kysyä, mutta oppilaalla on oikeus olla vastaamatta, mutta oppilaalla ei oo
oikeutta kysyä.

Opiskelijoille muodostuu tavallisesti kuva, että kaikki opettajat ovat hete-
roseksuaalisia joko automaattisena oletuksena tai heidän tarinoidensa ja
käyttäytymisensä pohjalta. Sara poikkeuksellisesti kysyi opettajaltaan,
onko hän hetero.

Sara (17): Mulla oli lukion alussa yksi äidinkielen opettaja, josta mä epäilin
pitkään, että onkohan se lesbo, mutta ei sitten ollut. Kysyin asiaa häneltä
suoraan ja sanoi, että ei ole.
JL: Miten sä uskalsit kysyä?
Sara: Hän oli aika nuori ihminen. Mä tulin just hänen tunniltaan. Mä kysyin,
että miten sä itse, oletko sä hetero, hän sanoi, että olen hetero, mutta mulla
on suuri osa opiskelukavereista homoja. Oikeastaan kaikki läheisimmät ystä-
vät kuulema on homoseksuaaleja. Häntä sitten koskettaa tämä aihe aika
henkilökohtaisesti.

Jos opettajalla on homoja tai lesboja ystävinä ja hän kertoo siitä tai asia
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paljastuu muuten, saatetaan opettajan seksuaalisuus kyseenalaistaa. Jo se
voi leimata opettajan, että hänet nähdään koulun ulkopuolella liikkuvan
homoiksi tai lesboiksi tunnettujen kanssa tai jos hän vierailee tiedetyn
lesbo- tai homoparin luona (ks. Epstein & Johnson 1998, 137). Jos
opettaja ei ole naimisissa, hänet voidaan mieltää potentiaaliseksi homoksi
tai lesboksi, mikäli hän ei puheellaan tai käyttäytymisellään muuten vah-
vista oletusta kiinnostuksesta eri sukupuolta oleviin.

Yksinäistä opettajaa saatetaan yrittää naittaa jollekin toiselle opettajalle
tai ihmetellä, miksei tämä ole naimisissa tai hankkinut lapsia (vrt. Khayatt
1992, 147; Epstein 1999, 37). Nuoriin opettajiin kohdistuu ehkä enem-
män näitä paineita kuin opiskelijoiden vanhoiksi kokemiin. Vanhat opet-
tajat voidaan mieltään seksielämän ohittaneiksi vanhoiksi piioiksi tai
-pojiksi.

JL: Oliks oppilaat ylipäänsä kiinnostuneita siitä, että onks joku naimissa tai
naimaton?
Mira (18): Oli! Naureskeltiin hirveesti luokanvalvojalle, joka oli vanhapiika.
Ja sitten mun historian opettaja, semmonen erikoinen mies, jolla oli aina
härskejä vitsejä, mut hirveen viisas ihminen [. . .] Sitten kyseltiin, että onko se
naimisissa. Se ei koskaan suostunu sitäkään sanomaan, mutta kyllä me tiedet-
tiin, ettei se oo naimisissa. Ja sitten naureskeltiin, että ”hahaa, kukahan ton
ottais, minkähänlaista tolla olis vaimonsa kanssa ja minkälaista tuon vaimolla
ois tuon kanssa”. Mut se oli ysiluokalla vasta, nää oli kaikki ysiluokalla. Sitten
[. . .] luokanvalvojasta nimenomaan puhuttiin, että onkohan se lesbo. Mutta
se ei ollu kauheen vakavaa sillä tavalla. Historian opettajasta ei puhuttu et se
ois homo, koska se niin härskejä vitsejä lauko, että sillä tavalla se osoitti
sellasen heteroseksuaalisen asenteensa naisiin. Mutta siitä luokanvalvojasta
puhuttiin vähän, mutta ne puheet loppu sitte, ku joku näki sen rautatiease-
malla ja sitä oli joku mies saattamassa.

Opettajien odotetaan toisaalta olevan epäseksuaalisia, mutta toisaalta
heillä odotetaan olevan esimerkiksi kelpaava koulun ulkopuolinen elämä,
joka käytännössä tarkoittaa heteroseksuaalista avioliittoa ja perhettä kuten
myös Debbie Epstein ja Richard Johnson (1998, 123) ovat analysoineet.
Opettajat joutuvat taiteilemaan julkisen eli koulun ja yksityisen eli kou-
lun ulkopuolisen alueen rajamailla seksuaalisuutensa osalta. Osa opettajis-
ta, joilla ei ole näyttöä avioliiton tai perheen kautta heteroseksuaalisuu-
desta, voivat tuoda suuntautumistaan esiin aivan tietoisestikin muilla



108

tavoin. Mira tulkitsi opettajan osoittaneen heteroseksuaalisuutensa ”härs-
kien juttujen” avulla. Myös tietoinen kulissisuhde eri sukupuolta olevan
kanssa voi toimia tällaisena kuten perinteisten sukupuolipositioiden ko-
rostaminen opettajan käyttäytymisessä (ks. Epstein & Johnson 1998,
146). Opettajan julkinen koulussa esitetty minäkuva on usein vastakkai-
nen ja ristiriitainen hänen yksityisen ja kompleksisen seksuaalisuutensa
kanssa (ks. Kehily & Nayak 1996, 214–215; Palmu 1999, 187). Viralli-
seen kouluun seksuaalisuuden ei katsota kuuluvan, kuten myös Palmu
(1999, 187) toteaa, mutta se näkyy informaalin ja fyysisen koulun kerros-
tumalla.

6.2 Opettajan kyseenalainen seksuaalisuus

Vuonna 1995 astui voimaan laki, joka kieltää syrjinnän sukupuolisen eli
seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ei-heteroseksuaalisia opettajia ei
saa erottaa tai olla ottamatta työhön vedoten heidän seksuaaliseen suun-
tautumiseensa. Lain suojasta huolimatta vain harva opettaja kertoo kou-
lussa omasta parisuhteestaan ellei se ole heteroseksuaalinen. Amerikkalai-
sissa tutkimuksissa on kysytty lesbo- ja homo-opettajilta, mikseivät he
kerro seksuaalisuudestaan. He saattoivat pelätä, etteivät toiset opettajat,
opiskelijat tai näiden vanhemmat enää luota heihin yhtä paljon kuin
ennen (ks. Griffin 1991, 171; vrt. Dankmeijer 1993, 95–105). Luotta-
muksen menettämisen syinä ovat homoseksuaalisuuteen liittyvät kieltei-
set leimat: homoja ja lesboja on pidetty huonoina malleina, kasvattajina ja
hiv-tartuntavaarana. Myös seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuus on
nostettu yhdeksi varsinkin homoihin liittyväksi uhaksi (ks. Harbeck
1991, 132–133; Woods & Harbeck 1991, 141–166; vrt. Epstein &
Johnson 1998, 136).

Suomessa ei-heteroseksuaalisten opettajien asemaa ja tilannetta ei ole
juurikaan tutkittu3. Suomalaisen tutkimuksen mukaan enemmistö les-
boista, homoista ja biseksuaaleista salaa seksuaalisen suuntautumisensa
työpaikallaan (Sievers & Stålström 1984, 419–420; ks. myös Stålström &
Ross 1984, 47–48). Kyselytutkimukseni (Lehtonen 1995, 126, 138) pe-
rusteella vain harvoilla (noin 10 %) homo- ja biseksuaaleilla näytti olleen
kouluaikanaan avoimesti ei-heteroseksuaalinen opettaja. Näistäkin opet-
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tajista osaa vain epäiltiin ja vain muutamat olivat suoraan itse asiasta
kertoneet tai paljastuneet. Jotkut opettajat salaavat seksuaalisuutensa, kos-
ka pelkäävät huonoa kohtelua ja jopa syrjintää (ks. Lietzen 1993, 23;
Valtanen 1991, 13; Nissinen 1995, 171–173; ks. työuupumuksen yhtey-
destä heteronormatiiviseen työilmapiiriin Kaskisaari 2002). Opettajat,
jotka salaavat seksuaalisuutensa, joutuvat salaamaan parisuhteensa tai sen,
kenen kanssa asuvat tai matkustavat, missä viettävät iltansa ja minkälaisia
kavereita heillä on (Heikkinen 1997, 69–72; 2002b). Nämä seikat saatta-
vat paljastaa ei-heteroseksuaalisuuden muille. Biseksuaalisilla opettajilla
tilanne on vielä moninaisempi. Heidän parisuhteistaan kertomisessa rat-
kaisevaa on se, ovatko he suhteessa samaa vai eri sukupuolta olevan kanssa
(ks. Wolff 1979, 88–109). Heteroseksuaalisilla opettajilla ei ole tällaisten
asioiden kertomisessa samanlaisia ongelmia ja nuoret tuntuvat tietävän
ainakin, onko heidän opettajansa naimisissa ja onko hänellä lapsia (ks.
osio 6.1).

Ei-heteroseksuaalisten opettajien ei kuitenkaan tarvitse kovin aktiivi-
sesti valehdella, peitellä tai keksiä kulissisuhteita seksuaalisuutensa salaa-
miseksi, sillä heidän oletetaan tyypillisesti olevan automaattisesti hetero-
seksuaalisia (ks. Luopa 1994, 60–64). Riittää, etteivät he tuo parisuhtei-
taan muiden tietoon.4 Heitä saatetaan pitää sinkkuina, vanhoina piikoina
tai muuten vaan yksin elävinä. Myös sukupuoli vaikuttaa leimaamiseen:
yhdessä asuvaa naisparia saatetaan pitää vain ystävyksinä, jotka jakavat
saman asunnon. Miehen kanssa asunnon jakavasta miehestä epäilykset
heräävät helpommin.

Jos opettaja ei kerro perhetilanteestaan itse tai anna ymmärtää asioiden
olevan tietyllä tavalla tai jos opiskelijat eivät muilla tavoin päädy oletta-
maan opettajien olevan perheellisiä, avioliitossa tai muuten mahdollisesti
heteroseksuaalisia, he saattavat miettiä tarkemmin opettajan seksuaalista
suuntautumista. Haastatteluissa tulivat esiin pohdinnat opettajien mah-
dollisesta lesboudesta, homoudesta tai, vaikkakin harvemmin, biseksuaa-
lisuudesta. Haastateltavat olivat itse pohdiskelleet asiaa tai kuulleet mui-
den puhuvan siitä.

Veera (18): Sit meillä on tämmönen yleinen epäilys, et tykkääkö meidän
ruotsin opettaja enemmän tytöistä vai pojista. Se on ite mies. Sekin on vaan
sillai, kun se ei koskaan kerro mitään sen yksityisasioista.
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Haastateltavat kertoivat, että ajatus opettajan homoudesta tai lesboudesta
tuntui vieraalta. Kaikki nuoret eivät asialla päätään vaivaa tai he pitävät
itsestään selvänä, etteivät opettajat ole edes seksuaalisia tai jos ovat, niin
ainakin heteroseksuaalisia. Osalle koko ajatus opettajan homoseksuaali-
suudesta tuntuu hankalalta. Mielikuva homoseksuaalisesta opettajasta voi
tuntua oman elämäntilanteen kannalta sopimattomalta tai jopa ahdista-
valta. Joskus ”epämiellyttävä tai oudosti käyttäytyvä” opettaja leimataan
homoksi (ks. Lahelma 1996, 485). Homo- tai biseksuaalisiksi voidaan
hahmottaa myös opettajat, jotka käyttäytyvät perinteisten sukupuolipiir-
teiden kannalta poikkeuksellisesti. Aina edes tieto avioliitosta ei ehkäise
huhuja.

Nadja (20): Oli meillä varmaan yksi biseksuaali mies, biologian maikka. Tai
siitä ainakin puhuttiin. Sillä oli vaimo, mutta kuitenkin.
JL: Mitä siitä puhuttiin?
Nadja: Siitä puhuttiin just neitinä, rouva-ihmisenä puhuttiin. Sitten sillä oli
aina viiden sentin kerros värivoidetta naamassa.
JL: Se luokiteltiin biseksuaaliksi sen takia?
Nadja: Joo.

Avioliitto selitettiin biseksuaalisuudella Nadjan esimerkissä. Tapaus ker-
too opettajien käyttäytymiseen liittyvästä sukupuolikontrollista: meikkaa-
va mies on kauhistus. Nooran (18) mielestä pojat yleensä suhtautuivat
miesten naisellisuuteen ja homoseksuaalisuuteen kielteisemmin kuin ty-
töt. Hän kertoi, että ”historianopettaja on homo, kun ne eleet oli semmo-
set”, ja että erityisesti pojat hänen luokallaan suhtautuvat opettajaan
kielteisesti. Opiskelijat voivat juoruta monista opettajan piirteisiin tai
elämään liittyvistä asioista, mutta seksuaalisuuteen liittyvät juorut ovat
mehukkaimpia ja tyypillisimpiä kuten Debbie Epstein ja Richard John-
son (1998, 139) ovat esittäneet. Miehillä meikkaus, naismaisuus yleensä
ja tietyt eleet voitiin kokea merkeiksi mahdollisesta homoseksuaalisuudes-
ta. Naisilla tyypillinen piirre yleisen miesmäisyyden lisäksi olivat lyhyet
hiukset. Lisäksi eroaminen miehestä ja läheinen ystävyyssuhde naisen
kanssa voitiin tulkita lesbouden merkiksi. Silja kertoi kahdesta naisopet-
tajastaan, jotka asuivat yhdessä ja jotka oltiin nähty suutelemassa. Toisen
naisista hän muisteli olleen ”lyhyttukkainen nainen, oikein miesmäinen
nainen”.5 Miesopettajien naismaisuutta kontrolloidaan ahkerammin kuin
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naisopettajien miesmäisyyttä. Naisopettajalta vaaditaan puolestaan tiu-
kemmin seksuaalista siveellisyyttä (ks. myös Palmu 1999, 186) ja kiinnos-
tusta äitiyteen.

Kyselytutkimukseni (Lehtonen 1995, 126–127, 138–142) vastaajat
kertoivat, että lesboksi tai homoksi tiedettyihin opettajiin oltiin suhtau-
duttu vaihtelevasti sen perusteella, millaisia he muuten olivat persoonalli-
suudeltaan ja kuinka paljon heistä pidettiin. Ne, joilla ei ollut tällaisia
opettajia, näkivät ei-heteroseksuaalisten opettajien aseman kielteisempänä
ja ajattelivat suhtautumisen olevan melko syrjivää (ks. Lehtonen 1999d,
34–38,43). Kuten myös Madiha Didi Khayatt (1992, 158) toteaa, osa
lesbo- ja homo-opettajista kuten varmaan muistakin valitsee etäisen posi-
tion opettajina suhteessa opiskelijoihinsa, jottei heiltä olisi niin helppo
kysellä yksityiselämän asioita. Sam kertoo opettajastaan, jonka ajatteli
olevan homo.

Sam (20): Mä ajattelin, että se on varmaan homo. Se käyttäytyi vähän eri
lailla kuin muut opettajat.
JL: Miten se käyttäytyi?
Sam: Vähän neitimäisesti. Mä ajattelin, että miten se voi olla, kun se oli 27-
vuotias, ei voi olla ketään tyttöjä. Sitten se kävi aina uimassa. Se katseli aina
poikia tai miehiä. Ja katseli meitäkin, kun me oltiin liikunnan tunnilla,
suihkussakin.

Perusteluksi epäilyilleen Sam mainitsi muun muassa sen, että opettaja oli
katsellut suihkussa ja uimahallissa poikia ja miehiä Sam mukaan luettuna.
Hän ei ilmaissut kokeneensa tätä kielteisesti eikä myöskään kertonut
muiden opiskelijoiden maininneen asiasta. Sam kertoi asuinpaikan vaiku-
tuksesta avoimuuteen: pienellä paikkakunnalla on hänen mielestään vai-
keaa olla homo (ks. Lehtonen 1995, 156).

JL: Oliko siitä puhetta ryhmässä muuten, että onkohan se homo?
Sam (20): Mä en puhunut muille kun mun ystävälle. Se sanoi, että kai se
sitten on, mutta ei se muille kuulu.
JL: Mitä sä ajattelit siitä opettajasta?
Sam: Mä ajattelin, että ehkä se [. . .] se asui sellaisella paikkakunnalla, missä
on vähän homoja, niin se ei voi olla avoimesti, silleen seksuaalisesti. Täytyy
olla vähän pidättyväinen.
JL: Mitä sä tekisit, jos sä törmäisit siihen Mamassa [homoravintola DTM
Helsingissä] joskus?
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Sam: Varmaan moikkaisin, ja voisin sanoa, että olisit kertonut meille kaikille.
Se olisi varmaan aikamoinen tilanne, jos mä näkisin sen siellä.

Aina opettajan epäily homoksi tai lesboksi ei saa aikaan huhuja ja juoruja
– ainakaan sellaisia, joita haluttaisiin kertoa oman luokan ulkopuolisille.
Voidaan kokea, ettei luokan maine kestä, ja siksi päätetään olla kertomat-
ta muille. Toisaalta voidaan ajatella, että mahdollisesti mukavakin opetta-
ja saattaa joutua vaikeuksiin, jos muut opettajat, opiskelijoiden vanhem-
mat tai muut luokat kuulevat asiasta (vrt. Kontula 1997, 71). Sama voi
toimia toki myös yksilötasolla. Samin muistelema luokkakaveri vain yks-
kantaan lopetti asiasta puhumisen toteamalla, ettei asia kuulu muille kuin
opettajalle itselleen. Kyse on avoimesta salaisuudesta eli siitä, että kaikki
tietävät asiasta, mutta silti siitä ei puhuta. Voisi ajatella, että koko koulu-
luokka on tällöin ”kaapissa” (ks. Epstein & Johnson 1998, 140–144).
Koulussa ei haluta aina edes ymmärtää melko selviäkään vihjeitä opetta-
jan mahdollisesta ei-heteroseksuaalisuudesta (vrt. edellä Samin tarina ja
Epstein & Johnson 1998, 140, Epstein 1999, 36–38). Hennan kertomus
ala-asteen opettajasta tuo esiin mahdollisuuden toisaalta puhua omasta
parisuhteestaan ilman, että sen kautta keskustellaan seksuaalisesta suun-
tautumisesta.

Henna (19): Ala-asteella oli yksi miesmaikka. Mä muistan, kun mä olin
naapurikoulussa ekasta kolmanteen. Mä muistan, kun mä olin ihastunut
siihen miesmaikkaan. Se aina kertoi sen mieskavereista. Mutta eihän kelle-
kään tullut mieleen, mutta nyt jälkeenpäin mä näin vanhaa luokkakaveria,
joka jatkoi sen luokalla, niin se sanoi, että kyllä siitä sellaista juttua oli, että se
olisi ollut ihan homo. Mutta ei sitä silloin tiennyt todellakaan. Mutta nyt
jälkeenpäin kun ajattelee, niin olisi se ehkä voinutkin olla.
JL: Mitä se niistä mieskavereistaan puhui?
Henna: Meistä kaikista se oli tosi hauska maikka. Sitten se kertoi, että se oli
ollut sen miesystävän kanssa jossain ja sitten ne oli olleet syömässä ja lokki
kakannut siihen päälle. Tällaisia ihan hassuja juttuja. Kuitenkin aina se kertoi
sen mieskaverista. Ei koskaan naisista. Olisihan se vaan voinut olla mieskave-
rinakin. Ei siinä iässä sitä silleen ajatellut. Mutta jälkeenpäin on ajatellut, että
se varmaan oli homo, joskus tokalla ei varmaan tajunnutkaan. Jos se olisi
yläasteella kertonut tuollaisia juttuja, niin varmaan heti olisi epäilykset herän-
neet.

Haastateltavat kertoivat paitsi omista mielikuvistaan tai huhuista mah-
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dollisesta opettajan homo- tai biseksuaalisuudesta myös tietämistään
homo-opettajista. Mira (18) kertoi lukiossa olleen ”kaks homo-opettajaa,
ja niistä on kyllä huhuja, ja toisesta tietää ihan varmuudellakin”.

Mira (18): Mutta meidän koulussa oli kaks homo-opettajaa, toinen ihan
kaappi, toinen ihan julkimo.
JL: Minkä aineen?
Mira: Englanti ja saksa. Englannin opettaja oli se kaappi. Kaikki ties että se
on homo, mut se ei ite uskonu et kaikki tietää. Saksan opettaja, aivan ihana
ihminen, siitä kaikki tiesi. Se ei puhunu homoudesta, mut kaikki tiesi koska
se kävi SETA:n bileissä ja homoravintoloissa ja tällä lailla näin. Niihin
suhtauduttiin kauhean asiallisesti.

Mikko (20) kertoi nähneensä historianopettajansa homoravintolassa kou-
lunajan jälkeen ja hän oli jo kouluaikana ajatellut tämän olevan homo
sekä kuullut sen suuntaisia juttuja. Hän ei kuitenkaan ollut varma asiasta
ennen kuin oli tavannut tämän myöhemmin. Mikko muisteli, että epä-
miellyttäväksi koettua ja homoksi luultua opettajaa olisi kiusattu ja hänen
seksuaalisuudestaan puhuttu suoremmin, mutta historian opettajan suo-
sio suojasi häntä eikä homoepäilyistä puhuttu koulussa (ks. Epstein 1999,
38). Ei-heteroseksuaalisista opettajista moni voi salata seksuaalisuutensa
koulussa, mutta osallistua kuitenkin aktiivisesti lesbo- ja homoyhteisön
tapaamispaikkoihin (Lehtonen 1995, 108; ks. lokeroinnista Davies 1992,
79–81). Petteri oli tavannut perhekasvatuksen opettajansa homoravinto-
lassa.

Petteri (19): Se ei ois voinnu ikinä kuvitella minusta, ko mä olin yläasteella
oppilaskunnan hallituksessa ja tämä oli aika läheinen opettaja sillon. Mä olin
ensimmäinen oppilas, jonka hän löytää homopippaloista.
JL: Sanokse sen sitte?
Petteri: Joo. Me ei juteltu hirveen paljon sillon. Mutta heti seuraavissa
pippaloissa nähtiin sitten. Perhekasvatuksen opettaja.
JL: Hän ei sitten ottanut mitenkään näitä asioita esille sillon perhekasvatuk-
sessa?
Petteri: Ei siis se ei niinko varosi sanallakaan mainitsemasta homoja.
JL: Puhukse mitään siitä?
Petteri: Mä oon puhunu sen kanssa vähä, että kun se opettaa perhekasvatusta.
Tyttöjen opettaja ja miten siihen suhtauduttais. Ja se sano, että se on niinko
parille kiltille hyvälle naisopettajalle se on puhunu siitä. Muut siellä sen
opettajakavereista ei tiedä siitä yhtään. Mutta ei ne kyselekkään.
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Salailevat opettajat voivat välttää läheisiä ihmissuhteita koulun työnteki-
jöiden kanssa tai he voivat välttää ottamasta esiin ei-heteroseksuaalisuu-
teen liittyviä teemoja opetuksessa paljastumisen pelossa (vrt. Woods &
Harbeck 1991, 141–166; Lipkin 1995, 39; Wallis & Van Evary 2000,
413; ks. myös Heikkinen 1997, 68–72). Ei-heteroseksuaaliset opettajat
eivät ole aina voimavara seksuaalisuuden moninaisuuden opettamisessa
tai esiintuomisessa, varsinkin jos he pyrkivät salaamaan seksuaalisuutensa
ja sen takia ehkäisemään vihjeet ei-heteroseksuaalisuudesta ympäriltään.

Miska (15) kertoi homo-opettajastaan, joka esiintyi julkisuudessa.
Tämä oli ollut hänen opettajansa ala-asteella. Suurin osa tiedetyistä opet-
tajista ei esiinny tiedotusvälineissä, vaan avoimuus on tyypillisesti osittais-
ta niin, että asiasta kerrotaan vain osalle opettajista tai opiskelijoista (vrt.
Davies 1992, 79–81). Miskan opettaja oli antanut lehdille haastatteluja ja
kertonut asuvansa mieskumppaninsa kanssa. Miska muisteli, että ennen
julkista avoimuutta opettaja oli kuitenkin puhunut miehestään ”vaimo-
na”. Osalla lesbo- ja homo-opettajista on tarve keksiä itselleen eri suku-
puolta oleva rakastaja, jotta heidän seksuaalisuuttaan ei kyseenalaistettaisi
koulussa (ks. Khayatt 1992, 147). He siis antavat opiskelijoiden tai opet-
tajien ymmärtää heillä olevan heteroseksuaalisen suhteen. Miskan äiti oli
pohtinut opettajan seksuaalisuutta jo ennen julkisuutta.

Miska (15): Mun mutsi silloin jo epäili siitä, ku sillä on semmonen puhetyyli
ja kaikkee. Nyt jos mä näkisin sen jossain, kyl mä tietäisin et se on homo,
mutten mä silloin. Mä en ollu mitenkään sillee, et minkäänlaisia vaatteita tai
mitään. . .
JL: Kai sillä on kohtalaisen tavalliset vaatteet koulussa ollu, ei välttämättä
mitään nahkareleitä mukana, vai?
Miska: Oli sillä nahkatakki aina ja nahkasolmio, ja sitten levikset ja kaulus-
paita.
JL: Riittävän perinteinen homovaatetus.
Miska: Joo.
JL: Miten siihen muuten suhtauduttiin siellä koulussa?
Miska (15): No, kyllä siihen ihan hyvin. Siitä on ollu jotain haastatteluja. Sit
ykskin maikka oli sanonu sille, että ”kyllä mä tiedän että sinä rohkea olet,
mutta en tiennyt että sinä olet noin rohkea!”. Se kerto siitä ihan silmät
loistaen. Nyt vähän oppilaat kirjoittelee taululle Mikko sydän Pertti, kun se
tulee luokkaan. Mun ekaluokkalaiset pitää sitä ihan hulluna, kun se paljasti
sen, mut mä oon just sillee jeejee.
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Opiskelijoiden koti saattaa liittyä kontrolloijien joukkoon (Palmu 1999,
199). Vanhemmat ovat muutenkin melko tärkeä vaikuttajataho homo-
seksuaalisuudesta kertomisen osalta. Jotkut opettajat pelkäävät vanhem-
pien reaktioita ja toisaalta koulun johto tai muut opettajat voivat ajatella,
että opettajan ei-heteroseksuaalisuus täytyy salata vanhemmilta, vaikka he
itse pitäisivätkin sitä hyväksyttävänä (ks. Epstein & Johnson 1998, 124).
Jos vanhemmat tietävät tai arvaavat jonkun opettajan olevan ei-heterosek-
suaalinen, saattaa tieto siitä levitä muille vanhemmille tai opiskelijoille.
Muiden opettajien suhtautuminen ja tuki ovat oleellisia sen kannalta,
miten ei-heteroseksuaaliseen opettajaan suhtaudutaan. Jos muut opettajat
ja rehtori suhtautuvat tilanteeseen luontevasti opiskelijoiden nähden,
myös opiskelijoiden on helpompi pitää asiaa ymmärrettävänä. Sekä Ele-
nie Opffer että Pat Griffin toteavat, että usein ei-heteroseksuaaliset opet-
tajat kokevat avoimuuden myönteiseksi ja tärkeäksikin huolimatta siihen
liittyvistä peloista ja vastoinkäymisistä (Opffer 1994, 301–304, 312–316;
Griffin 1991, 167–196).6

6.3 Haastamista ja häirintää

Jos opettaja toimii jollain tavoin perinteisten sukupuolistereotypioiden
vastaisesti, hänet saatetaan leimata ja hänen seksuaalisuudestaan saatetaan
vitsailla. Opettajia haastetaan kyseenalaistamalla hänen seksuaalisuutensa
ja sukupuolensa. Elina Lahelma (1996, 479) on tutkinut opettajien koke-
maa sukupuolista häirintää ja hän jakaa koulun häirintätilanteet neljään
eri tyyppiseen tilanteeseen sen perusteella, kuka on häiritsijä ja kuka
häirinnän kohde. Opettaja tai muu koulun henkilökuntaan kuuluva voi
häiritä oman ryhmänsä jäseniä tai opiskelijoita ja opiskelija puolestaan
toisia opiskelijoita tai opettajia. Keskityn tässä osiossa tilanteisiin, joissa
opiskelijat häiritsevät opettajia ja opettajat opiskelijoita. Tarkastelen näitä
tilanteita nuorten näkökulmasta eli haastatteluihini pohjautuen. Opiske-
lijoiden välisiä häirintätilanteita analysoin luvussa seitsemän.

Kouluissa tavallisesti häiritsijöinä ovat pojat tai miehet ja useimmiten,
joskaan ei aina, häirinnän kohteet ovat tyttöjä tai naisia (Lahelma 1996,
479; Lahelma ym. 2000b, 466; vrt. Ferfolja 1998, 402). Näin on jopa
siinä määrin, että poikien naisopettajiin kohdistamaa seksuaalista häirin-
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tää saatetaan pitää luonnollisena ja normaalina (ks. Riddell 1992, 156;
Bogart ym. 1992, 191–192). Usein häirintätutkimukset ovat keskittyneet
työyhteisöihin, joissa on tarkasteltu samanikäisiä aikuisia. Sukupuolista
häirintää koskevaa tutkimustietoa ei voi suoraan hyödyntää koulukon-
tekstissa, kun tarkastellaan eri ikäisten ja eri asemissa (opiskelija–opettaja)
olevien välisiä häirintätilanteita. Sukupuolisella häirinnällä ja ahdistelulla
tarkoitetaan fyysistä, sanallista tai kirjallista, kohteen kannalta yksipuolis-
ta seksuaalisluonteista lähestymistä, johon liittyy joko avointa tai piilevää
painostusta, tai joka luo ahdistavan työilmapiirin sekä tuottaa kielteisiä
seuraamuksia tai niiden uhkaa ahdistelun kohteeksi joutuneelle (Varsa
1994, 99). Käytän itse tästä ilmiöstä nimitystä seksuaalinen häirintä, jotta
voisin selvemmin erottaa sen muusta sukupuoleen liittyvästä kiusaamises-
ta ja väkivallasta. Häirintä on usein sanallista, mutta se voi olla myös
koskettelua, elehtimistä ja puhelinhäirintää. Janne Kivivuori (1997) on
tutkimuksessaan opettajiin kohdistuvasta häirinnästä ja väkivallasta kysy-
nyt opettajilta näiden kokemuksista ja niiden mukaan yhdeksän prosent-
tia naisopettajista ja kolme prosenttia miesopettajista ilmoitti kokeneensa
seksuaalista häirintää opettajan urallaan, mutta 73 prosenttia opettajista
ilmoitti kuulleensa loukkaavaa käyttäytymistä ja nimittelyä, joka pääosin
liittyi seksuaalisuuteen ja siten saatettiin tulkita seksuaaliseksi häirinnäksi.

Juhon (20) koulussa tyttöjen liikunnanopettaja, joka oli arka ja hiljai-
nen, oli otettu jatkuvan kiusan kohteeksi ja leimattu lesboksi.

Juho (20): En tiedä, kuulin jotain juttuja, että se sanoi ”laittakaa sitten jotain
ihon myöteistä vaatetta päälle, että näkee oletteko notkeita”.
JL: Ja se on tulkittu sitten?
Juho: Se oli yksinäinen. Se oli naimaton ja kyllä mä olettaisin, että se ei
tuulesta temmattukaan ollu. Ne oli joskus vieny sille postilaatikkoon käytet-
tyjä tamponeja. Lopulta se oli jo siinä tilassa, ettei se pystyny enää ketään
opettaa, kävi mielisairaalassa ja vaihto toiseen kouluun. Sitä kiusattiin lopulta
ihan älyttömästi. Varmaan sillä oli tuntien pitäminenkin ihan kauheeta kärsi-
mystä. Se oli just semmonen, hyvin hiljainen, ujo ja arka. Se ei uskaltanu
sanoa mihinkään mitään vastaan.

Opettajan sukupuoli, seksuaalisuus ja hänen auktoriteettiasemansa ky-
seenalaistettiin ja hänen annettiin ymmärtää, että hän on nainen ja vielä
vääränlainen nainen (ks. Lahelma 1996, 485; Bogart ym. 1992, 193).
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Lesbottelussa ja lesbofobisessa häirinnässä yhdistyy sekä heteroseksuaali-
suuden että mieheyden paremmuuden ja valta-aseman korostus (ks. Fer-
folja 1998, 403). Lesboksi nimittelyä useammin naisopettajia haukutaan
huoriksi tai muuten vihjaillaan seksuaalisesti heidän maineestaan.

Juho (20): Ne [kaksi härikköpoikaa] oli varmaan seitsemännellä luokalla joka
ilta jälki-istunnossa, mutta sitten koko yläasteen ajan yhteiskunnallisten opet-
taja rupesi huolehtimaan siitä, kun ne aina haukkuivat sitä lolloksi. Kaikki-
han siitä puhui selän takana lolloksi, mutta nämä sanoivat päivää lollo. Ihan
tällä tavalla, niin se aina laittoi ne jälki-istuntoon.

Seksuaalinen häirintä ja raiskausuhkaukset asettavat naisopettajat toisella
tavalla alttiiksi kuin miesopettajat, joita nimitellään homoiksi (vrt. Palmu
1999, 193; Whyld 1983b, 36–37). Simo (15) muisteli, että ”kaikista
miesopettajista sanotaan aina vitun homo”. Joko kaikkia miesopettajia
haukutaan tilannekohtaisesti tai yksi opettaja leimataan erityisesti:

Essi (18): Yhtä maikkaa kutsuttiin lempinimeltä ”Hinttis”. En tiiä tarkottiks
se, et se oli joku väännös hintti-sanasta, mut sitä sanottiin Hinttikseks, vaik ei
ollu mitään syytä.

Elina Lahelma (1996, 485–486) on analysoinut opettajien homottelun
liittyvän opettajan valta-aseman kyseenalaistamiseen. Sillä kontrolloidaan
opettajilta vaadittavaa toivottua sukupuoleen liittyvää käyttäytymistä ku-
ten edellisessä osiossa tuli ilmi. Epämiellyttäväksi koettu opettaja saattoi
saada leiman. Homottelu toimii usein hyvin, koska siihen voi olla vaikea
reagoida takaisin. Heteroseksuaalisten opettajien voi olla helpompaa rea-
goida homotteluun tai lesbotteluun kuin ei-heteroseksuaalisuutensa salaa-
van opettajan, joka joutuu mahdollisesti pohtimaan kieltääkö nimittely
perättömänä ja valehdella samalla seksuaalisuudestaan (ks. Ferfolja 1998,
406; Dankmeijer 2002, 127–132).

Nimittelyn ja uhkausten lisäksi seksuaalissävytteisten asioiden kaiva-
minen opettajan elämästä voi toimia opettajan testaamisena ja arvovallan
arvioimisena (ks. Gordon ym. 2000a, 108). Uusilta opettajilta ja sijais-
opettajilta varsinkin saatetaan kysellä paitsi perheestä myös näiden yksi-
tyiselämästä hyvinkin henkilökohtaisia asioita. Emilia (20) kertoi siitä,
miten hänen luokallaan ollut poika kysyi miespuoliselta sijaisopettajalta,
onko tällä naisystävää ja onko naisystävä hyvä suutelemaan. Ne opiskeli-
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jat, jotka rohkenevat kysellä opettajalta henkilökohtaisia – jopa seksuaali-
suuteen liittyviä – kysymyksiä, saattavat yrittää korostaa omaa asemaansa
ja mainettaan. Aina opettajat eivät ymmärrä seksuaalisävytteistä kiusaa-
mista tai huomauttelua edes häirintänä. Koulujen ilmapiirit vaihtelevat.
Joissain kouluissa ei nimitellä ketään opettajia ja toisissa kaikkia kuten
myös Elina Lahelma, Tarja Palmu ja Tuula Gordon ovat analysoineet
artikkelissaan (Lahelma ym. 2000b) ja todenneet, että opettajien tavat
ymmärtää ja reagoida seksuaaliseen häirintään vaihtelevat paljon.

Joskus on vaikea vetää rajaa seksuaalisen häirinnän ja seksuaalisen
kiinnostuksen osoittamisen välille. Seksuaalinen kiinnostus ei aina suun-
taudu opiskelijoilta opettajiin päin vaan myös päinvastainen on mahdol-
lista. Opettajat saattavat käyttää seksuaalisuutta opetuksensa osana ja
herättää sillä opiskelijoita tai käyttää omastakin seksuaalisuudesta kerto-
via juttuja täydentäjinä ja oppitunnin havainnollistajana. Aleksi (17) ker-
toi koulunsa biologian opettajasta, joka puhui hyvin avoimesti seksuaali-
suuteen liittyvistä asioista. Tämä naisopettaja oli Aleksin mielestä myös
pukeutumiseltaan melko provosoiva ja hän kertoi seksuaalissävytteisiä
vitsejä, mikä oli Aleksin mielestä ”ihan uskomaton opettajalle, että ei vois
kuvitella”. Opettajat voivat pyrkiä pitämään yllä kuria tai auktoriteettinsa
säilyttämiseen seksuaalisävytteisillä jutuilla. Opiskelijoiden seksuaalissä-
vytteiseen vitsailuun tai nimittelyyn saatetaan reagoida ”vastaamalla sa-
malla mitalla”. Miesopettajien, samoin kuin poikien, on luvallisempaa
käyttää seksiin liittyviä juttuja valta-asetelmien vahvistajina tai huomion-
kerääjinä kuin naisopettajien ja tyttöjen.

Osa opettajista tekee selviä seksuaalisia lähestymisyrityksiä opiskelijoi-
den suuntaan. Kolme haastateltavaa kertoi tilanteista, joissa opettaja oli
heidän käsittääkseen käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen opiskelijoita.
Nadja (20) kertoi naisopettajastaan, jonka hän kertoi lähennelleen sekä
poikia että tyttöjä lukion kuvaamataidon tunnilla. Hänen kertomuksessa
tulee esiin vaikea rajankäynti koskettamisen ja seksuaalisen lähentelyn
välillä (ks. Gordon ym. 2000a, 189–190). Opiskelijat olivat kokeneet
opettajan liiallisen läheisyyden epämiellyttävänä, mutta välttämättä opet-
taja ei ollut itse ymmärtänyt tilanteen luonnetta.

Nadja (20): Se oli sellainen, jos piirsi, niin se tuli ihan selkään kiinni ja painoi
rintansa siihen. Se ahdisti hirveän monia.
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JL: Se miellettiin jotenkin seksuaaliseksi se sen lähentely?
Nadja: Se oli sellaista silittelyä jotain. Sillä oli varmaan vaikeuksia kotona.
JL: Miten siitä puhuttiin teidän koulussa?
Nadja: Me ruvettiin väistelemään sitä opettajaa ja sitten käännettiin pulpetit
niin, että takana istuva tulee suoraan selkään kiinni, ettei pääse siihen väliin.
JL: Miten hän siihen suhtautui? Tai sanottiinko hänelle suoraan tai oliko
jotain sellaista?
Nadja: Ei siitä oikeastaan sanottu muuta kuin, että joskus jos se tulee lähelle,
niin mä en kyllä hyväksy, se on epämiellyttävää, että eikö se voi olla vähän
kauempana.
JL: Miten se siihen suhtautui?
Nadja: Ei se oikeastaan mitenkään. Se oli vähän ihmeissään.

Opiskelijat puuttuivat Nadjan mielestä aktiivisesti tilanteeseen. Jos opis-
kelija on yksin hyväksikäytön kohteena, hänen on vaikeampaa kertoa
tilanteestaan (ks. Bogart ym.1992, 196). Juho (20) kertoi koulussa olleen
kaksi miesopettajaa, jotka olivat lähennelleet koulun tyttöjä: ”Sit oli se
musiikin opettaja, joka vei tyttöjä sinne takakopperoon, ja sit oli yks
matikanopettaja, joka kyllä jäi eläkkeelle silloin, kun olin seiskalla, sehän
yritti vikitellä tyttöjä”. Matematiikan miesopettaja oli kiertänyt luokassa
auttamassa laskujen teossa. Juho kertoi, että naispuolisille opiskelijoille
opettaja oli tullut selän taakse liian läheiseen kosketukseen. Musiikin
opettaja oli yhdeksännellä luokalla kosketellut seksuaalisesti tyttöjä: ”Se
vikitteli luokan tyttöjä, että käydäänpä tuolla varastossa hakemassa sitä ja
tätä ja ne viipyi aina siellä varastossa”. Juho kertoi, ettei kyseisestä mies-
opettajasta pidetty, mutta hän muisteli, ettei tilanteeseen myöskään puu-
tuttu. Opettaja oli Juhon mukaan tosin toimessa vain puoli vuotta. Mar-
jan (17) ala-asteen miesopettaja jäi kiinni tyttöjen hyväksikäytöstä, mutta
hänen juttunsa ”painettiin villaisella”.

Marja (17): Meillä oli ala-asteella aluks pakko käydä suihkussa, mut sit kun
meidän opettaja jäi vähän kiinni siitä touhusta mitä se harjoitti, niin sit se oli
sillee et viidennellä ja kuudennella ei ollu enää pakko käydä. Sit yläasteella ja
lukiossa ihmiset sai ite päättää, et meneeks ne vai eiks ne mee.
JL: Aika yllättävää, miten se on saanu paikkansa pitää siellä se tyyppi. Jos se
kerran on jääny siitä kiinni.
Marja: Sillä oli tapana käydä koskettelemassa ja ottaa niitä syliinsä ja multa se
veti pyyhkeen pois ja rupes kopeloimaan. Ei se kuitenkaan menny niin
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pitkälle, et sit kun soitettiin, se sano et minä pidän lapsista, minä rakastan
heitä, minä haluan pitää heistä hyvää huolta ja muuta.

Ilmeisesti seksuaaliset hyväksikäyttötilanteet koetaan niin ahdistaviksi ja
koulun maineelle arveluttaviksi, ettei tilanteisiin aina puututa. Lasten ja
nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä puhuttaessa vähemmällä huomiol-
le ovat jääneet naisten suorittama seksuaalinen häirintä ja lähentely, vaik-
ka sitäkin tapahtuu. Sen määrä on tosin ilmeisesti miesten aiheuttamaan
häirintään nähden hyvin vähäistä. Sen sijaan varsinkin nuoriin suunna-
tusta hyväksikäytöstä puhuttaessa korostuneesti on kerrottu miesten poi-
kiin kohdistamasta hyväksikäytöstä (ks. Weems 1999, 32–33).

Aineistossani varsinaiset seksuaalisen hyväksikäytön tapaukset olivat
miesopettajien tyttöihin kohdistamia, mitä pidetään yleisimpänä seksuaa-
lisen häirinnän ja hyväksikäytön muotona aikuisten ja nuorten välisissä
suhteissa. Seksuaalisen hyväksikäytön kohteina eivät käytännössä ole pel-
kästään koskettelun tai raiskauksen uhriksi joutuneet, vaan muut osalliset,
jotka saavat samalla tietoa sopivuuden rajoista. Seksuaaliseen hyväksikäyt-
töön ei Juhon ja Marjan kertomissa tilanteissa puututtu aktiivisesti, vaik-
ka melko laaja osa opiskelijoista ja Marjan tapauksessa myös vanhemmista
ja opettajista tiesi tapahtuneesta. Kuten Tarja Palmu toteaa, opettajat
eivät aina osaa vetää rajaa sallitun ja sopimattoman välille (Palmu 1999,
194; ks. myös Lahelma 2000, 173–186). Kun seksuaalisen häirinnän
annetaan jatkua puuttumatta siihen, opiskelijoille voi syntyä kuva, jonka
mukaan on ”luonnollista”, että miehet saavat häiritä tyttöjä ja naisia.

6.4 Asennevaikuttaja, ihastuksen
kohde ja tukija

Opettajat luovat koulun asenneilmapiiriä ja tarjoavat malleja suhtautumi-
sesta moniin asioihin. He kertovat opetustyönsä ohessa toisinaan henkilö-
kohtaisia kantojaan myös seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviin kysy-
myksiin. Opettajien ja opiskelijoiden välillä on monenlaista informaalia
vuorovaikutusta. Tarkastelen seuraavaksi kolmea teemaa. Analysoin opet-
tajien esittämiä ajatuksia liittyen ei-heteroseksuaalisuuteen sekä opettajien
kahdenkeskisissä keskusteluissa antamaa tukea opiskelijoille näiden ra-
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kentaessa seksuaalisuuttaan. Tarkastelen myös opettajaa opiskelijoiden
ihastuksen kohteena.

Opettajien asenteita ei-heteroseksuaalisuutta kohtaan on tutkittu vä-
hän. Yhdysvaltalainen James Sears (1991, 30) on esittänyt, että tavallisia
piirteitä homoseksuaalisuuteen myönteisesti suhtautuvilla on kaupunki-
laisuus, nuoruus, naissukupuoli, korkea koulutus, ja vastaavasti päinvas-
taiset tekijät korreloivat kielteisen suhtautumisen kanssa. Myös uskovaiset
ja ne, jotka eivät tunne ei-heteroseksuaaleja, tai jotka eivät ole kokeneet ei-
heteroseksuaalisia kokemuksia, suhtautuvat keskimäärin kielteisemmin
kuin muut. Suomessa on saatu vastaavia tuloksia (ks. esim. Kontula &
Haavio-Mannila 1993, 249; Kontula 1984, 67–72). Erkki Lietzenin
(1993) tekemän pienen kyselytutkimuksen mukaan ala-asteen opettajista
viidesosa oli selvästi kielteinen suhtautumiseltaan homoseksuaalisuuteen
ja kolmasosa selvästi myönteinen, enemmistö opettajista vaikutti välinpi-
tämättömiltä.

Opettajat osallistuvat vaihtelevasti keskusteluihin opiskelijoiden kans-
sa ja osa heistä pyrkii aktiivisesti kannustamaan opiskelijoita perinteisten
ajatusmallien kyseenalaistamiseen. Koulun ilmapiiri ratkaisee paljon sii-
nä, miten opiskelijat uskaltavat esittää mielipiteitään ja osallistua yhteis-
kunnalliseen tai eettiseen keskusteluun. Aleksin (17) koulussa oli ”kuiten-
kin hirveen avoin ilmapiiri tai ei nyt ehkä avoin, mutta ainakin sivistynyt,
että ei mitään semmosii typerii ennakkoluuloja oikeestaan kenelläkään
opettajalla”. Opiskelijoiden ja opettajien kannanottoihin vaikuttivat kou-
lun yleisen ilmapiirin lisäksi tiettyjen opettajien tai rehtorin mielipiteet.
Sukupuoleen liittyviä odotuksia vahvistetaan joissain kouluissa ja yksittäi-
set opettajat saattavat puolestaan kyseenalaistaa niitä toisissa. Seksuaali-
suuteen liittyvissä kysymyksissä opettajien kannanotoilla on merkitystä
nuorille.

Eräät opettajat olivat puhuneet ohimennen homoseksuaalisuudesta,
mutta tavallisesti niin, että haastateltaville oli jäänyt tunne, ettei opettaja
ajatellut, että koulussa olisi ei-heteroseksuaalisia opiskelijoita tai opetta-
jia.7 Osmo Kontulan tutkimuksen mukaan joka kymmenes peruskoulun
yläasteen seksuaalikasvatuksesta vastaavista opettajista kertoo tietävänsä,
ettei heidän koulussaan ole yhtään seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön
kuuluvaa opiskelijaa tai opettajaa (Kontula 1997,19). Suurin osa (84 %)
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opettajista ei osannut sanoa, onko heidän koulussaan tällaisia ihmisiä.
Vain viisi prosenttia vastasi tietävänsä, että heidän koulussaan on lesbo-,
homo-, bi- tai trans-opiskelijoita tai -opettajia.

Haastateltavat pitivät opettajien suvaitsevaisuutta ei-heteroseksuaali-
suutta kohtaan näennäisenä tai vaillinaisena reagointitapana. Marja (17)
oli kuullut historian opettajansa ensin vitsailleen homoista ja päättäneen
juttunsa kehotukseen ”suvaitsevaisuutta kaikille”. Opetussuunnitelmien
perusteella koulussa pitäisi tukea opiskelijoita suvaitsevaisuuteen. Usein
se ymmärretään sellaiseksi, että enemmistö suvaitsee sietää erilaisuuden
olemassa oloa, eikä niin, että erilaisuus hyväksyttäisiin tai nähtäisiin arvo-
na sinänsä.

Haastatteluissa nuoret muistelivat sitä, miten uskonnollisuus vaikutti
joidenkin opettajien suhtautumiseen ei-heteroseksuaalisuuteen ja seksu-
aalisuuteen yleisemminkin (ks. esim. Sears 1991, 38; ks. myös Tallberg
2000, 72–73). Juhon (20) mielestä uskonnon opettaja oli halveksinut
homoseksuaalisuutta, koska ”tämmönenhän on niin pahaa syntiä, kun
olla saattaa”. Opettajilta odotetaan useimmissa asioissa neutraalisuutta
eikä esimerkiksi pidetä toivottavana, että opettaja ilmaisee jyrkkiä puolue-
poliittisia kannanottoja. Toisaalta ilmeisesti uskonnollista vakaumusta,
ainakin jos se on kristillinen, pidetään hyväksyttävänä tuoda esiin. Tämä
pohjautuu siihen, että Suomessa opetetaan tunnustuksellista uskontoa
kouluissa toisin kuin monissa muissa maissa. Leo esimerkiksi muisteli,
että hänen uskonnon opettajallaan oli ”hyvin luterilaiset näkemykset”.

Leo (19): Se oli tullut meidän kouluun kymmenen vuotta aikaisemmin ja
kaikki oli sanoneet sille, että älä mene sinne. Siellä on kaikki oppilaat joko
hinttareita, raggareita, kommareita tai ateisteja. Ja sitten hän sanoi, että kun
hän tuli tänne, niin niinhän se olikin.

Uskonnollisesti konservatiivisten ajatusmaailmassa homoseksuaalisuus
värittyy tyypillisesti kielteisesti (Kettunen 1999, 67). Joskus yksi konser-
vatiivinen opettaja saattaa kontrolloida koulun muitakin opettajia ja val-
voa, millaista tietoa seksuaalisuudesta opetetaan. Silja (17) kertoi, että
heidän koulunsa rehtori suhtautui kielteisesti homoseksuaalisuuteen ja
piti sitä sairautena, ja että rehtori ehkäisi myös muiden opettajien yrityk-
siä saada seksuaalivähemmistökasvatusta kouluun.
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Haastateltavista muutamat olivat kuulleet opettajien vitsailevan ho-
moista. Usu muisteli ala-asteen opettajan vitsailua.

Usu (17): Se vähän leikillisesti puhu, et ”ne homot on sellasia”. Mä en edes
ymmärtäny. Mä olin, et mitä ne on. En mä tienny edes. Se vaan heitti jotain
leikkimielisesti vitsaillen, siitä mä kuulin sen.
JL: Muistatsä yhtään miten sä suhtauduit?
Usu: Itse asiassa mä en tienny tarkalleen, mitä se on. Mulla oli sellanen kuva,
et ne on vastineita, kun baareissa on huoria, jotain äijiä jotka strippaa tai
jotain vastaavaa. Mä sekotin sen ihan.

Vitseillä opettajat paitsi viestivät tiedostamattaan kielteisiä ennakkoluulo-
ja ei-heteroseksuaalisuutta kohtaan myös tekevät vitsailun ja nimittelyn
luvalliseksi tarjoamalla siihen itse mallin (ks. Dennis & Harlow 1986,
446; Griffin 1995, 54; vähemmistöihin liittyvästä vitsailusta Knuuttila
1992,146). Paljon opiskelijoille merkitsee se, miten opettajat puuttuvat
homotteluun, huoritteluun ja muuhun seksuaalissävytteiseen kiusaami-
seen ja nimittelyyn. Laura (16) kertoi opettajien vaienneen: ”Ei ne opetta-
jat puuttunu, jos puhuttiin vitun homo”. Leon (19) nuori naisopettaja
taas oli puuttunut napakasti Leoon kohdistuvaan nimittelyyn ja ”pojat
jotenkin uskoivat sitä”.8

Opettajat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, miten avoimesti omista
samaan sukupuoleen kohdistuvista tunteista kertoneisiin opiskelijoihin
suhtaudutaan (ks. Pötsönen & Välimaa 1995, 9–10). Julia (18) oli istu-
nut samassa koulussa opiskelleen tyttökaverinsa kanssa lähekkäin ja hän
koki opettajansa palautteen myönteiseksi: ”että taas tää pariskunta täällä
istuu ja niin pois päin aina hymyili ja että onpa herkän ja romanttisen
näköistä”. Julian mielestä lähekkäin istuvat pojat eivät olisi ehkä niin
todennäköisesti saaneet opettajalta myönteistä palautetta. Hänen kanta-
naan oli se, että tässä asiassa ”naiset selvii helpommalla”. Sara (18) oli
saanut mielestään myös myönteistä suhtautumista opettajiltaan, muttei
pitänyt sellaista itsestään selvänä.

Sara (17): Jos mä olisin joku vähemmän lahjakas oppilas, niin voi olla, että
sitten olisi vähän nuivaa suhtautumista, mutta kun ne oppi ensin tuntemaan
mut lahjakkaana oppilaana ja sen jälkeen lesbona, niin se oli ilmeisesti
parempi niin päin. En minä ole ainakaan huomannut mitään sen nuivempaa
suhtautumista.
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Osmo Kontulan tutkimuksen mukaan joka kymmenes nuori on puhunut
seksuaalisuuteen liittyvistä asioista opettajansa kanssa ja heistäkin vain
harva useammin kuin kerran (Kontula 1987a, 76). Opettajista osa välttää
kovin intiimejä teemoja keskusteluissaan opiskelijoiden kanssa, osa taas
pikemmin kannustaa opiskelijoita niihin ja näkee tehtävänään myös opis-
kelijoiden tukemisen oman elämänsä rakentamisessa (ks. Gordon ym.
2000a, 106–108).

Nuoret kokevat opettajien kanssa käymänsä keskustelut merkitykselli-
siksi. Toisaalta osa kokee opettajat liian etäisiksi, että heidän kanssaan
haluaisi jutella omista asioistaan – varsinkaan seksuaalisuuteen liittyvistä
(ks. Kontula 1987a, 76). Silja (17) oli jutellut useiden opettajien kanssa
henkilökohtaisista asioistaan ja ongelmistaan. Hän kuitenkin koki, että
kuvaamataidon ja psykologian opettajat ”tuputtivat hänelle heteroseksu-
aalista suhdetta”. Kuvaamataidon opettajalleen Silja kertoi kiinnostukses-
taan naisiin, mutta tämä puhui edelleen eräästä luokan pojasta niin kuin
Silja seurustelisi tämän kanssa, vaikka Silja oli kieltänyt seurustelun.

Silja (17): Se ei vaan halua ajatella ja sit se on päättäny olla ajattelematta ja se
ei ajattele koko asiaa, että se menee silleen, että se unohtaa sen, koska se ei
halua muistaa sitä tämmöstä lovea hänen kaikista rakkaimmassa oppilaassa.
Se ei haluu ajatella sitä. Ihminen pystyy melko lailla unohtamaan mitä
haluaa.

Myös Siljan psykologian opettaja oli innostanut Siljaa kiinnostumaan
pojista.

Silja (17): Mä luulin, että mun psykan maikka ois jotain jo tajunnu, kun se
on erikoinen ihminen ja jotenkin lukee mun ajatukset, vaikka mä en mitään
[. . .] Kerran yhellä psykan tunnilla se yhtäkkiä vaan, joku asia oli, missä
feminismi tuli käsittelyyn, ja mä jotain sanoin. Sit se sano, että sähän oot aina
ollu noista naisasioista kiinnostunu ja mä olin tä! mitä? Se vaan sano, että aina
korostan feministisiä piirteitä. Sit seuraavalla viikolla se ehdotti mulle jotain
poikaa, että kato nyt, siinä on niin mukava poika. Just semmonen tyrkyttävä.

Silja oli kertonut samaan sukupuoleen kohdistuvista tunteistaan tai aina-
kin vihjaillut siihen suuntaan, mutta hän ei juurikaan saanut keskustelu-
apua opettajiltaan – ainakaan sellaista, joka olisi edistänyt hänen omaa
pohdintaansa. Sen sijaan transsukupuolinen Pasi (20) oli saanut opettajil-
taan kannustusta ja tukea, kun oli kertonut näille ihastuneensa tyttöön.
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Pasi kertoi musiikin naisopettajan suhtautuneen asiaan melko neutraalisti
ja sanonut pitkän keskustelun jälkeen Pasille: ”Ainakin sulla on hyvä maku
naisten suhteen”. Opettaja oli todennut, ettei ”oo mikään ihme, että oot
ihastunu”. Äidinkielen opettajan kanssa Pasi oli jutellut myöhemmin.

Pasi (20): Mä jäin silloin tunnin jälkeen istumaan siihen luokkaan ja sit se
kysy, että no mikä nyt on. Sit mä sanoin, en mä oikein tiedä. Sit se kysy, ootsä
rakastunu. Sit mä olin joo, mä oon rakastunu tyttöön.
JL: Miten sä uskalsit sille kertoa, tai sanoa noin?
Pasi: Niin, no ensinnäkin se on hirveän lämmin ihminen ja semmonen ja
semmonen herkästi tuli lähelle ja kosketti, semmonen ihminen. Tosi suora ja
avoin.
[. . .]
JL: Puhuittekste mitenkään lesboudesta tai homoseksuaalisuudesta?
Pasi: Enemmän vaan puhuttiin nimenomaan siltä kannalta, mun omista
tunteista sitä tyttöä kohtaan, vähän siitä tytöstä ja vähän mun elämästä ja
sillei. En mä usko, että me sillei juteltiin nimenomaan jostain lesboudesta.
Koska hän kuitenkin oli hetero, hänellä oli perhe, ei ollu tavallaan mitään
kokemusta puhua lesboidentiteetistä tai tommosista asioista. Oli ihan luonte-
vaa, että juteltiin siitä asiasta mun kautta.

Pasin opettaja osasi tukea häntä, vaikka Pasi muisteli, ettei aihe ollut
opettajalle tuttu. Opettaja oli lähestynyt teemaa Pasin tilanteesta käsin
eikä yleisellä tasolla. Tämä olikin Pasille oleellista, sillä hänhän mielsi
itsensä myöhemmin mieheksi eikä lesboksi. Jos lesboutta olisi korostettu
tarpeettomasti keskustelussa, Pasin olisi ollut ehkä vaikeampaa sovittaa
tunteitaan omaan sukupuolikokemukseensa. Pasin opettaja oli ehdotta-
nut, että tämä hankkisi lisää tietoa SETA:sta. Haastateltavat, jotka kertoi-
vat keskusteluistaan opettajan kanssa, olivat puhuneet nimenomaan nais-
opettajan kanssa (ks. Kontula 1997, 52).

Naispuoliset haastateltavat kertoivat ihastuksistaan nais- tai miesopet-
tajaansa (vrt. Kontula & Haavio-Mannila 1995, 263). Nadja (20) kertoi,
että heidän luokkansa tytöt olivat erityisen kiinnostuneita tietämään siitä,
onko uusi ”hyvännäköinen miesopettaja” naimisissa. Hän kertoi tyttöjen
keskinäisestä seksuaalisesta vitsailusta miesopettajista ja koulun vahtimes-
tareista. Tällaisen käyttäytymisen on tulkittu liittyvän osittain myös mies-
opettajien auktoriteettiaseman kyseenalaistamiseen ja näiden seksistisyy-
den vastustamiseen (ks. Gordon ym. 2000a, 108).
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Nadja (20): Kysyttiin vanhemmilta [opiskelijoilta], jotka ravintoloissa kulki,
kun oli jotain illanviettoja, että onko sitä näkynyt jonkun naisen kanssa siellä,
ja sitten tyttöjen kesken lyötiin jotain vetoja, että ennen kuin kesä on loppu-
nut, niin mä olen tuon sängyssä kyllä ollut, ja tällaista. Siellä oli jääkiekko-
joukkue vielä siihen aikaan, monet opettajat liikkuivat jääkiekon pelaajien
kanssa, koulun vahtimestarit ja näin.
JL: Ne oli suosiossa?
Nadja: Joo.
JL: Oltiinko niiden kanssa myös vai oliko se enempi sellainen?
Nadja: Se oli vaan sellainen tsoukki. Tai en mä ainakaan usko, että kukaan
pääsi sänkyyn asti, vaikka siitä vetoa lyötiinkin.

Haastatteluissani ei tullut esiin tyttöjen eikä poikien kertomina poikien
ihastuksista naisopettajiin. Pojat eivät tuo niitä niin suorasanaisesti esiin
kuin tytöt tai seksuaalinen kiinnostus esitetään toisessa muodossa. Muu-
tama poika kertoi kuitenkin ihastuksestaan tai seksuaalisesta kiinnostuk-
sestaan koulunsa miesopettajiin. Petteri (19) ei ollut ihastunut miesopet-
tajaan, mutta pohti, miten olisi suhtautunut sellaiseen opettajaan, jonka
olisi tiennyt olevan homoseksuaalinen. Petterin kertomus kertoo enem-
mänkin siitä, miten tärkeiksi itselle sopivat mielikuvat koetaan peilaus-
pintoina oman seksuaalisuuden rakentamisessa.

Petteri (19): Jos siellä ois ollu vaikka joku miesopettaja, joka on homo, niin
en mä ois varmasti menny sille sanomaan, että mä oon itekki homo. En mä
ois uskaltanu, mutta mä oisin varmasti ollu siihen aivan lätkässä, jos se ois
ollu ainakin keskitason näkönen. Ihan lätkässä ja hirveenä flirttaillu sille
mukamas ja yrittäny saada sen huomiota. Mut en ois pystyny puhumaan.

Tytöt kertoivat haastatteluissa selvästi useammin ihastumisesta naisopet-
tajiin kuin pojat miesopettajiin. Ylipäänsä ei-heteroseksuaalisesti sävytty-
neet suhteet ovat arkaluonteisiksi ja kielletyiksi koettuja (ks. Palmu 1999,
194). Emilia oli palavasti ihastunut lukiossa naisopettajaansa ja hän kertoi,
että ihastuminen liittyi jollain tavalla siihen, että hän rupesi ”myöntämään
itselleenkin, että on lesbo”. Hän kaipasi vastarakkautta opettajaltaan.

Emilia (20): Kyl kai ku ite on ihastunut, toivoo tietysti että se ois kiinnostunu
minusta, mutta en mä suorastaan miettiny onks se lesbo, ehkä mä jotenkin
toivoin vaan sitä, ettei se ois naimisissa.
JL: Oliks se naimisissa, saitko sen selville?
Emilia: Kyllä se valitettavasti oli.
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Emilia oli tuntenut itsensä koulussa yksinäiseksi ja hän kertoi sen lisän-
neen hänen kiinnostustaan opettajaan. Hän oli lähettänyt nimettömän
kirjeen opettajalleen ja tämä oli arvannut Emilian lähettäneen sen. Tästä
oli alkanut kirjeiden kirjoittelu, jossa opettajan luvalla Emilia oli lähetel-
lyt tälle kirjeitä. Emilia ei ollut kuitenkaan kertonut kirjeissä ihastukses-
taan: ”Mä kirjoitin ongelmista, mutta sitten se muuttu vähitellen semmo-
seks, että mä tavallaan kirjoitinkin jostain ystävyydestä, suoraan tavallaan
sille, vaikka yritin sen naamioida jokskin ystävyydeks”. Opettaja ei itse
kirjoittanut Emilialle eikä antanut kovin henkilökohtaista palautetta,
mutta joskus kiitti kirjeestä, jonka oli saanut. Emilialle yksipuolinenkin
kirjeenvaihtosuhde oli ollut tärkeä ja hän oli pystynyt sen avulla rakenta-
maan lesbominäkuvaansa, vaikkei ollut edes käsitellyt teemaa kirjeissä.
Tämä esimerkki osoittaa, että opettajien tehtävä on merkittävä nuorten
seksuaalisuuden rakentumisessa. He viestivät käyttäytymisellään, vuoro-
vaikutuksellaan, pohdinnoillaan ja rajojen asettamisella sitä, mikä on
sallittua, toivottavaa ja mahdollista seksuaalisuutta.

6.5 Kouluterveydenhuollon suhde seksuaalisuuteen

Opettajien lisäksi kouluissa työskentelee monia muita työntekijöitä, jotka
voivat olla paitsi tukijoita opiskelijoille heidän pulmissaan myös esikuvia
heille (ks. myös Nissinen 1999a, 119). Koulujen sosiaali- ja terveyden-
huoltoväki eli terveydenhoitajat, lääkärit, psykologit, kuraattorit sekä
koulusihteerit ja koulun huoltohenkilöstö luovat osaltaan koulun ilmapii-
riä ja käytäntöjä (Pötsönen 1998, 53; Kontula 1997, 101). Kuka tahansa
koulun työntekijöistä saattaa tulla tärkeäksi henkilöksi koulua käyvälle
nuorelle. Keskityn tässä osiossa lähinnä kouluterveydenhoitajan työhön.

Lääkintöhallitus antoi vuonna 1980 ohjekirjeen ihmissuhde- ja suku-
puolikasvatuksesta terveyskasvatuksessa ja julkaisi myöhemmin ohjekir-
jan nuorten parissa toimivalle terveydenhuollon henkilöstölle, koska sek-
suaalikasvatusaineisto koettiin riittämättömäksi (Lääkintöhallitus 1986,
5). Kouluterveydenhoitajien seksuaalikasvatusvalmiuksia on pidetty myö-
hemminkin riittämättöminä (Kannas & Heinonen 1994, 139) ja amma-
tillista peruskoulutusta puutteellisena (Nurmi 1990, 2–3, 87): terveyden-
hoitajien koulutuksessa seksuaalisuus on jäänyt paitsioon ja se keskittyy
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lähinnä psykoseksuaaliseen kehitykseen ja ehkäisyneuvontaan sekä perhe-
suunnitteluun.9 Sosiaalityöntekijöiden omissa eettisissä periaatteissa edel-
lytetään ehkäistävän myös seksuaaliseen suuntautumiseen pohjautuvaa
syrjintää, ja muissa terveys- ja sosiaalialan ammateissa on lähtökohtaperi-
aatteena asiakkaan integriteetin kunnioitus (Nissinen 1999a, 117). Lää-
kintöhallituksen ohjekirjassa (1980, 8) esitetään, että ”sukupuoliseen vä-
hemmistöön” kuuluvan kanssa pyritään selvittämään hänen elämäntilan-
nettaan, ohjataan eteenpäin ja vaikutetaan yhteisöön niin, ettei lisätä
vaikeuksia, vaan tuetaan tasapainoiseen elämään.

Koulujen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden asenteita ja ajat-
telutapoja ei ole seksuaalisen suuntautumisen osalta tutkittu Suomessa.
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan koulun ammattiauttajista vain hy-
vin pieni vähemmistö uskoi omassa koulussaan olevan ei-heteroseksuaali-
sia ja vain neljäsosa arveli olevansa pätevä tukemaan ei-heteroseksuaalista
opiskelijaa (Price & Telljohann 1991, 433–436; Reynolds & Koski 1995,
89). Melko monet olivat kohdanneet ei-heteroseksuaalisia nuoria työs-
sään, mutta he olisivat halunneet tietoa heidän kanssaan työskentelystä
(ks. Sears 1988). Myös Suomessa seksuaalivähemmistöasiat tulevat kou-
luterveydenhoitajan työssä esiin eri ikäryhmissä (Björklund 1994, 83–
110). Nuorisokyselyjen (Kontula 1987, 76–77; Kontula 1991, 40) perus-
teella noin kymmenen prosenttia nuorista oli keskustellut joskus seksuaa-
lisuuteen liittyvistä asioista koululääkärin kanssa. Kouluterveydenhoita-
jan kanssa oli pojista keskustellut 20 prosenttia ja tytöistä 40 prosenttia,
mutta vain alle kaksi prosenttia nuorista oli keskustellut useammin kuin
kerran. Näistä keskusteluista vain hyvin pieni osa liittyy seksuaaliseen
suuntautumiseen.

Haastattelemani nuoret kertoivat, etteivät he kokeneet mielekkääksi
tai riittävän luottamukselliseksi sitä, että olisivat kertoneet henkilökohtai-
sista asioistaan kouluterveydenhoitajalle tai kuraattorille (ks. myös Nissi-
nen 1999a, 118). Nuorten mielestä esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvät
asiat eivät kuuluneet näille. Henna kertoi, että myös kouluterveydenhoi-
tajan vastaanottotila vaikutti siihen, ettei omista intiimeistä asioista voi-
nut puhua (vrt. Socada 1997, 154; Nissinen 1997a, 187). Hänen mu-
kaansa äänieristyksestä ei ollut huolehdittu. Tilaan liittyvää hetero-oletta-
musta voi purkaa julisteilla, tiedotteilla ja kirjallisuudella, mikä haastaa
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ajatuksen siitä, että kaikki asiakkaat olisivat heteroseksuaalisia, vaikka
harvoin vastaanottotilaa suunniteltaessa on ajateltu tästä näkökulmasta
(Reynolds & Koski 1995, 90). Pasi (20) kertoi, että oma asennoituminen
vaikutti siihen, ettei osannut hakeutua tarjottujen palveluiden pariin:
”Oma asennoituminen oli vähän sillee, että kuraattori, psykologi, mitä ne
on, ne on jotain semmosia hirveen kaukasia, ehkä tarkkisluokkalainen tai
joku tämmönen, niillä oli joku leima, mitä ei ois ikinä itse uskaltanu
käyttää”. Pasikin ajatteli jälkikäteen, että olisi kaivannut terapeuttia, joka
olisi osannut tukea häntä transsukupuolisuuden käsittelyssä, mutta hän
toi esiin, että jos kohdalle olisi osunut kielteisesti transsukupuolisuuteen
asennoituva terapeutti, ”joka ei hyväksy sitä ja ois yrittäny ohjata muille
laduille, niin se ois ollu vahingollista” (vrt. Kurri 1997, 48).

Useimpien nuorten kokemukset kouluterveydenhoidosta liittyivät ru-
tiininomaisiin käynteihin kouluterveydenhoitajan luona. Niin sanottujen
pakollisten käyntien yhteydessä ei ole tavallisesti aikaa keskustella kovin
henkilökohtaisista asioista. Kouluterveydenhuoltoa on vähennetty 1990-
luvulla ja kiire on lisääntynyt. Aleksi (17) sanoi käytäntönä olleen, että
”pituus ja paino ja miten menee ja sitten seuraava”. Rutiininomaisen
kyselytekniikan takia voi olla vaikeata keskeyttää tilanne ja alkaa puhua
omista vaikeuksistaan varsinkin, jos niistä ei edes itse ole hyvin selvillä.
Laura (16) oli täyttänyt kyselykaavakkeen ennen menoa kouluterveyden-
hoitajalle: ”Se käydään läpi ja se kattoo, onko siellä mitään hälyttävää tai
todella erikoista” (ks. Kontula 1997, 67–68). Miran (18) kouluntervey-
denhoitaja oli antanut hänelle seksuaalineuvontaa ja vahvistanut Miran
luottamusta hänen vaitiolovelvollisuuteensa:

Mira (18): Yläasteella [kävin] terveydenhoitajalla useammankin kerran. Ker-
ran mä kysyin, voiko tulla raskaaksi, jos vaan sillä tavalla pikkasen kikkelillä
kutittelee, muttei päästä sitä sisälle. Mä uskoin siihen kuitenkin, koska mulla
oli oikeesti huoli siitä, että mä olin semmosen tehny. Ja se vastas ihan
reippaasti, että joo, ei semmosesta, mutta kannattaa aina olla se kondomi, jos
haluaa vähän enempi. Se oli kauheen reipas, vähän vanhempi nainen. Sitten
mä sanoin, että älä kirjaa mihinkään sinne, että mä oon käyny kysymässä
tämmöstä. Se sano, että en mä laita mihinkään.

Mira kertoi lääkärillä käynnistään kahdeksannella luokalla. Hän oli poh-
tinut omien sukupuolielimiensä ”normaalisuutta” ja saanut asiallista pal-



130

velua naislääkäriltä (vrt. Socada 1997, 146). Mira oli kuitenkin pelännyt
lääkärin olleen lesbo ja ”arvioivan häntä sillä silmällä”. Hän muisteli, että
”siihen aikaan oli niin herkkä kaikelle tommoselle seksuaalisuutta käsitte-
leville asioille”. Nuorilla saattaa olla pelkoja paitsi omaan ruumiillisuu-
teen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja myös siitä, miten muut
reagoivat.

Essi (18) kertoi, että heidän koulussaan kouluterveydenhoitaja oli
haastatellut opiskelijoita tavallista aktiivisemmin. Tämä oli jutellut Essin
kanssa pitkään seurustelusta ja ehkäisyyn liittyvistä asioista ja kysellyt,
haluaako hän muuta tietoa. Hän ei kuitenkaan kysynyt, haluaako nuori
asiakas tietoa ei-heteroseksuaalisuudesta. Ehkä se ei ollut Essille ajankoh-
taistakaan, muttei myöskään ehkäisyvalistus. Käynti terveydenhoitajan
luona saattoi luoda hänelle kuvan siitä, että hänen odotettiin jossain
lähitulevaisuudessa hankkivan sukupuoliyhdyntäkokemuksia ja suuntau-
tuvan seksuaalisesti miehiin. Myös Julia (18) kertoi, että psykologi oletti
hänen automaattisesti olevan heteroseksuaalinen (ks. Nissinen 1997b,
126–127).

Julia (18): Sanoin, että on semmonen vaikea kausi menossa. On menny
poikki tärkeen ihmisen kanssa ja niin edelleen ja seurusteltiin vielä niin
pitkään ja harrastettiin kaikkee mahollista jalkapalloo ja kuntosalia ja sitten
istunto oli päättymässä, se ensimmäinen istunto, ja se kysy, että miten sä nyt
arvioit sen suhteen tähän poikaan. Mä olin, että hetkinen mikä poika, ja se oli
mun tyttöystävä ja se oli vähän että häh. Se oli muodostanu sen kuvan, että
mikä mua vaivaa ja miten tästä päästään eteenpäin ja ne palaset oli ihan
väärät.

Julia kertoi, että psykologi oli ”mennyt lukkoon” ymmärrettyään, että
kyseessä oli suhde toisen naisen kanssa: ”voi tyttörukka, mee pois äkkii, mä
oksennan kohta, ainakin mulle tuli semmonen käsitys”. Julia oli myöhem-
min käynyt toisella psykologilla, joka osasi hänestä suhtautua asiaan pa-
remmin kuin ensimmäinen. Simo (15) oli käynyt nuorisopsykiatrilla ja
puhunut biseksuaalisuudestaan, muttei kuitenkaan kokenut saavansa tältä
mitään erityistä apua, vaikkei tämä ollut biseksuaalisuutta ongelmana
pitänytkään. Simon mielestä psykiatri oli syyllistänyt hänen äitinsä.

Ei-heteroseksuaalisuudesta kertomiseen vaikuttavat monet tekijät:
nuoren oma tilanne ja suhde seksuaalisuuteen, oletukset ja tiedot koulu-
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terveydenhoitajan mielipiteistä ja asenteista sekä kertomisen merkitys hoi-
totilanteen kannalta (Socada 1997, 152; Karjalainen 1997, 156–157).
Nadja (20) oli tyytyväinen kouluterveydenhoitajaansa, joka oli tarjonnut
aineistoa biseksuaalisuudesta ja keskustellut hänen kanssaan aiheesta. Ter-
veydenhoitaja oli tilannut esitteitä ja myöhemmin käydessään terveysmes-
suilla hän oli ottanut SETA:n tietopisteestä mukaan materiaalia, jota oli
antanut silloin 15-vuotiaan Nadjan käyttöön. Niitä lukiessa ”asiat valke-
ni” Nadjalle. Myös Joni (16) oli kertonut kuraattorille olevansa homo ja
haluavansa kouluun SETA:sta kouluttajan.

Joni (16): Se oli hirveen ylpee musta, koska mä pystyn tunnustaan sen näin
aikaisessa iässä. [Se] oli hiljaa vähän aikaa ja sitten se kysy, että ootko ihan
varma, että onko sulla jotain biseksuaalisia taipumuksia. Mä sanoin, että ei
kyllä mä oon ihan varma. Sitten se sanoi, että mä oon itseasiassa erittäin ylpeä
susta ja se tuntui kivalta.

Ei-heteroseksuaalisten tunteiden ohimenevyys on usein ennakko-oletuk-
sena. Hyvin nuorten ei uskota voivan olla selvillä seksuaalisuudestaan, jos
se suuntautuu samaa sukupuolta oleviin. Johannan (18) tyttöystävä oli
kehottanut häntä käymään koulupsykologin luona keskustelemassa suh-
teestaan vanhempiinsa, jotka suhtautuivat ongelmallisesti hänen seksuaa-
lisuuteensa (vrt. Nissinen 1999a, 119). Johanna muisteli kertoneensa
psykologille, että tuntee olonsa ”ihan tasapainoiseksi ja hyväksi”. Johan-
nan psykologi ”oli kauhean otettu siitä, ja oli kauhean huolestunu mun
vanhemmista, että niiden ehkä pitäis mennä jonnekin keskustelemaan
omista ongelmistaan, eikä mun ongelmista” (ks. Ivalahti 1997, 111–125).
Toisaalta koulupsykologi oli Johannan mielestä samastunut tämän äitiin
(ks. Nissinen 1997a, 181): ”Kun puhuttiin meidän äidistä, että kyllä
hänestäkin ois hurjaa jos hänen omat lapsensa, että varmaan se on suuri
järkytys”. Koska terveys- ja sosiaalialan työntekijöiden koulutus on puut-
teellista ei-heteroseksuaalisuuden osalta, toimivat heidän ensimmäiset asi-
akkaansa monesti tietopankkeina ja koulutusapuna. Toisaalta psykologi
näki Johannan ongelman liittyvän vanhempien suhtautumiseen eikä tä-
män ei-heteroseksuaalisuuteen, minkä Johanna koki myönteiseksi.

Sara (17) oli yläasteella keskustellut kouluterveydenhoitajan aloitteesta
suhteestaan tyttöystäväänsä. Terveydenhoitaja oli kutsunut heidät luok-
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seen ja kertonut, että ”eräitä opettajakunnan edustajia on häirinnyt se,
että te seisotte liian lähekkäin käytävällä”.

Sara (17): Mä mietin, että miksi se on terveydenhoitajan asia, eikö a) nämä
jotkut opettajakunnan edustajat olisi voineet ihan itse sitä sanoa ja sitten b)
mitä se niitä häiritsee ja c) onko se jotenkin kiellettyä.
JL: Miten hän aloitti sen tilanteen? Kävikö hän suoraan asiaan?
Sara: Aloitti silleen, että tietenkin rakkaus ja läheisyys on erittäin hyvä asia. Ja
tällä tyylillä. Ja mä olin, että jaaha. Very interesting. Mun tyttöystävä otti sen
tosi raskaasti. Ja sen jälkeen se piti koulussa vähintään puolen metrin hajura-
on aina kaikkialla.

Sara kertoi heidän koulussa olleen ”trendinä”, että tytöt saattoivat istua
lähekkäin ja hän toimi sen mukaisesti tyttöystävänsä kanssa (ks. luku 8).
Myöhemmin Sara oli keskustellut asiasta lukiossa erään opettajansa kans-
sa, joka oli kertonut opettajien maininneen heidän välisestä läheisyydestä
ohimennen. Sara muisteli opettajan epäilleen, että terveydenhoitaja oli
tulkinnut asian häiritsevän opettajia ja puuttunut tilanteeseen. Sara ja
varsinkin hänen tyttöystävänsä kokivat puuttumisen kielteiseksi. Sara ei
hyväksynyt kouluterveydenhoitajan kantaa vaan vaati samoja oikeuksia
kuin muillakin oli. Ilmeisesti kyse oli kouluterveydenhoitajan kokemasta
ei-heteroseksuaalisuuden avoimen esiintuomisen pelosta tai siitä, että hän
ajatteli tytöille aiheutuvan ongelmia.

Seksuaalisuus, sukupuoli ja varsinkin transsukupuolisuus tai ei-hete-
roseksuaalisuus aiheuttavat monilla nuorilla ongelmia. Monilla on tarve
keskustella näistä aiheista asiantuntevan ja luotettavan tahon kanssa. Kii-
reisellä ja riittämättömästi koulutetulla henkilökunnalla ei kuitenkaan ole
tavallisesti valmiuksia kohdata moninaisia seksuaalisuuteen ja sukupuo-
leen liittyviä kysymyksiä. Ammattiauttajien hetero-olettamus ja keskitty-
minen heteroseksuaalisiin suhteisiin vaikeuttavat nuorten tuen saantia ei-
heteroseksuaalisuuteen liittyvien ongelmien selvittelyssä.

6.6 Koulun työntekijät ja heteronormatiivisuus

Tämän luvun keskeisenä juonteena on ollut rajat sopivan ja epäsopivan,
julkisen ja yksityisen, opettajan ja opiskelijan välillä. Opettajan aseman
ristiriitaisuudet syntyvät paineista olla läheinen, ystävällinen, persoonalli-
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nen, tukeva, inhimillinen ja vastaanottavainen sekä toisaalta tarpeista
säilyttää etäisyys, asema, luottamus, kuri, opettajan positio ja turvattu
työskentelymahdollisuus. Myös opiskelija pohtii monenlaisia tekijöitä,
kun hän miettii mistä asioistaan ja tunteistaan hän voi kenenkin koulun
työntekijän kanssa puhua. Seksuaalisuus ja sukupuoli asettuvat näihin
rajanvetoihin monin tavoin ja painotuksin. Opettajien ja opiskelijoiden
välisiä jännitteitä nostattavat erityisesti ”vääränlainen” seksuaalisuus tai
sukupuoli. Seksuaalisuuteen liittyviä asioita käytetään aseina ja neuvotte-
luvälineinä.

Heteronormatiivisuus rakentuu osaksi oletuksia opettajien tai opiske-
lijoiden seksuaalisuudesta: kaikkien oletetaan ensisijaisesti ja automaatti-
sesti olevan heteroseksuaalisia. Automaattinen oletus ehkäisee toisinaan
muunlaisten mahdollisuuksien esiintulon ja tajuamisen. Toisaalta hetero-
oletus mahdollistaa monenlaisen käyttäytymisen: esimerkiksi opettajan
on rikottava vahvasti sukupuoleen tai seksuaalisuuteen liittyviä normeja,
ennen kuin hänen seksuaalisuutensa kyseenalaistetaan. Vain harvoilla
opiskelijoilla on kokemuksia ei-heteroseksuaalisuudestaan kertoneista
opettajista.

Ei-heteroseksuaalisuudelle ei ole paljonkaan tilaa opiskelijoiden ja
opettajien välisessä informaalissa vuorovaikutuksessa tai sitten se on kiel-
teiseksi koettua, kuten homokielteiset jutut, nimittelyt tai kiusaamiseen
puuttumattomuus, ”väärällä tavalla” käyttäytyvien rankaisu homottelulla
ja aiheeseen liittyvä ahdistuneisuus ja puhumattomuus. Toisaalta moni
opettaja ja opiskelija rikkoo ennakkokäsityksiä ja puhuu asiallisesti ei-
heteroseksuaalisuudesta. Koska opettajien ja muiden koulun työntekijöi-
den koulutus, ammattijärjestöt tai heidän työtään organisoivat viran-
omaiset eivät ole tarjonneet paljonkaan välineitä koulun arjen kannalta,
olipa kyse ei-heteroseksuaalisen nuoren elämäntilanteen kohtaamisesta tai
työntekijän oman seksuaalisuuden kertomisesta työyhteisössä, jää vastuu
yksittäiselle työntekijälle. Harvoin kouluissa on työyhteisönä otettu kan-
taa teemaan liittyviin kysymyksiin tai ongelmiin.
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7. Sukupuolta rakennetaan:
hierarkiat, nimittelyt ja

kiusaaminen

Ihmisten ja ihmisryhmien toiminta ei ole koskaan vallatonta, vaan valta
on monin tavoin sitoutunut arkipäiväisiin käytäntöihin ja ihmisten vuo-
rovaikutukseen ja ajattelutapoihin. Michel Foucault’n (1984a, 49) ajatte-
lua seuraten voi todeta, että valta ei ole kielteistä ja ilman sitä eivät
ihmisyhteisöt voisi toimia. Sukupuoli ja seksuaalisuus rakentuvat osaksi
vallan dynamiikkaa kietoutuen ihmisten välisiin hierarkioihin ja niiden
perusteluihin. Maskuliinisuuksia ja feminiinisyyksiä määritellään toisia
paremmiksi ja vain joistain asioista tiedetään ja puhutaan, kun toisista
vaietaan. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät vallan dynamiikat ovat
osa jokaista koulupäivää.

Tämän luvun teemana ovat opiskelijoiden väliset suhteet ja erityisesti
niihin liittyvät arvojärjestykset ja hierarkiat. Käsittelen aluksi koululuokil-
le muodostuvia ryhmittymiä ja ryhmien välistä tasapainottelua (ks. lisää
ryhmittymien muodostumisesta Gordon ym. 2000a, 128–129). Sen jäl-
keen analysoin liikuntatuntien ryhmäjakotilanteita, joihin vaikuttavat
opettajan lisäksi opiskelijat. Kysyn, miten sukupuoli ja toisaalta luokan
muut hierarkiat vaikuttavat joukkuejakotilanteissa. Ryhmittymien ja hie-
rarkioiden muodostumiseen liittyy usein toisia opiskelijoita ahdistavia
käytäntöjä, mutta erityisesti niitä esiintyy nimittelyyn ja kiusaamiseen
liittyen. Tutkin varsinkin homottelua ja sen muotoja sekä sitä, miten se
liittyy maskuliinisuuden rakentamiseen pojilla. Käsittelen myös huoritte-
lua ja lesbottelua sekä homottelun vaikutuksia tyttöjen feminiinisyyden
rakentamiseen. Vaikka koulukiusaamista on tutkittu Suomessa, ei sitä ole
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käsitelty paljonkaan sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmista, joista
itse analysoin kyseisiä ilmiötä. Analysoin luvun lopussa ei-heteroseksuaa-
listen nuorten kiusaamista koulussa.

7.1 Eliitti, nörtit ja muut

Kouluissa kaveruus- ja ystävyyssuhteet ovat tärkeitä opiskelijoille. Keskei-
sin ryhmiin jako haastattelujen perusteella muodostuu tyttöjen ja poikien
kesken kuten monissa tutkimuksissa on esitetty (ks. esim. Gordon ym.
2000a, 111–113). Sukupuoliryhmittymät ovat erityisen tyypillisiä alem-
milla luokka-asteilla. Lukiossa esiintyy aiempia luokkatasoja useammin
sekaryhmiä. Sama koskee ikää: varsinkin peruskoulussa luokka-aste ja sen
seurauksena ikäryhmä vaikuttavat siihen, kenen kanssa ryhmittäydytään
ja vietetään aikaa koulussa. Koulussa syntyy hierarkioita luokka-asteiden
välille niin, että vanhimmat ovat arvostetuimpia.

Barrie Thorne (1993, 46) on esittänyt, että kouluissa sukupuoli- ja
ikäryhmäjaot ovat tiukempia kuin muualla: eri ikäiset tytöt ja pojat, jotka
leikkivät yhdessä kotipihoilla koulun jälkeen, eivät aina edes tervehdi
toisiaan kouluaikana. Sukupuolen ja iän mukaiset jaot koulussa pohjau-
tuvat usein koulun institutionaalisiin rakenteisiin, mutta toisinaan opet-
tajien toimintakäytäntöihin. Opiskelijat aloittavat koulun tietynikäisinä,
he siirtyvät ikäryhmittäin luokka-asteelta toiselle ja opettajat muistuttavat
sukupuolen mukaisista ryhmistä kehottamalla ”tyttöjä” olemaan hiljaa tai
”poikia” seuraamaan opetusta (ks. Thorne 1993, 34–35).1

Käsittelen tässä osiossa erityisesti sitä, miten sukupuoli tai seksuaali-
suus liittyvät luokan sisäisten ryhmittymien muodostumiseen. Sukupuoli
ei vaikuta pelkästään niin, että tytöt olisivat yhdessä ja pojat yhdessä.
Usein luokkaan muodostuu näiden ryhmien sisäisiä erontekoja, kuten
myös Tarja Tolonen (2001, 158–160) on osoittanut.

Miska (15): Jos jotenkin jaottelee meidän luokkaa, niin on siellä yks kovat
likat, sit on semmoset jotka tykkää rikkoo, semmosia vähän hikkejä semmosii
hyvii tyyppejä, sit on omituisia tyyppejä niinku minä ja ollaan sit keskenään,
ja sit on semmosia jätkäporukoita, yks iso jätkäporukka, jossa kaikki on
kavereita. Sit on jämätyyppejä, nörttejä tai muuten tyhmiä tyyppejä.
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Haastattelemani nuoret kuvasivat itse ja kertoivat muiden hahmottaneen
luokkansa rakennetta erityisesti hierarkiaa kuvaavilla termeillä. Luokan
järjestyksiä kuvattiin luokkahierarkioina, jonka rakenteista käytettiin
muun muassa termejä ravintoketjun ylä- ja alapää, kastijärjestys, pyrami-
di, pinta ja pohja, arvojärjestys ja hierarkia. Niille tyypillistä on järjestys,
jonka huippu ja yläosa edustaa parhaimmistoa ja haluttua ja vastaavasti
pohja ja alaosa halveksittua ja epätoivottavaa. Niille rinnakkaisina esiin-
tyy, kuten Miskan edeltävässä sitaatissa, erilaisia ryhmiä, joita haastatelta-
vat kutsuivat klaaneiksi, joukoiksi, blokeiksi, porukoiksi, ryhmiksi ja
jengeiksi. Näihin termeihin ei välttämättä liity hierarkiaa suhteessa toisiin
ryhmiin, mutta niihin sisältyy rajanvetoja ja mukaan ottamisia eri ryhmi-
en ja ihmisten kesken.2

Koulumenestys vaikuttaa eri tavoin asemaan luokkayhteisössä. Hyvä
koulussa pärjääminen ja siihen liittyvä kiltteys ja ahkeruus voivat olla
kateuden aihe tai liialliseksi koettua kaveripiirissä. Toisaalta älykkyyttä ja
koulumenestystä arvostetaan, mutta hyvät numerot todistuksessa pitäisi
ansaita ilman liiallista panosta läksyihin.

Ville (19): Vaikka mullakin meni hyvin peruskoulu, niin mä olin edelleen
niitten samojen kavereitten kanssa, joilla meni tosi huonosti. Mutta kun mä
olin niitten kanssa, niin ne tiesi ihan hyvin, että mä en tee mitään. Luin vaan
kokeeseen.

Kiltit hiljaiset hyvin pärjäävät tytöt ja nörttipojat ovat usein luokan
alimpina arvoasteikossa ja heitä kiusataan liiallisesta kouluaktiivisuudesta
(ks. myös Tolonen 2001, 97–98). Toisaalta ”tyhmiä” tai ”hidasälyisiä”
halveksitaan.

Emilia (20): Tietynlaiset, jotka ei välttämättä ole parhaita oppilaita, mutta ei
välttämättä todistuksellisesti tyhmimpiäkään, niin ne oli jotenkin just coo-
limpia, ja ne tavallaan ei halunnu kaveerata joko semmosten hiljaisten, yksin-
kertaisempien, tai hiljaisten ja hikareiden kanssa. Itse ne ajatteli itestään, et ne
ei oo hikareita, mutta ei mitään tyhmiäkään.

Koulun ulkopuolinen elämä heijastuu koulun hierarkioihin. Ratkaisevaa
on toisinaan arvojärjestyksen muodostumisessa se, kuinka paljon käy
juhlimassa ja kenen kanssa viettää aikaansa viikonloppuisin. Petterin (19)
mielestä asemaa luokassa edisti myös yhteisten asioiden hoito: vaikka
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hänellä ei ollut ”sananvaltaa urheiluasioissa tai naisjutuissa”, niin hän oli
pidetty tapahtumien ja luokkaretkien järjestelijänä. Myös harrastukset
saattavat yhdistää ja vahvistaa joidenkin luokkalaisten suhteita, mutta ne
voivat myös ehkäistä ryhmään pääsemistä (vrt. Gordon ym. 2000a, 120–
121). Yksi haastattelemani poika harrasti ratsastusta ja toinen tanssia, eikä
niistä saanut lisäpisteitä koulun arvojärjestyksen kannalta toisten poikien
keskuudessa, koska lajit miellettiin feminiinisiksi.

”Bailaamisen” lisäksi hierarkioiden tai ryhmittymien muodostumi-
seen vaikutti siihen liittyneenä alkoholin käyttö ja tupakointi. Tupakan-
polttoa esiintyy tosin myös koulussa ja sen ympärille saattaa muodostua
oma rinkinsä. Teemun (20) mielestä ”se porukka, joka veti viinaa ja poltti
röökii ja juttujen mukaan naiskenteli ympäriinsä, se oli niinko se kova
porukka”. Teemu arvioi alkoholin ja tupakan kulutuksen lisäksi seksiko-
kemusten tai pikemminkin niistä puhumisen lisänneen suosiota koulun
arvojärjestyksessä (ks. Gordon ym. 2000a, 111–112; Thorne 1993, 66–
84). Heteroseksuaalisten seksikokemusten runsaudella kehuminen on
tyypillisempää pojille kuin tytöille (vrt. Tolonen 2001, 233). Yläasteella
seksikokemukset sekä alkoholin ja tupakan käyttö koetaan merkeiksi
aikuistumisesta ja rajojen ylittämisestä. Niitä, jotka eivät rajoja riko tai
esiinny ”aikuismaisesti”, saatetaan pitää raukkamaisina tai lapsellisina.

Myös ulkonäkö ja vaatteet vaikuttavat. Toisaalta niiden perusteella
ryhmitytään ja toisaalta ryhmän sisällä paine käyttäytyä samoin vahvistuu.

Laura (16): Pitää olla levikset jalassa ja [. . .] en muista mikä silloin oli ala-
asteella semmosta, mikä oli ihan must, mutta kyllä oli ulkonäkö tosi tärkee.
Niillä johtohahmoilla oli ikään kuin tietynlaiset vaatteet ja tietynlaiset tavat,
polttivat tupakkaa ja joivat viinaa, jotain tällasta näin. Se oli semmonen mitta
muillekin.

”Kauniit”, ”trendikkäät” ja ”benetton-jengi”, joita sanoja käytettiin ku-
vailemaan suosittujen ryhmää, kertovat jo ulkonäköön ja muodikkaiden
vaatteiden merkityksestä arvojärjestyksen muodostumisessa. Vaikka muo-
tivaatteet ja pukeutuminen ovat tärkeitä pojille, niiden merkitys korostuu
etenkin tytöillä. Laura (16) muisteli, että ”poikien puolella vaatetus ei
merkinny niin paljon, vaan niillä oli vaan se, kuka oli kova jätkä, kuka
uskaltaa tehdä”. Vaikka ulkonäkö on tärkeä ryhmiä rakentava tekijä,
kaikki opiskelijat eivät hyväksy kritiikittä ulkonäköön tai vaatteisiin pe-



138

rustuvaa hierarkiaa, kuten myös Tarja Tolonen on todennut (ks. Tolonen
2001, 163–166, 183–186).

Hierarkian pohjalle joutuvat tai jäävät hiljaiset, koulua tunnollisesti
käyvät opiskelijat, jotka eivät osallistuneet koulun ulkopuolella viikon-
loppurientoihin. Toisaalta mielenterveysongelmaiset, arat, ”outoja tapo-
ja” omaavat, rumina ja tyhminä pidetyt sekä muotia seuraamattomat
saattavat asettua hierarkiassa pohjalle.

Sara (17): Ne oli tällaiset nössöihmiset, jotka eivät sanoneet mitään, istuivat
siellä vaan, ja katselivat ympärilleen, joilla oli joko hirveän heikko ääni tai
jotain muuta. Oli luokalla muutama kiusattukin yksilö.

Usein nörteiksi kutsutut ovat pohjalla, ellei heitä ole riittävän suurta
ryhmää vastustamaan arvojärjestyksen määräytymistä (vrt. Tolonen
2001, 98). Joni (16) kuvailee haastattelussa poikien jakautuneen hyviin ja
pahoihin. Hyvät olivat tietokonenörttejä ja pahat niitä, jotka ”tuhlasivat
aikaansa vittuiluun”. Joni käänsi luokan arvoasetelman päälaelleen omas-
sa kannanotossaan, vaikka kuvaili luokassa yleisesti tiedetyn hierarkian.
Joni muisteli, että nörtit olivat ”ravintoketjussa” välimaastossa, haukkujat
heitä ylempänä ja hän itse feminiiniseksi ja homoksi leimattuna ”alapääs-
sä”. Kukaan ei tavallisesti halua olla hierarkian alapään kanssa tekemisissä,
sillä nuorten pelkona voi olla, että itseltä menee maine ja asema hierarki-
assa heikentyy. Arvoasemaltaan heikompi voi toisaalta nousta asteikossa
ylemmäs, jos hän ystävystyy suositun opiskelijan kanssa. Aleksi (17) ker-
toi olleensa erään suositun pojan ”kakkosmies” ja sen kautta nousseensa
hierarkiassa.

Ryhmittymisissä ja hierarkioissa tapahtuu muutoksia, mutta usein
hyvin hitaasti. Kun muut ovat omaksuneet tietynlaisen käsityksen luokan
jäsenestä, sitä voi olla vaikeaa muuttaa.

Essi (18): Kaikki suhteet toimi niitten perusteella. Jos sut oli mielletty joskus
tietynlaiseks, se vaikutti heti siihen miten kaikki käyttäyty sua kohtaan, ja
mitä valtuuksia sulla oli esim tehdä tai sanoa luokassa. Etsä pysty murtaa sitä
roolia, jos on katottu, ettet oo mikään viihdyttäjä, että oot tosikko, niin jos sä
teet jotain repäsevää, kaikki on et hui, miten toi voi tehä jotain tollasta?

Koulussa omaksutut toimintatavat ja asemat hierarkiassa voivat vaikuttaa
koulun ulkopuolella ja myöhemmin elämässä. Iän lisääntyessä ja luokka-



139

asteelta toiselle siirryttäessä arvojärjestys voi kuitenkin muuttua. Lukiossa
enemmistö on peruskoulussa hyvin pärjänneitä ja sekin vaikuttaa erilais-
ten jakojen muodostumiseen. Lukiossa tyttöjen ja poikien toimiminen
sekaryhmissä purkaa vanhoja hierarkioita, jotka ovat tyypillisempiä yläas-
te- ja ala-asteikäisten poika- tai tyttöryhmille. Essi tosin (18) kertoi, että
yläasteellakin ”bailaajiin” kuului sekä poikia että tyttöjä: ”Tytöt oli kanoja
ja pojat semmosii hirveit machoja, ketkä piti möykkää yllä, ja tytöt pysty
nauraa niitten jutuille”. Vitsin kertojat ja hauskuttajatyypit, jotka tavalli-
sesti ovat poikia, pärjäävät usein luokan hierarkioissa (Gordon ym.
2000a, 121; Tolonen 2001, 97). Essin mielestä ”samat kehykset on
kulkeutunut lukioon”, mutta osa huonosti koulussa menestyneistä on
karsiutunut pois. Toisaalta osa peruskoulun ”tunnollisista” opiskelijoista
uskaltautuu myös bailaamaan. Uuteen kouluun siirtyminen on riskejä
täynnä ja siirtyjät miettivät, miten uudessa koulussa ryhmiin pääsee mu-
kaan.

Osa opiskelijoista ei kuulu mihinkään tiettyyn ryhmään, vaan seikkai-
lee niiden välillä. Osa kehittää oman toimintastrategian, joka ei mahdu
valmiisiin hierarkioihin. Tällaisten opiskelijoiden sosiaaliset taidot ovat
usein tavallista parempia. (vrt. Gordon ym. 2000a, 111, 174)

Sara (17): Meillä oli tosi hieno arvojärjestys. Meillä oli kaksi ryhmää, joista
jotkut olivat aika kovia tyyppejä, jotain tällaisia kauniita ja rohkeita, ja toinen
puoli oli enemmän urheilullisia, ne oli lähinnä jätkiä, ja meikäläinen, mä olen
aina tullut hyvin toimeen ihmisten kanssa, mä olin siinä jossain välillä ja
liikuin aika paljon muuallakin koulussa, muiden luokkien kanssa ja tällaista.
Mulla on aina ollut paljon kavereita erilaisissa ryhmissä.

Osa kyseenalaistaa ryhmittelyt ja pitää niitä rajaavina. Osa kieltäytyy
tarjotuista asemista ja usein se tarkoittaa myös eristäytymistä luokkayhtei-
söstä. Toiset osoittavat pukeutumisellaan erottautumisen luokan arvojär-
jestelmästä. Aina tämä ratkaisu ei kuitenkaan toimi, vaan voi kääntyä
itseään vastaan. Esimerkiksi Laura pukeutui selvästi muista erottuen eikä
hän kokenut yhteistä muiden opiskelijoiden kanssa.

Laura (16): Mä itse eristäydyin muista, et mä olin jossain nurkassa ja kuunte-
lin korvalappustereoita. Se oli semmosta ystävällistä nälvimistä jostain, ihan
ystävällismielistä, jotain hiuksista ja meikeistä. Ysiluokalla ei kukaan uskalta-
nu, kuitenkin väki vähän piti välimatkaa ja näin. Kyl sellasten kanssa kenen
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kaa oli tekemisissä vaikka samalla kuvistunnilla, joitten kans jutusteli ystäväl-
lisesti, sit niitten kanssa jutteli ja moikkaili käytävässä. Mulla ei kauheesti ollu
kontakteja muihin, mä olin aika eristyksissä varsinkin ysiluokan lopussa.

Kouluissa muodostuu ryhmiä ja hierarkioita opiskelijoiden kesken, mutta
niiden merkitys vaihtelee paljon sen perusteella, kuinka tiukkarajaisia ja
kurinalaisia ne ovat. Eri kouluissa muodostuu erilaisia hierarkioita. Tyylit
ja liikkumatilat vaihtelevat kouluittain. Nuorten omat toimintastrategiat
ja suhtautuminen arvojärjestyksiin vaikuttavat niiden merkitykseen ja osa
nuorista kyseenalaistaa hierarkioiden lähtökohdat. Sukupuoleen ja seksu-
aalisuuteen liittyvät tekijät ovat mukana ryhmittymien ja hierarkioiden
muodostumisessa. Tietynlaisia maskuliinisia käytäntöjä omaavat pojat ja
tietynlaisia feminiinisiä käytäntöjä omaavat tytöt muodostavat tyypillises-
ti suosituimpien ryhmät ja heikoimmin näitä malleja toteuttavat ovat
arvojärjestyksen alimpina. Varsinkin yläasteen myöhempinä vuosina ja
lukioiässä heteroseksuaalisista suhteista saa lisäarvoa (ks. myös Nayak &
Kehily 1997, 153). Keskeisiä tekijöitä ovat etenkin se, kenen kanssa ja
minkälaisessa seurassa viettää aikaansa koulun ulkopuolella, sekä pukeu-
tuminen ja maine ”bailaajana”. Liiallinen opiskeluun panostaminen koi-
tuu ongelmaksi luokan hierarkioiden näkökulmasta sekä tytöillä että var-
sinkin pojilla. Luokan hierarkioiden rakentumisessa vaikuttavat toki
myös muut asiat, joita ei tässä luvussa käsitelty. Tällaisia ovat esimerkiksi
arvoaseman nostamisyritykset haastamalla opettajien auktoriteettia (ks.
luku 6), urheilusaavutuksilla kisailu (luku 5), ruumiillisuuteen liittyvät
syyt (luku 9) ja varsinkin pojilla nahistelu tai tappelu, joita Tarja Tolonen
on analysoinut tarkemmin (ks. esim. Tolonen 1998, 4–18; 2001, 196–
202; ks. myös Huuki 2003; Manninen 2003; Tallavaara 2003).

7.2 Hierarkiat liikuntatuntien joukkuejaoissa

Liikuntakasvatuksessa opiskelijoiden välisten hierarkioiden syntymisellä
ja vahvistamiselle tarjoutuu uusi tilaisuus. Opettajat tai opiskelijat asetta-
vat liikuntatunneilla opiskelijoita paremmuusjärjestykseen joukkuejakoti-
lanteissa. Käsittelen seuraavaksi tähän jakotilanteeseen liittyvää problema-
tiikkaa, jossa virallisen ja informaalin koulun kerrostumat näyttäytyvät
selvästi: liikunnanopettajat mahdollistavat joukkuejakotavat, joiden avul-
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la opiskelijat rakentavat sukupuoliryhmänsä ja koululuokkansa hierarki-
oita. Sukupuolitettujen liikuntatuntien, liikuntalajien tai liikkumistyylien
sekä opettajien tarjoamien positioiden lisäksi joukkuejako tuo esiin kou-
luliikunnan sukupuoleen liittyviä käytäntöjä (ks. luku 5).

Opiskelijoiden suhtautumista joukkuejakoon tutkittaessa on todettu,
että opiskelijoilla on kaksi suosittua tapaa jakaa pelijoukkueet (Virkkunen
1994, 58). Ensimmäinen on kaksijako, jossa rivin joka toinen muodostaa
keskenään joukkueen. Toinen on jakotyyppi, jossa ensin kaksi opiskelijaa
valitsee puolet opiskelijoista vuoron perään ja loput valitaan kaksijaolla.
Haastattelemani nuoret kertoivat, että joukkuelajeissa on tyypillistä sellai-
nen joukkuejako, jossa ensin opettaja valitsee kaksi pelaajaa. Nämä valit-
sevat vuoroperään jonkun opiskelijan joukkueeseen. Kaksi ensin valittua
pelaajaa ovat usein liikunnallisesti lahjakkaita. Opettajat pyrkivät toisi-
naan rikkomaan jakotavan luomat hierarkiat, mutta ainakin Juho (20)
muisteli opettajansakin vahvistaneen urheilullisuuteen liittyvää hierarki-
aa: ”Jos ihminen, joka ei saa palloa kiinni eikä osaa heittää, niin ei se
opettajakaan halunnut ottaa sitä sinne peliin mukaan”.

Joukkuejakotilanteissa valintaperusteena on muitakin tekijöitä kuin
pärjääminen urheilussa (vrt. Dodds 1995, 28). Viimeisiksi saatetaan jät-
tää lihavat ja vähiten suositut sekä pojista liian feminiinisiksi mielletyt.

Joni (16): Yleensä opettaja valitsee joukkueen, mutta ala-asteella valittiin
kaksi tyyppiä, jotka sitten valitsee, niin mä jäin aina viimeiseksi. Varmaan
kukaan ei halunnu tämmöstä neitii puolelleen, mutta mulla on liikunta
kymppi.

Myös Niina kertoi siitä, ettei taito aina ollut ensisijaista joukkueita valit-
taessa. Hän pärjäsi hyvin, mutta hänet koettiin liian rajuotteiseksi eikä
hänellä ollut tukijoukkoja.

Niina (18): Joo, ja sit mä jäin aina viimeseks, kukaan ei halunnu mua vaikka
mä olin oikeesti pesäpallossa hirveen hyvä ja jääkiekossakin paras. Kukaan ei
halunnu mua koulujoukkueeseen. Mua ei ala-asteella valittu sen takia, että
mä kuulemma aiheutan vaaratilanteita, kun kerran heilahti maila ympäri,
niinku kellä tahansa voi heilahtaa.

Rajujen otteiden välttäminen ja hyvän ilmapiirin luominen ovat ominai-
suuksia, joita tytöille opetetaan poikia useammin. Toisaalta aina edes
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sukupuoli ei vaikuta jakotilanteessa. Päivi, joka pelasi poikien kanssa,
valittiin keskivaiheilla. Hän ei uskonut sukupuolellaan olleen merkitystä
valintatilanteessa.

JL: Miten siellä tapahtuivat nämä joukkuevalinnat?
Päivi (17): Se oli tällainen kuningasjuttu, että kaksi kuningasta ja sitten ne
valitsi.
JL: Olitko sä koskaan kuninkaana?
Päivi: En ollut. Jaettiin silleen, että pari parasta tyyppiä jaettiin sopujaolla,
että ne menee eri puolille. Sitten niiden ympärille rakennettiin.
JL: Miten sut valittiin?
Päivi: Mä olin siinä keskivaiheilla.
JL: Luuletko sä, että sillä oli jotain merkitystä, että sä olit tyttö?
Päivi: En usko. Ne katsoi vaan silleen, että tossa on ihan hyvä pelaaja.

Toisinaan kaveruussuhteet ja hyvä maine saattavat nostaa jakotilastoissa
ylemmäs, vaikka urheilusuoritukset eivät olisikaan sitä edellyttäneet.
Muut luokan hierarkiat ja suosituimmuudet vaikuttavat toisinaan tehtyi-
hin jakoihin urheilussa. Henna ja Marja olivat molemmat keskitason
pelaajia, mutta Henna (19) valittiin melko nopeasti joukosta ystävyyssuh-
teiden takia. Marja puolestaan jäi jälkipäähän, koska hän ei kuulunut
suosittujen joukkoon luokan järjestyksissä.

Marja (17): Joo, mä olin yleensä aina vikoja. En mä mikään kauheen hyvä-
kään pelaaja ollu, mut semmonen keskivertainen. Mä olin just semmonen
vähän, että katottiin vähän, että ”toi ei kuulu luokan eliittikerhoon, toi on
aika paska varmaan, otetaan se, ei se varmaan ees osaa pelata”. Sit ne joskus
yllätty iloisesti, että ”hei kato”. Sit jos mokaa, sitä potkitaan.

Harvoin jakoja tai jakotapoja kyseenalaistetaan aktiivisesti, mutta tällai-
siakin esimerkkejä haastatteluista löytyy. Janne oli ystäviensä kanssa teh-
nyt jakotilanteesta performanssin, jossa kilpailutilanne oli käännetty pää-
laelleen.

Janne (15): Että oli aina viiden huippu tiimi, että kilpailtiin, kuka valitaan
vikana. Se on voittaja, kuka valitaan vikaks. Sit meillä muutenkin aika hyvä
yhteishenki siellä liikuntatunneilla. Kaikki keskittyy haukkuu meijän uutta
maikkaa vaan. Ennen meillä oli tai siis kasilla meillä oli yks toinen liikunnan
maikka, niin se aina teki silleen, jos on jotain kuusi tyyppii jäljellä, niin se
sitten jako ne silleen kristillisesti. Et tää antaa aina mennä loppuun asti ja me
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aina haukutaan, et no niin, nyt sä sait meidät tuntemaan huonoksi, kun
meidät valitaan vikana joukkueeseen.

Ryhmäpainetta on helpompi vastustaa, jos sitä ei joudu tekemään yksin.
Kyseenalaistaminen jää tavallisesti kuitenkin yksinäiseksi pohdiskeluksi
tai opiskelijoiden keskeiseksi sanailuksi. Liikuntatunneilla arvojen ky-
seenalaistaminen on helpompaa, jos kritisoijia on useampia ja jos opettaja
suhtautuu erilaisiin tyyleihin kannustavasti. Marja kyseenalaisti lauma-
hengen, jonka hän liitti joukkuejakotilanteeseen ja se vaikutti hänen
elämässään myöhemminkin.

Marja (17): Nykyisinkin se on vaikuttanu siihen, että mä en kestä semmosia
tilanteita, että on lauma jossa joku määrää, laumatoiminta. Se on vieläkin.
Mua inhottaa, kun meillä on ens vuonna vielä yks liikunnan kurssi, pitää
mennä sinne. Mut kuitenkin oon aina ollu hyvä juoksemaan ja muuta.

Monilla aikuisilla on liikuntatunneilta ja erityisesti valinta- ja kilpailuti-
lanteista ikäviä muistoja, jotka ovat syöpyneet jopa ruumiillisiksi koke-
muksiksi (ks. Kosonen 1998, 113–116; Simonen 1995, 71–77). Osa
nuorista kyseenalaistaa koko jakotavan siten, etteivät he halua osallistua
tilanteisiin jakajina tai että he suostuvat vapaaehtoisesti viimeiseksi. Ty-
töille kilpailutilanne ja hierarkian luominen on usein ahdistavampaa kuin
pojille. He ovat valmiimpia väistymään ja uhrautumaan toisten tieltä tai
kyseenalaistamaan annetun position (ks. Gordon ym. 2000a, 116). Ky-
seenalaistaminen on heille sallitumpaa kuin pojille.

Joukkuejakotilanteet antavat mahdollisuuden opiskelijoiden välisten
hierarkioiden muodostamiselle, joissa sukupuoleen liittyvät tekijät vai-
kuttavat. Epätoivotusta sukupuolityylistä rangaistaan joukkuejakotilan-
teissa toisinaan riippumatta siitä, miten hyvin kontrolloitava nuori pärjää
urheilulajissa. Luokan muut hierarkiat vaikuttavat liikuntatunneilla. Ur-
heilussa ja koululiikunnassa saavutetut asemat heijastuvat puolestaan
muuhun kouluelämään (ks. myös Tolonen 2001, 196–197).

7.3 Homottelun monet muodot

Homo-sanaa käytetään yleisenä haukkumasanana, jota kaikki nuoret eivät
ymmärrä edes liittää seksuaaliseen suuntautumiseen. Osmo Kontulan
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(1987a, 113–114) mukaan suurin osa yläasteikäisistä pojista ja puolet
tytöistä suhtautuu kielteisesti homoseksuaalisuuteen. Poikien asenteisiin
vaikuttavat varhaisnuoruudessa erityisesti kavereiden suhtautuminen. Po-
jat saattavat kokea homoseksuaalisuuden uhaksi omalle jäsentymättömäl-
le seksuaalisuudelleen ja he saattavat pelätä omia tunteita, jotka kohdistu-
vat samaa sukupuolta olevia kohtaan. Tyttöjen sallivuutta homoseksuaali-
suutta kohtaan selittää se, että tytöillä on enemmän tietoa siitä, kuten
yleensäkin seksuaalisuudesta. Nuorten suhtautuminen muuttuu iän li-
sääntyessä hyväksyvämpään suuntaan. Etenkin tyttöjen suhtautuminen
muuttuu nopeasti murrosiän jälkeen. (ks. Kontula 1987a, 113–114;
1987b, 75; 1994, 47; Tirkkonen ym. 1989, 82–83, 151–153)

Tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu homo- ja biseksuaalisten ihmisten
kokemuksia koulusta, ilmeni homoseksuaalisuuteen liittyvää nimittelyä,
syrjintää ja muita kielteisiä kokemuksia (Grönfors ym. 1984, 154; Lehto-
nen 1995, 161). Kielteisiä homoseksuaalisuuteen liittyviä tarinoita on
koulukavereiltaan kuullut enemmistö homo- ja biseksuaalisista miehistä.
Niiden esittäjät ovat usein poikia, jotka haukkuivat toisia opiskelijoita
homoiksi tai käyttävät homo-sanaa yleisenä kiro- tai voimasanana. Tytöt
eivät käytä sitä niin usein, eikä lesbo-sanaa käytetä samassa määrin eikä
samassa merkityksessä voimasanana. (Lehtonen 1995, 129, 139–144.)
Jan Löfström on arvioinut, että homottelu on ilmestynyt arkikäyttöön
yleisempänä ilmiönä vasta 1970- ja 1980-luvuilla (Löfström 1999, 220).

Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa (Harbeck 1991, Douglas ym.
1997) on lähdetty olettamuksesta, että homottelun kohteena ovat nimen-
omaan homo- ja biseksuaaliset pojat. Näin ei kuitenkaan ainakaan Suo-
messa näytä olevan, vaan homottelu liittyy laajempaan poikien kulttuu-
riin koulussa, eikä homottelu automaattisesti kerro edes nimittelijän asen-
teista. Myös brittiläiset tutkijat Anoop Nayak ja Mary Kehily (1997,
156–158) ovat etnografisen koulututkimuksensa perusteella päätelleet,
ettei homofobisia kommentteja voi edes tulkita yksioikoisesti tietyin ta-
voin selitettäviksi, koska ne ja niiden motivaatiot ovat moninaisia. Toisi-
naan niitä voidaan käyttää esimerkiksi luokkatilanteen keskeytykseen,
huomion saantiin, huumoriin, opettajan aseman kyseenalaistamiseen,
maskuliinisuuden rakentamiseen ja joidenkin opiskelijoiden tai opettaji-
en halveksuntaan (ks. myös Lahelma 1996, 478–488). Nayak ja Kehily
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esittävätkin, että opiskelijoita, jotka esittivät homofobisia kommentteja,
on vaikea luokitella suoranaisesti homovihamielisiksi. Homofobisten
kommenttien esittämisen tarkoitusperät ovat niin moninaisia, että on
vaikea niiden pohjalta tulkita, mikä on opiskelijoiden varsinainen suhtau-
tuminen homoseksuaalisuuteen.3

Haastattelemani nuoret kertoivat homottelun olleen tyypillistä ja lähes
rutiininomaista. Juho (20) totesi, että joka toinen sana koulussa on ”vitun
homo”. Sillä ei haastatteluaineiston perusteella tavallisesti tarkoiteta mi-
tään erityisesti homoseksuaalisuuteen liittyvää, vaan se on käytössä yleise-
nä voimasanana tai haukkumanimityksenä kuten Villen haastattelusta
ilmenee.

JL: Vielä näistä koulukavereiden puheista, niin käytettiinkö homoa haukku-
masanana?
Ville (19): Joo.
JL: Ootsä käyttänyt sitä?
Ville: Olen.
JL: Ketä sitä käytti ja kehen?
Ville: Kaikki.
JL: Käyttikö sitä kaikki?
Ville: Suurin piirtein pojat ainakin.
JL: Ketä haukuttiin?
Ville: Kaikkia.
JL: Missä yhteydessä?
Ville: No vähän joka yhteydessä. Ei siinä ollut mitään taka-ajatuksia. Ei
sanottu perimmäisen tarkoituksen mukaan ainakaan.

Sitä käyttävät nimenomaan tietyt pojat toisista pojista, vaikka se voi olla
tyttöjen keino reagoida poikien kielteiseksi koettuun käyttäytymiseen
kuten seksuaaliseen häirintään (ks. Gordon ym. 2000a, 134). Tyypilli-
sempää homottelun käyttö on yleisenä voimasanana tai huomionherättä-
jänä, mutta usein se liittyy tiettyihin tilanteisiin. Jos joku suuttuu tappe-
lun yhteydessä, homoa käytetään haukkumanimikkeenä.

Pasi (20): Enemmän sellasia välituntitilanteita. Yläasteella ne saatto herjata
ensinnäkin ihan kaveripiiriä silleen, mutta jos ne tappeli tai jotain, niin
”vitun homo, saatana”, potkimista jalkaan. Mutta se liittyi selvään aggres-
sioon kyllä myöskin.
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Homo-sana on merkki tai signaali rajan ylläpitämisestä tai ylittämisestä,
olipa kyseessä sitten minkälainen raja tahansa: raja oikeaksi tai vääräksi
koetun sukupuolen ja seksuaalisuuden välillä, raja tyhmän ja viisan välillä,
raja lapsellisen ja aikuismaisen välillä. Joka tapauksessa siihen liittyy arvo-
varaus. (ks. pilailun kontrolloivasta ja sanktioivasta luonteesta Knuuttila
1992,177.)

Usein homo-sanaa käytetään yhdessä vittu-sanan kanssa: vitun homo.
Sanaparia ”vitun homo” voi tarkastella kahden voimakkaan sanan yhdis-
telmänä. Naisen sukupuolielimen ja epämiehekkään homon sanayhdistel-
mä toimii heijastepintana mieheksi kasvamisessa, kun heteroseksuaalista
maskuliinisuutta rakennetaan suhteessa feminiinisyyteen, naiseuteen ja
homoseksuaalisuuteen (ks. MacAnGhaill 1994, 96–97). Usein homotte-
luun liittyy konnotaatio tai merkitysyhteys naismaisuuteen tai tyttömäi-
syyteen pojissa. Esimerkiksi Leo (19) muisteli, että ”kyllähän niitä homo-
ja neitihuutoja kuului”. Vääränlaisesta maskuliinisuudesta rangaistaan
homottelulla (vrt. myös Löfström 1999, 220–221). Homottelun suku-
puolittuminen näkyy siinä, että vaikka sillä tarkoitettaisiin vain tyhmä-
sanan synonyymia, ei sitä tavallisesti käytetä tytöistä tai jos käytetään, se
saatetaan tulkita virheeksi.

JL: Ketä on sitten haukuttu homoksi?
Henna (19): Ei ketään periaatteessa tiettyä tyyppiä. Se on vaan heitetty, että
jos joku on halunnut sanoa jollekin, että sä olet ihan idiootti, ne on voineet
sanoa, että sä olet ihan homo.
JL: Käyttääkö sun mielestä tytöt ja pojat yhtä paljon sitä?
Henna: Ehkä pojat käyttää enemmän, mutta kyllä tytötkin.
JL: Sanotaanko tytöistäkin, että sä olet homo?
Henna: Itse asiassa joskus on kyllä sanottu. Mulla oli yksi sellainen kaveri,
joka aina joskus sanoi, että sehän on ihan homo. En tiedä, minkä takia
tytöistäkin sitä sanaa käytetään.

Homottelussa homous ymmärretään tyypillisesti mieheen tai miehekkyy-
teen liittyvänä outoutena, epätavallisuutena tai tyttömäisyytenä (ks. Rofes
1993/1994, 38). Jos opettajat puuttuvat homotteluun, opiskelijat saatta-
vat vedota siihen, etteivät he tarkoita sillä mitään. Tämä ehkäisee puuttu-
mista ilmiöön. Kun ”vitun homo” ymmärretään vain yhdeksi koulun
arkisista voimasanoista, siihen puuttuminen voi tuntua tarpeettomalta.
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Koska kuka tahansa varsinkin pojista voi saada osakseen homottelua,
sen kyseenalaistaminen vaatii erityistä rohkeutta. Homotteluun ja homo-
kielteisiin juttuihin on vaikea puuttua, vaikkei niiden kertomista kannat-
taisikaan, sillä niiden vastustamisella voi menettää maineensa ryhmän jä-
senenä ja kunnollisena poikana tai miehenä (ks. myös Harrison 2000, 13).

Petteri: Yleensä jos se oli sillei hirveen negatiivisesti suhtautui, niin en mä
ruvennut ainakaan puolustelemaan, et älä hauku homoja. Siitä menee maine
ittellä.

Homottelutilanteet liittyivät tyypillisesti hierarkian säätelyyn luokassa ja
pyrkimyksiin vahvistaa omia asemiaan. Se, kenet valittiin kohteeksi, riip-
pui osittain ryhmädynamiikasta, ystävyyssuhteista ja opettajien kontrol-
loinnista. Pilailu ja nimittely voivat sekä erottaa että yhdistää nuoria (ks.
Knuuttila 1992, 169, 177). Homotteluun liittyvät dynamiikat ovatkin
korostuneesti sidoksissa ihmissuhdeverkostoihin: ryhmä saattaa suojata
homottelulta tai ainakin rajata sitä, kuka voi homotella ja ketä. Toisaalta
joitain arkoja poikia ei ehkä lainkaan homotella, koska he eivät osaisi
ottaa sitä vastaan riittävän huolettomasti. Homottelu voikin toimia ystä-
vyyden vahvistajana: osoituksena siitä, että toinen on niin hyvä ystävä,
että homotellakin uskaltaa.

Janne (15): Ei ne mee jollekkin ventovieraalle huutaa. Et jos joku tönäsee
jotain, et homo helvetti. Et niinku kun on semmonen sisäpiirijengi, niin ne
huutelee yleensä toisilleen tai joskus muillekin. Et se on erilaista ketkä tuntee
toisensa hyvin.

Lukiossa homotteluun voidaan suhtautua myös peruskouluaikaa huolet-
tomammin.

Marja (17): Homottelu oli peruskoulussa ilkeyttä, mut nyt se on sillee, että
mitäs meidän homo-Pekka.

Julia (18): Kyllä se oli haukkumasana mutta sitten lukiossa mun kaveripiirissä
niin se oli ihan positiivinen, siis homo, minne lähetään kahville tai jotain.

Homottelun homo saa yhä uusia merkityksiä. Mira (18) muisteli jonkun
sanoneen koulussa, että ”mua vitutti ihan homona”. Itsekin muistan
elokuvateatterissa kuulleeni elokuvan jälkeen peruskouluikäisten poikien
kehuneen näkemäänsä elokuvaa homo-hyväksi. Sanaa saatetaan siis käyt-
tää yleisenä ilmaisua vahvistavana sanana.
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Ymmärrän homofobisten kommenttien esittämisen lähinnä sukupuo-
liperformanssina, jossa siihen osallistuvat nuoret miehet performoivat
kahdella tasolla: ulkoisesti osana ryhmää, jossa kommentteja esitetään,
sekä sisäisesti – suhteessa omaan itseen (ks. myös Butler 1993, 238). Pojat
osallistuvat homotteluun osana ryhmän toimintaa, eivätkä julkisesti ky-
seenalaista sitä, vaikka kokisivatkin sen epäilyttäväksi. Sisäinen perfor-
mointi taas tarkoittaa sitä, että homottelulla poika tekee eroa homoseksu-
aalisuudesta ja rakentaa itselleen kuvaa omasta heteroseksuaalisesta mas-
kuliinisuudesta.

Homofobisen kulttuurin ja homottelun seurauksena pojat oppivat
välttämään maskulinisuutta kyseenalaistavaa käyttäytymistä kuten ole-
maan näyttämättä tunteitaan ja heikkouttaan (vrt. Griffin 1995, 55) sekä
välttämään intiimejä suhteita tai läheisyyttä toisiin poikiin ja myös ystä-
vyyssuhteita tyttöihin (vrt. Cahill & Theilheimer 1999, 41). Anoop Na-
yak ja Mary Kehily (1997, 138–140) tarkastelevat etnografisen kouluai-
neistonsa avulla homofobiaan liittyviä sukupuolitettuja dynamiikkoja.
He näkevät ne moninaisina prosesseina, joihin nuoret miehet ovat inves-
toineet paljon. He analysoivat, että homofobisten käytäntöjen ylläpito
sisäisesti ja niiden ulkoistaminen opiskelijakulttuurissa on yritys neuvo-
tella koherentista maskuliinisesta identiteetistä. He korostavat maskulii-
nisuuden rakentamisen ja ylläpidon vaikeutta. Se edellyttää jatkuvaa ho-
mofobista performanssia, jolla suojellaan kuvaa omasta sisäisestä yksey-
destä. Samalla sen avulla tuotetaan rajaa itsen ja toisten välille. Näitä toisia
ovat naiset, homot ja muut homofobian uhrit, joiden osana on olla
maskuliinisuuteen liittyvien pelkojen aiheuttamien väkivaltaisten reakti-
oiden kohteena. Vaikka haastatteluissa tuli esiin homottelun arkipäiväi-
syys, lähes kaikki haastateltavat olivat kokeneet homoksi haukkumisen
jollain tavalla kielteiseksi. Kun itsellä on samaan sukupuoleen kohdistuvia
tunteita, kokee homottelun henkilökohtaisempana kuin muussa tapauk-
sessa.

7.4 Tyttöjen lesbottelu ja huorittelu

Lesbo-sanaa ei käytetä samalla tavalla haukkumanimikkeenä kuin homoa.
Homo-sanaa käytetään kaikille, mutta lesbo-sanaa lähes yksinomaan nais-
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puolisille. Joskus tyttöjäkin homotellaan, vaikkei se aina onnistu, koska
homo mielletään usein maskuliiniseksi.

Miska (15): Ala-asteella oli semmosia, että jätkät oli ”homo, homo” likalle, ja
likka sano ”en mä nyt voi olla”. Sit myöhemmin, vaikka voi olla, mut siitä
käytetään vähän eri nimeä.

Nuorimmasta päästä oleva haastateltava Simo (15) kertoi, että lesbottelu-
akin esiintyy, ja että myös poikia hän oli kuullut nimitettävän lesboiksi.
Hänen mielestään ihmiset eivät tienneet edes sanojen tarkoitusta. Lesbo-
utta ei leimata niin kielteiseksi kuin homoutta, mutta toisaalta se jää myös
näkymättömämmäksi (ks. Mac An Ghaill 1994, 94). Lesbottelijoina ovat
pojat tyttöjä useammin. Haastattelemani tytöt kertoivat, että lesboksi
haukuttiin tiettyjä tyttöjä eikä ketä tahansa. Lesbo-sanalla on suorempi
viittaussuhde lesbouteen kuin homo-sanalla homoseksuaalisuuteen tai
homouteen. Veera (18) sanoi, että ”lesboa kutsutaan sille, jos se on
oikeesti lesbo”. Lesbo-sanaa ei käytetä yleisenä haukkumanimikkeenä,
eikä sitä käytetä tyhmä-sanan synonyymina. Essi kertoi, että lesbous liittyi
ulkonäöllisiin syihin, jotka kyseenalaistivat totutut sukupuoliodotukset
(vrt. Butler 1993, 238).

Essi (18): Sen ikäset jotenkin, ei ne osaa ees ajatella, et joku on lesbo, tai et
lesbo on semmonen jolla on lyhyt tukka. Niillä ei oo mitään ajatuksia,
varsinkaan pojilla, lesboista. Mut hintti oli ihan vaan semmonen, sillä ei ees
tarkotettu et joku on hintti, vaan se oli sama ku perkele tai hitto.

Lesbottelua selvästi tyypillisempi ja tutumpi tyttöihin kohdistuvan nimit-
telyn muoto on huorittelu ja naiseuteen liittyvät muut leimaamisen ja
nimittelyn muodot.

Miska (15): Lesboa ei käytetä, huoraa käytetään paljon enemmän tai sit
jotain lehmää. Ei sillee likkoja haukuta niinkään.

Homo-sanan voi sijoittaa sujuvasti monenlaiseen keskusteluun, kun huo-
raksi nimitellään tai leimataan tyypillisesti vain yhtä tyttöä. Huora-sana ei
ole irronnut niin selvästi merkitysyhteyksistään kuin homo-sana. Huorit-
telu saatetaan kokea voimakkaampana loukkauksena yksilötasolla osin
siksi, että sitä esiintyy harvemmin ja se kohdistuu usein vain tiettyihin
tyttöihin. Jannen (15) mielestä ”huora on pahin, mitä sä voit keksiä
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jostain tyypistä”. Ville (19) muisteli tilannetta, jossa hän oli vastannut
häneen kohdistuneeseen homokielteiseen kommenttiin huorittelulla.
Tämä esimerkki kertoo homottelun ja huorittelun osittaisesta rinnakkai-
suudesta, vaikka toisaalta huoriteltava hävisi. Helena Saarikoski (2001,
98–99, 230–231) esittää, että sekä huorittelun kohteeksi joutuvat tytöt
että homotellut pojat saattavat puolustaa mainettaan jopa tappeluin. Päivi
Honkatukia tuo tutkimuksessaan esiin, että huoriteltu tyttö tosin saattaa
pahentaa asemaansa rikkomalla tappelulla oletusta feminiinisyydestään
(ks. Honkatukia 1998, 235).

Huorittelu voi kohdistua tyttöön, joka aiheuttaa ärtymystä tai toimii
väärin esimerkiksi käyttäytymällä ”miesmäisesti”, tai joka käyttäytymisel-
lään tai pukeutumisellaan viestii ”liiallisesta naiseudesta” (ks. Saarikoski
2001, 99, ks. myös Gordon ym 2000a, 175; Honkatukia 1998, 163–
167).

Aleksi (17): On olemassa yksi oikeen tietyllä tavalla painotettu huora-huuto,
mikä aina kohdistui erääseen henkilöön [. . .] Ei sillä mitään pahaa tarkoi-
tettu.

Aleksi muisteli, että kyseinen huorittelun kohteeksi joutunut henkilö oli
nuori nainen, joka pukeutui lyhyisiin hameisiin ja meikkasi. Hän oli
melko suosittu luokassa, mutta häntä ”näpäytettiin” aina joskus. Aleksin
tapauksessa huorittelu kohdistettiin nimenomaan yhteen tyttöön, joka
pukeutui muita värikkäämmin (vrt. Saarikoski 2001, 238). Teemun (20)
mielestä ”huora on junttiheterotytölle se alinta maailmassa”. Ymmärrän
Teemun tarkoittaneen sitä, että tietyn tyyppiset tytöt (esimerkiksi tavalli-
suutta, naisellisuutta ja heteroseksuaalisuutta korostavat tytöt) kokevat
huorittelun raskaampana tai uhkaavampana kuin toiset.

Ulkomaalaisuus tai etninen tausta liitetään toisinaan huoritteluun (ks.
etnisyyden seksuaalisoinnista suomalaisessa kaskuperinteessä Knuuttila
1992, 240–251). Varsinkin itäeurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolisista
maista maahan muuttaneita saatettiin nimitellä huoriksi esimerkiksi ”ve-
näläinen huora” -tyyppisesti. Erästä haastattelemaani tyttöä (jolla on ei-
suomalainen tausta) oli kiusattu ja nimitelty käyttämällä hänen etnisen
taustansa nimeä huorittelun yhteydessä. Hän analysoi tilanteen aiheutu-
neen siksi, että hänet ”koettiin uhkana heidän poikakavereilleen tai jotain
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tällaista, että nyt se vie meidän poikakaverit”. Häntä huorittelivat ja
kiusasivat toiset tytöt (vrt. Gordon ym. 2000a, 133). Hän kertoi, että
nimittelyyn oltiin koulussa puututtu ja se loppui. Etniseen syrjintään
liittyvään kiusaamiseen onkin helpompi puuttua osittain siksi, että siitä
on puhuttu kouluissa ja julkisuudessa seksuaalista häirintää ja nimittelyä
enemmän.

Huorittelu tai lesbottelu eivät ole ainoita tapoja kyseenalaistaa tytön
seksuaalista mainetta.

JL: Käytettiinkö teillä huora-sanaa?
Veera (18): Mä en tiedä. Noikin on niitä mielikuvituksettomia haukkumasa-
noja, joita meillä ei käytetty. Kaikkein kiehtovin, minkä oon koskaan kuullu,
mut sekään ei oo haukkumasana vaan nimitys, jostain tytöstä kuulin joskus
sanovan, et se on jonkun liha.
JL: Aika rankka. Oliks se hirveen onnellinen se tyttö siitä, että hän on jonkun
liha? Ei kuulosta siltä, että se vois olla ees ihminen.
Veera: Musta se kiehtovuus on just siinä äärimmäisyydessä, ällöttävä! Ja sit
toinen, hirveen kätevästi teknillisestä sanastosta sovellettu, jakorasia.

Huorittelu ja osa muista seksuaalisista halventavista nimityksistä (kuten
jakorasia) sisältää oletuksen kohteensa heteroseksuaalisuudesta. Huoritte-
lulla naisen maine liitetään siihen, ”antaako hän miehille liian helposti”.
Tosin maskuliiniseksi miellettyä tyttöä tai sellaista, joka ei halunnut
seksisuhteeseen pojan kanssa, saatetaan nimittää ”pihtarihuoraksi” (Hon-
katukia 1998, 163). Lesboksi nimittely ei korostu sukupuoleen kasvatta-
misprosesseissa samoin kuin homottelu. Kun naisia ohjataan toivottuun
heteroseksuaaliseen naiseuteen varoittamalla heitä ”huoruudella”, pelote-
taan poikia homoudella tai homon leimalla. Vaikka sekä lesbottelu, huo-
rittelu että homottelu sisältävät selkeät mielleyhtymät seksuaalisuuteen,
niiden voima viittaa sukupuoleen: millaista miehekkyyyttä tai naiseutta
kohteena olevilta ja tapahtumaa seuraavilta odotetaan (vrt. Saarikoski
2001, 226). Odotettua sukupuoliosaamista vartioivassa kouluyhteisössä
jokainen naisopiskelija on vaarassa saada huoran leiman ja samoin jokai-
nen miesopiskelija on potentiaalinen ”homo”.

Mairtin Mac An Ghaill (1994, 89–109,179) on tutkinut heteroseksu-
aalisen maskuliinisuuden rakentumista koulussa. Hän esittää, että mies-
puoliset opiskelijat oppivat olemaan miehiä kolmen keskeisen strategian
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avulla. Näitä ovat pakollinen heteroseksuaalisuus, misogynia eli naisviha-
mielisyys ja homofobia. Näiden strategioiden avulla nuori mies rakentaa
hyvin haavoittuvasta heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta vähittäin
pysyvämpää ja yhtenäisempää kategoriaa, jonka omaksuu osaksi minäku-
vaansa. Naisopiskelijoiden heteroseksuaalisen feminiinisyden rakentumi-
nen tapahtuu muilla strategioilla (ks. Mac An Ghaill 1994, 110–152,
Holland ym. 1998, 171–179). Naiseuden rakentumisessa keskeistä on
sekä suhde toisiin naisiin että etenkin miehiin, kun taas pojat rakentavat
mieheyttä ainakin vielä peruskoulussa enemmänkin suhteessa toisiin poi-
kiin. Pojista tärkeää on lähinnä se, mitä muut pojat ajattelevat heistä. Sen
sijaan tyttöjä kiinnostaa poikia useammin sekä toisten tyttöjen että poiki-
en näkemykset. Vaikka poikien näkemykset eivät heitä kiinnostaisikaan,
he joutuvat ottamaan kantaa niihin, koska pojat kommentoivat aktiivises-
ti tyttöjä ja heidän käyttäytymistään.

7.5 Sukupuoleen liittyvä kiusaaminen
ja seksuaalinen häirintä

Koulukiusaamista tutkittaessa ei Suomessa ole juurikaan huomioitu sek-
suaalisuutta ja sukupuolta. Esimerkiksi Christina Salmivallin tutkimuk-
sessa ”Koulukiusaaminen ryhmäilmiönä” (1998) selvitetään seikkaperäi-
sesti koulukiusaamiseen liittyviä piirteitä, muttei pohdita, miten kiusatun
ja kiusaajan sukupuoli ja seksuaalisuus sekä niihin liittyvät arvojärjestel-
mät vaikuttavat kiusaamistilanteissa. Sukupuoli on tutkimuksessa muka-
na vain taustamuuttujana, kun vertaillaan tyttöjen ja poikien eroja. Kiusa-
tun feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta ei tarkastella eikä kysymyksiä ei-
heteroseksuaalisuuden tai heteroseksuaalisuuden merkityksistä esitetä.

Koulukiusaamisessa on kyse pitkäaikaisesta suhteesta, jossa toistuvasti
kohdistetaan tarkoituksenmukaista vahingoittavaa käytöstä johonkin toi-
seen opiskelijaan (Salmivalli 1998, 29; ks. Saarikoski 2001, 220–221).
Kiusaamisessa on kyse valtasuhteiden epätasapainosta. Se tapahtuu ryh-
mässä ja uhrien ja kiusaajien lisäksi ryhmäläiset voivat ottaa jonkin muun
position: kiusaajan apurin, kiusaamisen vahvistajan, kiusatun puolustajan
tai ulkopuolisen position. Toistuvassa kiusaamisessa muutkin kuin kiu-
saaja alkavat nähdä uhrin arvottomana ja kiusaamisen ansaitsevana. Usein
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kiusaaminen on nälvimistä ja harvemmin fyysistä kiusaamista.4

Haastateltavat kertoivat, että heitä oltiin itseään kiusattu, tai että he
olivat itse osallistuneet kiusaamiseen. Toiset heistä taas kertoivat, etteivät
he olleet osallistuneet siihen tai sitten eivät muistaneet, olivatko kiusan-
neet vai eivät. Eräät haastateltavat kertoivat, ettei heidän koulussaan tai
ainakaan luokassa kiusaamista juurikaan esiintynyt, ja että opiskelijat tai
opettajat puuttuvat siihen heti. Kiusaaminen oli Simon (15) mielestä
”roolin vetämistä” koulussa. Simo kertoi, että häntä kiusannut poika oli
ystävällinen häntä kohtaan koulun ulkopuolella: ”Sekin oli vaan sellaista
kouluesitystä, koulualueen ulkopuolella se tarjosi tupakkaakin ja silleen”.

Kiusaamista on monenlaista eikä se välttämättä liity mitenkään homo-
seksuaalisuuteen, seksuaalisuuteen tai sukupuoleen. Toisaalta haastattelu-
kommenteissa kerrottiin siitä, että kiusaajia olivat pojat tyttöjä useam-
min, mutta kiusaamisen kohteena saattoivat yhtä hyvin olla niin toiset
pojat kuin tytötkin. Tyttöjen keskinäistä kiusaamista ei välttämättä huo-
mata niin helposti kuin poikien näkyvämpää kiusaamista. Juho (20)
muisteli, että tytöillä oli omat piirit: ”Ne kiusasivat toisiaan, mutta siihen
ei kiinnittänyt huomiota sillä tavalla”.

Usein syiksi poikien kiusaamisessa mainittiin piirteet, joita ei mielletty
riittävän miehekkäinä (vrt. Epstein & Johnson 1994, 204). Juho (20)
muisteli niitä syitä, joiden takia häntä kiusattiin. Niitä olivat silmälasit,
pieni koko sekä ”nörttiys”.

JL: Sanottiinko sua nörtiksi? Käytettiinkö siellä sellaista sanaa?
Juho (20): Ei mua sanottu, ja siellä käytettiin sanaa nipo.
JL: Nipo tarkoittaa mun mielestä sellaista, joka nipottaa [=valittaa].
Juho: Täällä se on ihan eri merkityksessä. Nipo oli siellä se, joka sai hyviä
numeroita. Sitten joku sanoi, että ai vitsi, mä nipotin kokeista, kun sai seiskan
matikan kokeista, kun yleensä on vetänyt vitosta, niin mä nipotin.

Teemu (20) oli joutunut kiusaamisen kohteeksi uudessa koulussaan useis-
takin syistä. Uutena opiskelijana hän joutui taistelemaan paikastaan. Sen
lisäksi hän ei toiminut kuten koulunsa aktiiviset pojat, jotka osallistuivat
kiusaamiseen.

Teemu (20): Sitten kun muutin toiseen kaupunkiin kouluun niin siellä mä
olin erilainen. Siis en käynny baarissa, en juonnu viinaa ja olin kotona aina
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illat ja mua pidettiin vähän nyysänä. Musta saatiin helposti silmätikku. Mä
olin uusi naama.

Kiusaamisen syinä ovat usein erot muihin opiskelijoihin ja monet näistä
eroista liittyvät toimintatapoihin, taustaan tai ruumiillisuuteen liittyviin
tekijöihin (ks. Gordon ym. 2000a, 131). Syyt ovat samalla sellaisia, jotka
voisi mieltää tavalla tai toisella epämiehekkäiksi, kuten nörttiys, hiljaisuus
tai se, ettei käyttänyt alkoholia. Anna (30) muisteli, että kiusatut olivat
”semmosia reppanoita, semmosia jotka on hiljaisempia ja tyhmempiä, ja
rumemmin pukeutuneita ku toiset” ja kiusaajat taas olivat ”jollain tavalla
levottomia, varhaiskypsiä, isommaksi kasvaneita, ehkä sitten just murros-
iän pyörteissä” (ks. murrosikäpuheesta kiusaamisen selittäjänä Saarikoski
2001, 254).

Kyse on poikien välisen arvohierarkian vahvistamisesta. Poikien väli-
nen ryhmässä tapahtuva kiusaaminen sisältää usein jatkuvaa sanailua ja
piikittelyä, joka liittyy maskuliinisuuden todisteluun (vrt. Holland ym.
1993, 12–13; Tolonen 2001, 196–202; Huuki 2003; Manninen 2003).
Ryhmässä rakennetaan samalla käsitystä toivotusta tai halutusta hetero-
seksuaalisesta maskuliinisuudesta, josta feminiinisyys ja homoseksuaali-
suus on suljettu pois. Esimerkiksi Simo (15) kertoi syyksi kiusaamiseen
oman tyttömäisyytensä. Kiusaamisen kohteeksi valitaan usein sellainen,
joka ei pysty pistämään kunnolla vastaan (ks. Salmivalli & Kaukinen
2000, 4), mutta myös sellainen, jolla on piirteitä, joita ei liitetä ideaaliseen
miehen positioon. Poikien keskinäinen kiusaaminen onkin melko pitkälti
sukupuolen ja ikäryhmän mukaisen normatiivisen käyttäytymisen kont-
rollia.

Poikien kiusaamisen kohteeksi joutuvat myös tytöt. Heitä saatetaan
kiusata, koska he ovat hiljaisia tai koska he pukeutuvat liian aikuismaises-
ti, lapsellisesti tai muuten normeja rikkoen. Tyttöjen lihavuutta ja ruu-
miin muutoksia saatetaan käyttää aseena. Kiusaaminen voi olla fyysistä.

Marja (17): Mitä siitä nyt sanois sellasta, kaadettiin maahan ja revittiin
hiuksista. Haukuttiin kaikilla nimillä, mitä ne vaan keksi.
JL: Ketkä nää oli, ketkä kiusas?
Marja: Miespuolisia, poikia. Tytöt jätti mut kyllä, useimmiten. Ne halveksi
mua ja muuta mut.
JL: Eiks kukaan puolustanu?
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Marja: Ei. Koska siinä oli suurin osa luokkaa, ja sit ne loput, jotka oli hiljaisia
ne paheksu mua, ainakin näennäisesti.

Myös tytöt kiusaavat ja silloin kohteena ovat usein toiset tytöt. Tyttöjen
keskinäiset kiusaamiset ovat harvemmin fyysisiä ja useammin sanallisia tai
sitten selän takana juoruamista tai leimojen ja huhujen levittämistä sekä
eristämistä (ks. Lagerspetz 1990, 116–123; Saarikoski 2001, 222).

Essi (18): Se oli vaan semmosta syrjimistä, että ”noihan ei voi tehä yhtään
mitään, niitä nyt ei kutsuta minnekään”. Ei niitä sillai kiusattu, tai välttämät-
tä henkisestikään, mut jos ne oli hirveen hikkejä vastaan, saatto tulla jotain
ivallista sillee vähän. Se oli vaan semmosta, et sä et saa menestyä, se oli ainoo
ehto koulussa. Jos sä menestyt liikaa ja haluut opiskella, sä oot perseennuolija.
Kova kilpailulaki.

Henna kertoi tyttöjen ja poikien eroista nimittelyn ja kiusaamisen osalta.
Hänen mielestään tytöt eivät tuoneet vihamielisyyttään niin helposti esiin
kuin pojat.

Henna (19): Tytöt olivat kaikki hirveän ulkokultaisia, että kaikille oltiin niin
ystävällisiä, mutta selän takana puhuttiin pahaa ihan hirveästi. Musta tuntuu,
että pojat enemmänkin haukkuivat suoraan, että ne huusi luokan toiselta
puolelta, että sä olet niin tyhmä [. . .] tytöt eivät sellaista ikinä. Vaikka
vihattiin toisiamme, niin sitten kun nähtiin, niin oltiin, että voi kun kiva
nähdä. Oli hyvin pintapuolista touhua.

Aina tyttöjen tekemä kiusa ei ole vain sanallista. Nadjaa huorittelivat
yläluokan tytöt, jotka kävivät häneen käsiksi. Nadja pelkäsi kyseisiä kiu-
saajatyttöjä myös koulun ulkopuolella: hän ei uskaltanut mennä ”mihin-
kään nuorten diskoihin tai nuorisotalolle” (ks. Honkatukia 1997, 14–
24).

Nadja (20): Mä en voinut mennä vessaan, kun ne heti kuljetti mut vesihanan
alle, heittelivät lusikalla ja nipistelivät, välillä tönivät vähän, huuteli ja hauk-
kui.

Tyttöjä saattavat toiset tytöt ja varsinkin pojat kiusata tyttöydestä ja
kehittyvistä ja kehittymättömistä ruumiin muodoista. Kun poikia ei
useinkaan kiusata miehekkyydestä vaan pikemminkin sen puuttumisesta,
tytön kiusaamisen syyksi riittää hyvin se, että esimerkiksi hänellä alkavat
rinnat kasvaa. (ks. Aaltonen 2001a, 107–120)
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Juho (20): Meidän luokalla oli yksi Riitta, jota kiusattiin koko ajan. Sillä oli
leveä perse ja sillä oli pitkät hiukset, ne kiusasi siitä. Sillä oli aina ne hiukset.
Se kampasi niitä koko ruotsin tunnin ja asetteli niitä, aina olivat sitä kiusaa-
massa. Kerran ne väritti niitä tussilla ja leikkasivat saksilla niitä sen hiuksia.
Sitten joskus kahdeksannella luokalla Riitta keksi, että on olemassa aine
nimeltä hiuslakka, niin sillä meni neljä pulloa päivässä sitä hiuslakkaa. Se oli
aina vessassa niiden hiustensa kanssa. Ja aina ne kiusasi sitä siitä.

Tyttömäisyys ja naismaisuus sinänsä tuntuvat riittävän kiusaamisen syiksi
(ks. pilailun sukupuolittuneesta ja seksuaalisesta luonteesta Knuuttila
1992, 111–112, 227–240). Myös ”tyttömäiset” harrastukset voivat olla
perusteluna kiusaamiselle. Ratsastuksesta saatetaan kiusata ja ehkä siihen
liitetään myös seksuaalisia konnotaatioita (ks. ratsastuksesta tyttöjen har-
rastuksena Tolonen 1992, 135–154).

Henna (19): Siitä mä muistan, että mua kiusattiin joskus hevosharrastukses-
ta, mutta kaikki hohotteli kaikille ratsastajille. En mä tiedä, miksi pojat
kiusasi, jos harrasti ratsastusta.

Se, että pojat kiusaavat tyttöjä, tulkitaan luonnolliseksi (ks. Kumashiro
1999, 62). Henna (19) kertoi ala-asteella poikien nipistelleen. Helena
Saarikoski esittää, että poikien suorittama seksuaalinen häirintä tulkitaan
usein poikien viattomaksi ja kömpelöksi yritykseksi lähestyä tyttöjä ja olla
heistä kiinnostuneita (Saarikoski 2001, 223–224, ks. myös ”rakkaudesta
se hevonenkin potkii”-ilmiöstä 253, ks. seksuaalisesta häirinnästä myös
Husu 2001, 229–261). Nipistely, vaatteista ja tukasta veto sekä muut
vastaavat koskettelut tulkitaan siis tyttöjä imarteleviksi heteroseksuaalisen
halun osoituksiksi, eikä naisvihamieliseksi vallanosoitukseksi. Kiusaamis-
ta tapahtuu myös sen seurauksena, että tyttö jättää pojan eli kostona
heteroseksuaalisen suhteen katkaisusta (vrt. Tolonen 2001, 224; Honka-
tukia 1998, 165).

Essi (18): Muistan ku seurustelin yhden kundin kanssa, ja se meni poikki,
etten mä oikeestaan laittanu poikki vaan yks kaks vaan en kiinnittäny siihen
mitään huomiota. Sit sen kaverit rupes painostaa mua, pitää mua omituisena
tyyppinä. Se kesti varmaan melkein vuoden. Joka kerta kun ne näki mua
niitten piti heittää jotain juttuu. Sillee tuns olevansa aina syrjityssä asemassa.
Se kenen kans mä seurustelin, sen kaverit oli aika korkealla asteikossa. Ja kun
mä tein tämmösen jutun sille, ja vaikka se ei välttämättä itte halunnu, mut
sen kaverit rupes pitää mua omituisena. Oikeutti sen, et mua voi syrjäyttää.
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Essi kertoi, ettei aloite kiusaamiseen välttämättä tullut jätetyltä pojalta,
vaan tämän kavereilta näiden rakentaessa uutta hierarkiaa, jonka huipuille
Essi ei enää mahtunut. Helena Saarikoski (2001, 224) toteaakin, että
jotkut tytöt hankkiutuvat jopa heteroseksuaalisiin seurustelusuhteisiin
välttääkseen huorittelun tai seksuaalisen ahdistelun. Poikien tyttöihin
kohdistamaa kiusaamista selittää tyttöjen ja tyttöyden käyttö poikien
välisten hierarkioiden rakentamisessa. Mairtin Mac An Ghaill (1994, 92–
94) puhuu naisvihamielisyydestä eli misogyniasta yhtenä mieheksi sosiaa-
listumisen strategioista. Mieheksi kasvamisen rituaaleissa ei ole kyse pel-
kästään miesten keskeisten arvohierarkioiden oppimisesta ja niissä pärjää-
misestä ja vaan myös suhteista naisiin ja feminiinisyyteen.

Tyttöjä voidaan kiusata poikamaisuudesta, joka sekin liitetään ulkonä-
köön, vaatetukseen, harrastuksiin ja erityisesti hiusten pituuteen. Vastaa-
vastihan poikia kiusataan tyttömäisyydestä ja sellaisiksi mielletyistä har-
rastuksista.

Essi (18): Se on aika jännä, että kuitenkin nainen–mies-asetelmat, tai tyttö–
poika-asetelmat. Esim. lyhythiuksisia tyttöjä on hirveen vähän. Muistan, kun
mä leikkasin yläasteella tukan lyhkäseks, ne oli, et oho! Me ollaan saatu uus
poika luokalle.
JL: Milloin?
Essi: Mä olin neljätoista. Kasilla vissiin. Leikkasin ihan harrastussyistä, mä
harrastin kaikkee semmosta, et oli tosi häiritsevää, kun oli pitkä tukka. Niin
ja ratsastusta, talvella oli aina paljon kätevämpi.
JL: Mitä siitä sit kommentoitiin?
Essi: Silleen että ”hehheh! poika”, jotain tällasta. Siinä vaiheessa se tuntu ihan
pahaltakin. Koska mä olin mielestäni ihan tyttö ja naisellinen ja kaikkee. Sit
tuntu niin et diskossa ja kaikissa mua ei koskaan katottu sen takia, että mulla
oli lyhyt tukka. Joku tämmönen tukkaki oli niin vahva juttu, jossain yläasteel-
la tosi harvalla tytöllä on lyhyt tukka, semmonen poikatukka. Sitä pidetään
jotenkin kauheen tärkeenä. Jos mä katon meidän yläastetta, niin siellä on kyl
kaikilla pitkä tukka tytöillä. Ja ne täyttää kaikki sen tietyn kriteerin. Sit ku se
alkaa se erilaistuminen, on just se pelko siitä, et ruvetaanks kiusaamaan tai ei.

Myös Usu muisteli, että häntä oltiin kiusattu poikamaisuudesta. Usu
kertoo kiusaamisen vaikutuksista ja painostuksesta heteroseksuaaliseen
feminiinisyyteen.

Usu (16): Mua kiusattiin aika paljon sen takia, että olin ehkä vähän poika-
maisempi kuin mitä muut oli. Itse asiassa aika paljonkin, enkä mä sitä
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ymmärtäny siinä vaiheessa, kun mua ruvettiin kiusaamaan. Ja se kiusaaminen
jatkui yläasteella, ja sen takia mä vaihdoin koulua. Yhtäkkiä, oon myöhem-
min ajatellu, tavallaan musta tehtiin heteron oloinen, koska mun ei annettu
olla sitä mitä mä oon, eli poikatyttö. Mua kiusattiin, yläasteella kävi sillee,
etten mä uskaltanu enää puhua ihmisille.

Joskus kiusattujen kanssa ei haluta olla, koska itsekin voi saada leiman tai
”saastua”. Tällainen saastumiskiusaaminen, joka liitetään kiusattuun hy-
vin ruumiillisin keinoin, on yksi julmimmista kiusaamistavoista (ks.
Thorne 1993).

Miska (15): Mulla on aina ollu vähän se, että kun on joku tyyppi luokalla on
semmonen, jota kiusataan, yleensä mä oon semmonen, et mä meen sen
kaveriks. Mua on sen takia kiusattu. Just ala-asteella oli yks Irina, jolla oli
vähän kamalat vaatteet. My Little Pony-paitoja ja toppahousuja, neonkeltai-
sia ja tämmösiä. Kaikki katto karsaasti. Ja kun sen vanhemmat poltti tupak-
kaa, se hais tupakalle aina. Just ulkonäön takia, vaikkei se mitenkään ollu
tyhmä tyyppi. Sit kun mä tiesin, ettei se oo mitenkään kauhee, sit mä olin sen
kanssa. Ja sit muakin ruvettiin sillee [. . .] Ala-asteella se oli paljon raaempaa.
Just jotku et ”hyi vitsi, toi on Irinan kans, ei olla enää sen kans, Irina haisee”
ja kaikkee tämmöstä.

Transsukupuolinen Pasi (20, aiemmin Susanna) kertoi, että häntä oli
kiusattu ala-asteella raa’asti ja hänelle jäi siitä ikävät muistot. Pasilla oli
kokemuksia ”saastaiseksi” joutumisesta.

Pasi (20): Sanotaan että kolmannella ja neljännellä luokilla oli vielä tönimistä
ja tommosta, semmosta hirveen yleistä, ei mitään suurta pahoinpitelyä tai
tämmöstä, vaan semmosta mihin on hirveen vaikee mennä väliin. Saattoi olla
muillekin. Mutta erityispiirre mikä tuli siinä vaiheessa, kun mua ei enää
kosketettu millään lailla, oli esimerkiksi semmonen, että ne kiusas toisia sillä,
että ne otti vaikka ihmisen pipon ja hieroi sitä mun olkapäähän ja sit ne sano
susta tulee nyt saastanen, koska mä kosken sua tällä, kun mä olin saastainen.
Se oli se yks sana, mitä ne käytti. Ja ne hieroi sitä. Se oli tosi hirveetä.

Kiusaamistilanteet sisältävät olemassa olevien hierarkioiden ylläpitoa ja
senkin takia kiusaamiseen on usein vaikea puuttua. Samalla joutuisi haas-
tamaan koko hierarkian. Petteri (19) kertoi, että hän ja hänen veljensä
olivat joutuneet saman pojan kiusaamiksi, mutta he eivät olleet voineet
keskustella asiasta edes keskenään: ”Varmaan ois jotain heikkoutta osoit-
tanut, jos ois siitä puhunut”. Kiusatuksi joutuminen koettiin häpeällisenä
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tai niin vaikeana asiana, ettei edes muuten luotetulle ihmiselle saatettu
siitä puhua (ks. Aaltonen 2001b, 37–39). Kiusaamisen näkeminenkin voi
aiheuttaa vaikeita tunteita. Aleksi totesi, että hänelle tuli huono omatun-
to, kun hän ei uskaltanut puuttua siihen, että pojat kiusasivat kahta
tyttöä, jotka Aleksin mielestä lopettivat koulun kesken ”sättääjäpoikien”
takia. Tytöt puuttuvat kiusaamiseen poikia useammin.

Henna (19): Joskus jotkut tytöt ehkä puolustivat niitä. Ei siinäkään kukaan
kunnolla, ei ne ruvennut niiden kavereiksi tai mitään tällaista. Jotkut vaan
ehkä sanoi, että hei, älä nyt viitsi tai jotain tällaista. Mutta jos ne jatkoi, niin
ei siinä sitten mitään, tai sitten kauhisteltiin joskus, että voi raukkaa, kun
sitäkin kiusataan. Mutta ei niiden hyväksi tehty mitään.

Koulujen opiskelijoiden kulttuuri ja siihen liittyvät pelisäännöt voivat
taata sen, ettei kiusaaminen ole mahdollista. Mikko (20) kertoi, että jos
joku heidän luokallaan vähänkin yritti kiusata, ”niin se mollattiin maan
rakoon et ei varmaan kehtaa uudelleen”. Useissa kouluissa kiusaaminen
on mahdollista ja toisissa jopa yleistä. Juho (20) kertoi, että hän olisi ehkä
aktiivisemmin vastustanut kiusaamistaan, jos olisi ollut vahvempi, mutta
nyt ratkaisuksi jäi passiivisuus. Hän muisteli, etteivät opettajatkaan autta-
neet (vrt. myös Saarikoski 2001, 221, 250).

Juho (20): Siihen mahtui just koko luokka riviin istumaan. Joskus saattoi olla
silleen, että siinä istui joku ysiluokkalainen ennestään ja sitten siihen tuli
muita istumaan. Sitten mä istuin siinä ja joku pyysi, että anna paikka. En,
kun mä istun tässä. Se sanoi, että lähdet siitä. Mä sanoin, en lähde. Luokan
kiusaajat tuli siihen, toinen otti toisesta jalasta ja toinen toisesta jalasta ja
lähtevät vetämään pitkin käytävää ja toiseen päähän ja heittivät mun repun
alas ja sanoivat, että käy hakemassa. Mä sanoin, että en hae. Mä olisin
mennyt tunnille ilman kirjoja, ja sanonut, että noi heitti sen, että se on tuolla
alhaalla. Sitten ne veti mut portaita pitkin alas, että ota se reppu, ja mä
sanoin, että en ota. Sitten tuli joku opettaja, joka sanoi, että menkääs nyt
siitä, eikä tietenkään puuttuneet siihen, vaikka kaikki opettajatkin tiesivät,
että mua kiusataan koko ajan.

Juho kertoi käyneensä rehtorin luona kerran, kun tilanne oli ”ottanut
oikein kunnolla päähän”. Hän muisteli rehtorin sanoneen, ettei ”iso
poika itke”. Kenties poikien kiusaamiseen ei puututa myöskään sen takia,
että ajatellaan tietynlaisen nahistelun ja tappelun kuuluvan poikien kas-
vuun ja kehitykseen (ks. kiusaamisen luonnollistamis- ja normaalistamis-
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selittelytavoista Saarikoski 2001, 253–254; Tolonen 1998, 4–18). Kiu-
saamisesta kertominen ja itkukaan ei ole pojille aina sallittua (vrt. Ma-
cAnGhaill 1994, 1). Tyttöjen väliseen kiusaamiseen puututaan toisaalta
helpommin, koska sen ei ajatella soveltuvan feminiiniseen käyttäytymi-
seen, mutta toisaalta siihen ei aina puututa, koska se ei ole tavallisesti yhtä
näkyvää kuin poikien poikiin kohdistama kiusaaminen.

Osa opiskelijoista pakenee kiusaamista ja sen aiheuttamia ongelmia
harrastuksiin, opintoihin, mielikuvitukseen tai vaihtaa koulua, luokkaa
tai ”lintsaa”. Osalle kiusaamisesta jää traumaattiset muistot, jotka voivat
varsinkin seksuaaliseen ja sukupuoleen liittyvässä kiusaamisessa olla ruu-
miillisiakin (Saarikoski 2001, 222; Kosonen 1998). Koulukiusaamisessa
on siis kyse nimenomaan ryhmästä ja sen sisäisestä arvohierarkiasta, kuten
esimerkiksi Christina Salmivalli (1998) toteaa. Sukupuolinäkökulman
avulla voi tarkastella koulukiusaamista vivahteikkaammin ja osoittaa, mi-
ten monimutkainen prosessi on kyseessä.

7.6 Ei-heteroseksuaalisuus ja kiusaaminen

Haastattelemani Teemu ja Joni olivat saaneet homoleiman ja haastattele-
mani Mira lesboleiman. Käsittelen heidän kertomustensa avulla ei-hetero-
seksuaalisten nuorten kiusaamista ja siihen liittyvää mahdollista leimaa-
mista, joka kehittyy kouluyhteisön prosessina. Homottelussa ei tavallises-
ti ”luulla oikeasti” ihmisiä homoseksuaalisiksi, vaan homo-sanaa käyte-
tään muuten halventavassa merkityksessä. Lähes erillisenä ilmiönä voi-
daan tarkastella tilanteita, joissa haukkumisen tai kiusaamisen kohteena
on ihminen, jonka tiedetään olevan tai jonka epäillään olevan homosek-
suaalinen. Useinhan peruskoulun yläasteella nuoret eivät kerro, että he
ovat seksuaalisesti kiinnostuneita samaa sukupuolta olevasta tai että heillä
olisi seksuaalisia kokemuksia samaa sukupuolta olevien kanssa (Lehtonen
1999a, 210–224; ks. lisää myös 8.6). Teemu kertoo homoleiman saami-
sesta.

JL: Miten tää Håkan juttu sitten, miten se lähti? Muistatko miten se lähti
käyntiin?
Teemu (20): Muistan sen, kun Håkan tuli telkkariin niin yksi tyttö oli
kattonu sen ja seuraavana päivänä ruokasalissa, joka oli ihan täynnä semmos-
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ta 13–16-vuotiasta pentua, niin se tuli, että sä puhut ihan samalla tavalla kuin
homo håkan. Ja kaikki oli niinko, että aha. Siitä alkoi.
JL: Mitä sä ajattelit siitä, kun se tyttö oli sanonu niin?
Teemu: Se oli ihan kamalaa. Se oli niinko, että kun ei halunnu olla erilainen
nuori. Mutta sitten loppukeväästä mä tiesin, että tietyt opettajat tykkää musta
ja vähän niinko suojeluksessa, että mun nenille ei hypitä ja se oli semmonen
pelon tasapaino. Musta saa aika vittumaisen ihmisen, jos tarve vaatii. Sain
siitä lempinimen ja välillä semmosta, että toi on niinko homo [. . .] Sillä
päättäväisyydellä mä jaksoin sen, että kun mä tiesin, että seuraavana keväänä
mä muutan pois kotoo, että mä en jää tänne.

TV-sarjoilla ja tiedotusvälineiden luomalla kuvalla homoista ja lesboista
on muun tiedon ja kuvaston puutteessa erityisen suuri merkitys homosek-
suaalisuuskuvan luojana. Teemua kiusattiin myös fyysisesti: ”Se kiusaa-
minen meni siihen pisteeseen, että mut runtattiin seinään ja multa aukes
korvan takaa niinko verta tuli ihan kunnolla”. Hänen äitinsä puuttui
kiusaamiseen ja tilanne helpottui. Huolimatta siitä, että kiusaamisajan-
kohtana Teemu seurusteli tytön kanssa, häntä pidettiin homona (ks.
Davies 1999, 93).

Teemu (20): Siihen aikaan seurustelin yhen tytön kanssa ja tuli uusi harrastus
mä rupesin [. . .].
JL: Eikö se mitenkään vaikuttanut?
Teemu: No meitä pidettiin niin omituisena parina.
JL: Siis ei uskottu.
Teemu: No kaikki piti mua homona. Kerran oot homo, niin sä oot homo. No
sitten mulle tuli uus harrastus. Mä rupesin ratsastamaan ihan kunnolla ja
muut oli niinko että mopoo [korjasivat] ja päivät mä olin tallilla ja ei mua
kiinnosta mitkään moottoriajoneuvot, kuin se vaan, että mä pääsen niillä
eteenpäin. Mä olin outo poika.

Anoop Nayak ja Mary Kehily (1997, 155) tulkitsevat, että homofobisia
reaktioita esittävät pojat eivät tunne välttämättä pelkoa homoja kohtaan
sinänsä vaan pikemminkin sisäistä pelkoa kontrollin menettämisestä ja
homoksi ”muuttumisesta”. Myös Teemu oli selittänyt kiusaamista ho-
moksi muuttumisen uhalla (vrt. Saarikoski 2001, 251–252).

Teemu (20): Mutta pojat niinko kai ne pelkäs ittessään sitä, että jos se tulee
joskus esille, siis pelkäsivät omaa homouttaan ja ne on itteensä tarkkaillu sen
verran, että ne on huomannu, että se voisi olla ihan kivaa. Sehän on ihan
fakta, että miehet jotka hakkaa homoja, on niitä miehiä, jotka on joskus
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kokeillu olla homona ja ne tykkää liikaa siitä elikkä ne pelkää ittessään sitä ja
ne torjuu sillä, että vittu mä oon hyvä tyyppi, että jos mä homon hakkaan.

Jonia (16) oli kiusattu homouden takia. Hän oli kertonut siitä luokkato-
verilleen ja ilmeisesti juttu oli levinnyt laajemmalle. Jonin entinen paras
ystävä oli jättänyt hänet kertomisen jälkeen leimaten homouden sairau-
deksi. Homo-leimaisen kaverin seurassa saattaa ”saastua” itsekin (ks. Na-
yak & Kehily 1997, 147).

Joni (16): No se on jotenkin sen mielestä sairaus. Se ei hyväksy sitä. Mä oon
aina pitäny sitä iteki homona, koska se on neitimäinen ja diggaa linnuista ja
on luonnontutkijapoika.
JL: Oisko sitä pelottanu sitten se, että se ite leimautuu?
Joni: Niin tai ensimmäisenä tuli semmonen ajatus, että se luulee että mä
jotenkin yritän siihen päästä käsiksi tai jotain muuta vastaavaa. Ihan nauret-
tavaa silleen. Tällä hetkellä mulla ei oo parasta kaverii. Kavereita mulla löytyy
tosi hirveesti muuten.

Muutkin pojat olivat jättäneet Jonin yksin. Hänen oman luokkansa pojat
huutelivat hänelle ja sitä Joni selitti poikien halulla näyttää muille pojille,
että he uskaltavat homotella: ”pitää esittää toisille kavereille, että jes mä
oon kova”. Pojat, jotka homottelevat Jonille koulussa, saattoivat esiintyä
aivan ystävällisesti hänelle koulun ulkopuolella. Tämä tuo hyvin esiin sen,
ettei kiusaamisessa ole keskeistä nimenomaan yksilön loukkaaminen vaan
ryhmädynamiikka: kiusaaja esittää koulussa ryhmälle oman positionsa
panemalla toisen opiskelijan huonoon asemaan.

Joni (16): Mutta sitten kun tapaat saman tyypin, joka on aikasemmin hauk-
kunu, että vitun homo ja sitten näät sen kaupungilla yksin ilman kavereita,
niin sit se on, että jee kiva nähä sua. Sitten kun menee seuraavana päivänä
kouluun niin taas, että haista vittu.

Joni kertoi kuitenkin, etteivät kaikki pojat osallistuneet homotteluun.
Erityisesti nörteiksi leimatut pojat eivät kiusanneet. Vaikuttaakin siltä,
että vallitseva näkyvä vastarintama perinteisen heteroseksuaalisen miehen
position omaksuneille pojille muodostui tietokoneista kiinnostuneista
”nörteistä”, jotka ovat näkyneet myös mediassa omana ryhmänään (ks.
Tolonen 1998, 4–18). Joni muisteli, että häntä on kiusattu fyysisesti,
mutta sitä vastaan hän kertoi keksineensä keinoja. Hän kertoo asiasta
opettajille heti, jos joku käy käsiksi, muttei viitsi ”pelkästä” haukkumises-
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ta ilmoittaa eteenpäin. Tämä on vaikuttanut hänen mielestään niin, ettei-
vät pojat enää uskalla opettajien kurinpidon pelossa kiusata Jonia ja hän
saa kuulla poikien mielipiteitä tyttöjen kautta.

Haastatteluaineistossani oli enemmän esimerkkejä tilanteista, joissa
poikia kiusattiin homoudesta, kuin niistä, joissa tyttöjä kiusattiin lesbou-
den takia. Käsittelen luvussa kahdeksan ei-heteroseksuaalisten nuorten
naisten kokemuksia kohtaamistaan muiden opiskelijoiden reaktioista,
kun heidän seksuaalisuutensa paljastui. Tässä osiossa käsittelen lesbou-
teen liittyvää leimaamista ja kiusaamista Miran kertomuksen avulla. Mira
(18) kertoi, että häntä oli kiusattu lesbouden ja lesboepäilyjen takia. Hän
oli peruskoulussa puhunut päivänavauksessa homoseksuaalisuudesta ja
jakanut koulussa esitteitä samasta teemasta. Hän kertoi, että hänen ilmoi-
tustauluille laittamiinsa esitteisiin oli käyty ”suttailemassa aika usein, että
vitun lesbo”. Hän arveli kirjoittajien olleen seitsemännen ja yhdeksännen
luokan poikien. Häntä ei oltu kiusattu fyysisesti mutta haukkumista
tapahtui toisinaan: ”Pojat huusi sitä pihtarihuoraa ja sitä SETA-lesboa,
kun mä kävelin ohi” (vrt. Saarikoski 2001, 114–117; Honkatukia 1998,
163). Mira kertoi, ettei hän ollut varsinaisesti väkivaltaa pelännyt, mutta
että ”henkisesti” kiusaaminen ”sattui”.

Mira (18): Ei mua sattunu se, että mua haukuttiin. Mua satutti se, että hyvää
asiaa haukuttiin, että vaikka mä olin omalta osaltani yrittäny tehdä paljon
niitten asioitten muuttamiseksi, niin siltikin SETA-lesbo oli haukkumasana
ja homo on edelleenkin haukkumasana.

Luokkakaverin homous tai lesbous saattaa olla liian uhkaavaa kohdata ja
sitä kieltäydytään ottamasta todesta. Kun Simoa (15) haukuttiin homoksi
ja hän myönsi olevansa homo, haukkuja lopetti ja käänsi asian toisin päin
sanoen, ettei ole tosissaan. Vaikka homottelu onkin kouluissa yleistä, ei
todellisten homojen eikä lesbojen kohtaamiseen olla useinkaan valmiita
(vrt. Nayak & Kehily 1997, 154). Itsetietoinen seksuaalisuus saatetaan
kokea uhaksi tai häiritseväksi varsinkin, jos oma seksuaalisuus on epämää-
räinen. Kaikki eivät kuitenkaan olleet kokeneet kielteistä kohtelua tai
torjuntaa, jos he olivat kertoneet olevansa homo- tai biseksuaalisia, tai jos
tästä oltiin saatu näyttöä (ks. luku 8).

Haastattelujen perusteella on mahdoton sanoa mitään yleistettävää
siitä, kuinka paljon ei-heteroseksuaalisia poikia ja tyttöjä kiusataan kou-
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lussa tai homotellaanko heitä enemmän tai vähemmän kuin muita. Koska
ei-heteroseksuaaliset nuoret miehet eivät välttämättä koe perinteistä hete-
roseksuaalisen miehen positiota itselleen sopivaksi, oletan, että heillä on
enemmän joustonvaraa ja motivaatiota valita epämiehekkäiksi koettuja
harrastuksia tai toiminta- ja pukeutumistyylejä. Tämä voi lisätä heidän
mahdollisuuttaan toisaalta tulla kiusatuksi nimenomaan sukupuoleen liit-
tyvän kontrollin takia. Vastaava tilanne on ei-heteroseksuaalisilla tytöillä.
Jos jotain nuorta epäillään tai jos hänet tiedetään homo- tai biseksuaali-
siksi, voi tutkimusaineistoni perusteella esittää, että hän on muita nuoria
suuremmassa riskissä joutua kiusatuksi jo pelkästään tiedetyn asenneilma-
piirin valossa. Homottelu ja sukupuolikontrolliin liittyvä kiusaaminen
liittyy joka tapauksessa nuorten elämään nykykouluissa. Osa ei-heterosek-
suaalista nuorista osaa muita nuoria paremmin analysoida sukupuoleen ja
seksuaalisuuteen liittyvää kiusaamista ja siten ottaa myös etäisyyttä siihen.
Pulassa ovat myös ne nuoret miehet, jotka kovasti haluaisivat olla ”kuin
oikeat miehet”, mutta eivät ole kovin varmoja osaamisestaan. Juuri heillä
heteroseksuaalisen maskuliinisuuden haavoittuvuus, josta Anoop Nayak
ja Mary Kehily (1997, 157) ovat kirjoittaneet, tulee eniten näkyviin ja he
voivat olla motivoituneimpia osallistumaan maskuliinisuusrituaaleihin
vaikkapa kiusaajan apurin positiossa.

7.7 Sukupuoli ja järjestys

Koulun opiskelijoiden väliset hierarkiat ja ryhmittymiset, erilaiset nimit-
telyt ja väkivalta sekä niihin suhtautuminen rakentavat ja kontrolloivat
sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä mahdollisuuksia. Nuoret hah-
mottavat niiden kautta ja avulla kuvaa toivotusta ja odotetusta miehey-
destä, naiseudesta ja heteroseksuaalisuudesta. Nuoret kokoavat kuvaa
omasta seksuaalisuudestaan koulukulttuurin käytäntöihin peilaten. Joko
he pyrkivät toteuttamaan ”oikeita” malleja tai kyseenalaistamaan ne, mut-
ta rakennusmateriaalina ne ovat kuitenkin. Ne tarjoavat sukupuolen sitee-
raamisen mahdollisuuden, kuten Judith Butler on analysoinut (1990,
33).

Pojat rakentavat käsitystään maskuliinisuudesta, omasta ja muiden,
käyttäen vastapoolina feminiinisyyttä ja homoseksuaalisuutta. Alentuva
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suhtautuminen naisiin, naisten feminiinisyyteen, maskuliinisuuteen ja
seksuaalisuuteen, sekä kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ja
miesten feminiinisyyteen rakentavat kuvaa paitsi miesten myös naisten
paikasta. Pojat – ainakin osa heistä – ylläpitävät aktiivisemmin ja näky-
vämmin rajoja sopivan ja epäsopivan käyttäytymisen välillä kuin tytöt.
Pojista osa kontrolloi sekä muiden poikien että tyttöjen mahdollisuuksia
toimia joustavasti seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvän toiminnan,
kuten pukeutumisen, suhteen.

Tytöt rakentavat naiseuttaan ja heteroseksuaalista feminiinisyyttä suh-
teessa toisiin tyttöihin mutta myös suhteessa poikiin. Huoran maine
pelottaa ja paine ”kilttiin” heteroseksuaalisuuteen kohdistuu tyttöihin
voimakkaammin kuin poikiin. Toisaalta ei saisi myöskään olla nörtti tai
liian kiltti. Tytöt ovat aktiivisempia homottelun, huorittelun ja kiusaami-
sen kyseenalaistamisessa. Toisaalta tytöt, jotka asettavat rajoja halutulle ja
odotetulle seksuaalisuudelle ja sukupuolelle, eivät välttämättä nimittele
tai hakkaa kuten jotkut pojat, vaan he toimivat diskreetimmin, eristäen,
väistellen ja antaen ymmärtää. Samoja menetelmiä käyttävät usein myös
pojat.

Ei-heteroseksuaaliset pojat ja tytöt ovat osallisina näissä koulukulttuu-
rin kuvioissa. He osallistuvat kiusaamisen ja kontrolloinnin käytäntöihin,
osa kyseenalaistaen, osa seuraten sivusta ja osa innokkaasti heteronorma-
tiivisia käytäntöjä vahvistaen. Sukupuolirajojen rikkojien paikaksi jää
kuitenkin olla se ”paha toinen”, jollainen ei haluta olla. Koulussa väärän
sukupuolen nimenä on homous tai heteroseksuaalinen huoruus. Mikäli
ei-heteroseksuaaliset nuoret toteuttavat riittävän hyvin heiltä odotettua
sukupuolta, he eivät kohtaa sukupuolensa ja seksuaalisuutensa takia kiu-
saamista ja nimittelyä. Jos he eivät noudata sukupuoleen liittyviä norme-
ja, heitä uhkaa mahdollinen väkivalta, eristäminen ja ongelmat. Sama
koskee heteroseksuaalisia nuoria. Nuoret tasapainoilevat sukupuolen tois-
ton ja toisin tekemisen välillä (ks. Butler 1990, 136–140).

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvä väkivalta on erityisesti nuor-
ten ongelma. Aktiivisimpia homojen tai sellaisiksi epäiltyjen hakkaajia
ovat nuoret miehet ja pojat (vrt. Unks 1999, 6; enemmän homohakkaa-
misesta ks. Lehtonen 1999e). Kohteina ovat usein toiset nuoret miehet tai
pojat, jotka eivät vastaa käsityksiä odotetusta maskuliinisuudesta. Kiusaa-



166

minen ja nimittely sekä eristäminen ja muut menetelmät, joilla kouluissa
joidenkin nuorten itsetuntoa ja ihmisyyttä poljetaan ja toisten rakenne-
taan, jättävät vaikutuksensa ihmisiin (vrt. Butler 1997, 159). Osa jättää
opinnot kesken, vaihtaa koulua tai luokkaa, kärsii heti tai myöhemmin
elämässään masennuksesta, itsetuhoisuudesta, syömis- ja nukkumisongel-
mista, parisuhde- ja seksiongelmista sekä rikkinäisestä kuvasta omasta
seksuaalisuudestaan, sukupuolestaan ja ruumiistaan (ks. Herdt & Boxer
1993, 206–230; Owens 1998, 83–122; Savin-Williams 1998, 192–201;
ks. myös Saarikoski 2001, 222). Amerikkalaiset tutkimukset ovat osoitta-
neet, että lesbo-, homo-, bi- ja trans-nuoret ovat muita nuoria suurem-
massa riskissä tehdä itsemurhan (Ramafedi 1994, 7). Suomessa vastaavia
tutkimuksia ei ole tehty. Täällä ei ole myöskään tapahtunut tai lehdissä
raportoitu lesbo-, homo- tai transnuorten murhia kuten esimerkiksi Yh-
dysvalloissa, eikä väkivalta tai itsemurhat ole kenties niin tyypillisiä. Seu-
rauksitta kouluväkivalta ei kuitenkaan täälläkään jää.

Koulukiusaamisesta puhutaan melko paljon tiedotusvälineissä. Har-
voin siinä huomioidaan kuitenkaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moni-
tasoisia kysymyksiä. Haastateltavien arvioiden ja muistikuvien perusteella
koulut tai opettajat eivät useinkaan huomioi tai puutu nimittelyyn tai
kiusaamiseen eikä varsinkaan sen seksuaaliseen tai sukupuoliseen luontee-
seen. Sukupuolittunut kiusaaminen nähdään tai selitetään toisinaan luon-
nollisena tai normaalina osana kehitystä. Siihen puuttuminen ja käytäntö-
jen muuttaminen voi olla vaikeaa ja opettajat ja koulun johto väistävät
usein vastuunsa. Kyse onkin nimenomaan koulun työntekijöiden vas-
tuusta, kun arvioidaan koulun turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
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8. Seksuaalisuus nuorten
vuorovaikutuksessa

Mielikuvat lasten ja nuorten seksuaalisuudesta liittyvät usein toisaalta
”viattomuuteen”, jota seksuaalisten asioiden käsittely uhkaa, ja toisaalta
”moraalittomuuteen”, jota edustavat liian kypsät yläasteikäiset erilaisine
seksikokeiluineen ja liian aikaisine seurusteluineen (ks. esim. Bickmore
1999, 15–16; Epstein & Johnson 1998, 13–43). Koulun odotetaan toi-
saalta vastaavan näihin haasteisiin suojelemalla lapsia ja tiedottamalla
heille riskeistä. Tärkeimpinä seksuaalisuuteen liittyvän tietouden jakajina
kouluissa ovat kuitenkin toiset opiskelijat eivätkä opettajat (ks. myös
Bickmore 1999, 16).

Käsittelen tässä luvussa lähinnä nuorten puhetta seksuaalisuudesta ja
ihmissuhteista. Mahdolliset koulun ulkopuoliset ihmissuhteet ja seksi
ilmenevät koulussa juttuina, juoruina, vitseinä ja ajattelutapoina. Keski-
tyn tässä luvussa nuorten ajatuksiin ja puheeseen ihmissuhteista, seksistä
ja rakkaudesta. Käsittelen myös sitä, miten heteroseksuaalisuus ja ei-
heteroseksuaalisuus ilmenevät koulun käytännöissä nuorten keskuudessa.

Tarkastelen aluksi nuorten ihastumisia ja ystävyyttä ja kysyn, kuka voi
ihastua kehen ja miten siitä voi kertoa. Pohdin ihastumisen ja ystävyyden
raja-alueita. Sen jälkeen analysoin seurusteluun liittyvää puhetta ja siihen
liittyviä malleja ja odotuksia sekä nuorten seksikäyttäytymistä. Tämän
jälkeen laajennan seksuaalisuuteen liittyvän puheen analyysia tutkimalla,
miten ja mistä aiheista nuoret puhuvat, kun he puhuvat seksuaalisuudes-
ta. Loppuosioissa keskityn opiskelijoiden ei-heteroseksuaalisuuteen: ketä
ei-heteroseksuaalisuudesta epäillään? Miten ei-heteroseksuaalisuudesta
kerrotaan muille ja miten se salataan muilta? Miten ei-heteroseksuaalisiin
opiskelijoihin suhtaudutaan ja miten he suhtautuvat muihin ei-heterosek-
suaalisiin opiskelijoihin?
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8.1 Ihastuminen ja ystävyys

Ala-asteelta alkaen on tavallista, että opiskelijat ihastuvat toisiinsa. Tytöt
ja pojat voivat ihastua oman tai toisten luokkien tyttöihin tai poikiin ja
myös opettajiinsa (ks. luku 6). Ihastumiset eivät aina tule muiden opiske-
lijoiden tietoon, mutta toisinaan niistä puhutaan ja ne paljastuvat (Anttila
2001, 21–35;1998).

Laura (16): Kyl joku mun kaveri, joka oli hirveesti poikien perään, koko ajan
innoissaan aina, kun oli tavannu kenet tahansa miespuolisen henkilön, niin
kyllähän se sitten vatvo kaikkia asioita ja näin. Ja olin mä seiskaluokalla
ihastunu johonkin poikaan ja näin, mut ne oli just semmosia ihastumisia
todella kaukaisiin ihmisiin. Sit oli vaan ihastunu, ja jos mun kaveri sano ”tee
jotain”. En mä halua tehdä.
JL: Sä kuitenkin kerroit siitä?
Laura: Niin, jos mä sanoin jotain, että mä oon ihastunu, ne sano ”pyydä
elokuviin tai jotain”, niin en mä halua sellasta tehdä. En mä halunnu mitään
lähempää, olin vaan kaukaa ihastunut.

Osa opiskelijoiden välisistä ihastumisista johtaa seurusteluun, mutta suu-
rin osa ei. Tavallisesti koulussa ihastumiset ovat yksipuolisia. Toisinaan,
etenkin ylemmillä luokilla tai lukiossa, oman luokan ihmiset voivat tun-
tua liiankin tutuilta, jotta ihastuminen tai seurustelu olisi mahdollista.
Osa opiskelijoista kokee, että oman luokan tai koulun opiskelijat ovat
liian lapsellisia, jotta ihastuminen olisi edes mahdollista.

Joni (16): En oo, kun mä tykkään jotenkin miehistä, jotka ei just harrasta
tommosta pieruleikkiä, että on vähän päästään kasvaneita.

Usein on vaikea erottaa ystävyyttä ja ihastumista toisistaan varsinkaan
lasten ja nuorten suhteissa, koska ystävyyssuhteesta saattaa tulla niin
intensiivinen, ettei se eroa juurikaan rakkaussuhteesta (ks. myös Tolonen
2001, 215; Anttila 1998, 254; Aapola 1991).

Julia (18): Lukiossa se tuli ilmi väkisinkin, kun huomasi olevansa rakastunut
parhaaseen kaveriinsa.
JL: Oliko se jonka kanssa seurustelit, niin oliko se samassa koulussa?
Julia: Se oli lukion toisella silloin kun mä olin ykkösellä, tutustuttiin kou-
lussa.
JL: Olitteko siellä mitenkään? Tiesikö kukaan siellä, että te seurustelette?
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Julia: Se vaihe oli vähän semmosta, että kumpikaan ei oikein tienny. Se oli
kauheen häilyvä se raja, että missä kulkee raja, että olla paras kaveri ja mistä
alkaa se seurusteluvaihe. Kyllä me istuttiin sylikkäin kaikki välitunnit, mutta
kukaan ei kiinnittäny siihen mitään huomiota. Sitä itsekkin mietti, että
hetkinen, missä ollaan menossa. Ne oli niin epäselvät ne rajat.

Joskus ihastuksen kohde on pikemminkin ihailun kohde: nuori saattaa
haluta olla samanlainen kuin hän. Janne (15) kertoi, että hänen ihastuk-
sensa kohde oli suosittu ja hänellä oli piirteitä, joita hänkin olisi halunnut
itselleen. Juho muisteli, että hän oli ihastunut koulunsa urheilutähteen,
jonka kanssa hän ystävystyi, mutta suhde ei edennyt sitä pitemmälle.

Juho (20): Sen kanssa mä pyörin aika paljon, mut se oli aina treeneissä ja
muuta. En mä tiedä, kyllä mä luulen että silläkin jotain tunteita oli mua
kohtaan, koska me pyörittiin yks kesä siellä, että oltiin joka päivä jossain,
mutta eihän taaskaan siitä asiasta voinu puhua, eikä mitään aloitetta uskalta-
nu tehä.

Ratkaisevaa on erilaisille suhteille annettavat merkitykset. Ystävyyssuhteet
koulussa ovat tavallisesti samaa sukupuolta olevien kesken. Pojilla voi olla
ystävien kesken seksileikkejä tai seksikokeiluja. Osa samaa sukupuolta
olevista ystävyksistä ihastuu toisiinsa ja alkaa seurustella: näin on etenkin
tyttöjen kesken. Miska (15) muisteli, että ”just sillee bestikset rupee olee
vähän semmosia palvonnan kohteita”. Laura kertoi olleensa ihastunut
yläasteella luokkansa tyttöön, muttei paljastanut asiaa hänelle. Ystävysten
väliset hellyydenosoitukset olivat tyttöjen välillä sallittuja hänen koulu-
ryhmässään.

Laura (16): Koska meillä kuitenkin oli semmosta, että kyllä me kavereitten
kans halailtiin ja pussailtiin niinku tällai, suudeltiin ja kaikkee. Se oli joten-
kin, ei ollu tarvettakaan kertoo, ja kun sen pysty sille ilmentämään, oltiin
paljon yhdessä ja näin.

Poikien keskinäiset hellyydenosoitukset tulkitaan ehkä helpommin kiel-
teisesti ja homottelu voi seurata liialliseksi koetusta läheisyydestä. Trans-
sukupuolisilla nuorilla tilanne on monimutkaisempi kuin muilla sen
kannalta, että nuori voi näyttää ulospäin toiselta sukupuolelta kuin hän
itse tuntee olevansa. Tämä problematiikka vaikuttaa siihen, miten he
merkityksellistävät läheisiä ystävyys- tai ihastumissuhteita. Transsuku-
puolinen Samuli muisteli olleensa läheinen ystävä tytön kanssa.
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Samuli (24, aiemmin Anu): Me oltiin tän Marin kaa tosi hyvät paita ja perse
kaverit, että [. . .] se on tietysti huima etu siinä, et jos on transseksuaali mies,
niin sitä pääsee taas niinku naisten kanssa tekemisiin ja ne ei huomaa mitään,
kunnes sä jossain vaiheessa toteet, että sä oot kusettanu koko ikäs. Mut en mä
niinku kouluaikana ollu ainakaan kehenkään koulutoveriin sillä lailla ihas-
tunu.

Eri sukupuolta olevien lasten ja nuorten kesken on ystävyyssuhteita,
mutta niitä ei aina nähdä sellaisiksi. Tytön ja pojan välinen ystävyys
heteroseksualisoidaan (ks. myös Anttila 1998, 255; Renold 2000, 318).
Usu oli kiinnostunut luokkansa pojasta ystävänä ja halusi tutustua tähän
paremmin. Poika oli jutellut Usun mielestä muutenkin ”tasa-arvoisesti
kaikkien kanssa, niin tyttöjen kuin poikienkin”.

Usu (16): Muutenkin halusin tutustua siihen kaverina, se kuvitteli et mä olin
ihastunu siihen, koska mä pidin siitä. Se luuli sen vähän toisella tapaa.
JL: Miten se tuli esiin?
Usu: Se pyys yhtä tyyppiä joka menee bussimatkoilla mun kaa samaan
bussiin, se kyseli et oonks mä Mikkoon ihastunu tai jotain ja mä sanoin etten
oo. Sit mä olin sillee, et onks Mikko kyselly sitä? Se oli sillee, ettei se sanonu
mut kyl mä tiesin, et Mikko oli sitä kysyny, kun se oli sitä epäilly.
JL: Miten se jatku?
Usu: Sit myöhemmin se vielä rupes epäilee uudelleen se Mikko, kun mä olin
soittanu sille. Mä oisin vaan pyytäny sitä ulos kaverina. Se luuli, et mä oon
ihastunu siihen, ja mua vähän nauratti se tilanne, että mä en voi olla siihen
ihastunut. Olin sillei, että hehheh onpas hassua.
JL: Se ei lähteny sun kanssa?
Usu: No ku se ei ollu kotona silloin. Vieläkin must tuntuu, et ne epäilee, et
mä oon ollu ihastunu siihen. Se mun bussikaveri ja se Mikko. Mua tosiaan
naurattaa se juttu, että joojoo, en mä oo ollu siihen ihastunu.

Toiseen sukupuoleen ihastumiseen voi liittyä monenlaisia epävarmuuk-
sia. Ihastumisesta voi olla vaikea kertoa sen kohteelle, koska pelkona voi
olla pettymys siitä, ettei saa vastakaikua. Toisaalta vastakaiun saaminen
voi pelottaa. Jos ihastuksen kohde on samaa sukupuolta oleva, tilanne on
usein vaikeampi. Ihastuksen kohde ei välttämättä ole kiinnostunut omaa
sukupuoltaan olevista. Janne (15) kertoi, ettei ollut puhunut homoudes-
taan muille koulussa, mutta hän olisi halunnut kuitenkin saattaa asian
pojan tietoon, josta oli kiinnostunut. Hän pohti ihastustaan seuraavasti:
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”Et ei elämäni mies, että se menee kai ohi sitten iän myötä. Toivoisin, että
sekin olisi homo, mutten tiedä”. Janne koki kuitenkin riskiksi sen, että
olisi mennyt suoraan sanomaan tälle pojalle omista tunteistaan. Ystävän
tai tutun homoseksuaalisuus saatetaan kokea rankempana asiana kuin
täysin vieraan. Homoseksuaalisuuteen joutuu ottamaan omakohtaisem-
min kantaa ja monet tällaisessa tilanteessa olevat heteroseksuaaliset nuoret
voivat miettiä, onko tuttava kiinnostunut minusta tai luuleeko hän mi-
nuakin homoksi (ks. Nayak & Kehily 1997, 147). Homoleima pelottaa
varsinkin, kun joku samaa sukupuolta oleva tulee ilmaisemaan kiinnos-
tustaan. Ihastuminen samaa sukupuolta olevaan voi lisätä motiivia kertoa
seksuaalisuudestaan tai tunteistaan ihastuksen kohteelle. Toisaalta niistä
kertominen paljastaa samalla muutakin – ainakin muut voivat sen pohjal-
ta leimata homoksi tai sairaaksi (ks. homoseksuaalisuuden sairausleimasta
Stålström 1997). Jos taas tunteista ei kerro tai paljasta niitä muuten, voi
helposti jäädä ilman kaivattuja vastareaktioita (vrt. Owens 1998, 99).

Juho (20): Ei puhuttu, ei. Jarkonkaan kanssa, me ei ikinä ees suudeltu, mutta
oltiin kuitenkin aina hirveen lähekkäin. Monta kertaa oli, että miten nyt
voisin, ettei se suutu, etten minä haluais mitään aloitettakaan tehdä.

Ihastuksen paljastaminen tai paljastuminen voi myös johtaa vaikeuksiin ja
jopa kiusaamiseen.

Simo (15): Kyllä mä olin ihastunut yhteen poikaan, joka on ollut samalla
luokalla mun kanssa koko ajan, paitsi ala-asteen kaksi ekaa vuotta. Mä kysyin
siltä yhdessä vaiheessa, että onko se hetero. Se vastasi siihen jotain tällaista,
että en varmasti, ja sitten mä olin ihan että [. . .] No joo, sitten se kysyi, että
eikö ne ole niitä, jotka käyttää naisten vaatteita ja sellaisia. Mä yritin selittää
sille tilannetta, ja sitten mä kyllä häivyin siitä.

Simon ihastuksen kohde ei tiennyt, mitä sana hetero tarkoittaa, vaan
sekoitti sen transvestisuuteen. Vaikka termiä homo käytetäänkin yleisesti
haukkumanimityksenä sen varsinainen merkitys tuntuu olevan paremmin
nuorten tiedossa kuin termin hetero. Toisaalta kommentti kertoo siitä,
että omista tunteista voi kertoa monella tavalla sellaiselle, jonka palaut-
teesta ei voi olla varma. Epäonnistunut kertomisyritys voi johtaa pohdin-
taan siitä, olisiko parempi salata oma seksuaalisuus tai tunteet muilta
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jatkossakin. Jos kyseessä on ystävä, johon on ihastunut, voi ystävyys
päättyä tai muuttaa muotoaan.

Usu (16): Kun ne oli kysyny, keneen mä olin ihastunu, kun mä olin sanonu,
että mä olin ollu ihastunu. Sit mä kerroin, et mä oon biseksuaali. Elsa ei siinä
vaiheessa tienny mitään, et mä olin ihastunu. Sit ne rupes keskustelee yhessä
ja ne rupes loppujen lopuks syrjimään. Elsan kaveri tuli mulle sanomaan,
bussissa huusi, että kaikki kuuli, et jätä jo se Elsa rauhaan, Elsa ei tykkää
yhtään siitä, että sitä katotaan, älä kato sitä ja mä olin et aha. Mä sanoin, et
voisitsä olla hiljaa, me ollaan bussissa, ei täällä tarvii kaikkien tietää. Että mitä
se Sirulle kuuluu, jos mä oon ihastunu esim Elsaan, mitä sille kuuluu, ei
yhtään mitään. Mut kyl se sit myöhemmin pysty hyväksyy asian, kun se
ajatteli.

Leo uskalsi poikkeuksellisesti kertoa luokkatoverilleen ja ystävälleen, että
oli ihastunut häneen.

JL: Miten sä uskalsit mennä kertomaan sille, minkälainen tilanne se oli?
Leo (19): Se oli kaupungilla jossain tilaisuudessa, konsertissa. Siellä oli muita-
kin kavereita ja sitten mentiin jatkoille jonnekin kahville. Se oli lähdössä
kotiin joskus puolenyön jälkeen, sitten mä rupesin kyynelehtimään siellä. Se
kysyi, että mikä sun on? Mä sanoin, että mä olen rakastunut siihen. Se lähti
kotiin. Ei se vaikuttanut meidän suhteeseen. Me oltiin sen jälkeen vielä
läheisempiä, kun opittiin tuntemaan tarkemmin toisemme.

Heteronormatiivinen ajattelu ja siihen liittyvä kontrolli vaikeuttavat lä-
heisten ihmissuhteiden syntymistä. Liiallinen läheisyys ja hellyydenosoi-
tukset poikien kesken tai toisinaan myös tyttöjen kesken saatetaan tulkita
epäilyttäviksi tai homoseksuaalisuudeksi, jolla on kielteinen leima koulu-
kulttuureissa. Toisaalta pojan ja tytön välinen ystävyys voidaan tulkita
heteroseksuaaliseksi ja se voidaan ehkäistä liian varhaisena, jos kyse on
esimerkiksi ala-asteikäisistä. Pojan ja tytön välistä ystävyyttä saatetaan
tulkita myös sukupuolirajojen rikkomisena, jolloin suhteen osapuolet
voivat joutua sukupuoleen liittyvän kiusaamisen kohteeksi ja esimerkiksi
poika voi saada homoleiman, jos hänet feminisoidaan ystävyyssuhteen
perusteella.
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8.2 Heteroseksuaalinen seurustelu ja seksi

Ystävyyden ja ihastumisen välinen raja on usein epäselvä samoin kuin
seurustelun, seksisuhteen ja seksikokeilujen, joita nuorilla on ja joista he
puhuvat. Nuoret hahmottavat ne ja tulkitsevat niitä useilla eri tavoilla,
mutta ne rakentuvat keskeisiksi teemoiksi nuorten elämässä ainakin pu-
heen tasolla.

Suurin osa yläasteen nuorista ei seurustele. Peruskoulun yhdeksännellä
luokalla vain neljäsosa tytöistä ja alle viidennes pojista seurustelee vaki-
tuisesti (Kosunen 2000, 273–274). Yläasteella ja vielä lukiossa tytöt seu-
rustelevat poikia aktiivisemmin. Opettajat eivät aina pidä seurustelua
varsinkaan alle 16-vuotiailla yleisenä ja sellaista saatetaan jopa oudoksua.
Pasi (20) kertoi perhekasvatuksen opettajan ihmetelleen, ”että ihan oi-
keestiko te seurustelette”. Osa nuorista seurustelee yläasteella, mutta pe-
ruskoulun alemmilla luokilla siihen suhtaudutaan usein hämillisesti (vrt.
Anttila 2001, 21–35; 1998; Renold 2000, 314).

Mira (18): Ja kun se oli jo yläastetta, niin siihen aikaan kehataan ihan oikeesti
seurustella jonkin kanssa, ei oo semmosta kikattamista vaan ja hirveitä juttuja
siitä, kun joku on pussannu. Se ei enää ollu sillä tasolla se juttu.

Tytöt seurustelevat usein itseään vanhempien poikien kanssa. Pojat taas
seurustelevat usein itsensä ikäisten tai sitä nuorempien kanssa. Toiset
opiskelijat saattavat arvostella joidenkin opiskelijoiden käyttäytymistä ja
kontrolloida siten liian varhaiseksi koettua seksikäyttäytymistä ja eri-
ikäisten välisiä suhteita (vrt. Tolonen 2001, 221–222).

Laura (16): Meidän luokalla oli pari tyttöä viime vuonna just, ne kävi
kapakoissa ja oli väärät paperit, yritti käyttäytyä tosi kypsästi. Sit ne kerto
jostain seksiseikkailuistaan siellä, jotain mikä ei ollu mun mielestä ysiluokka-
laisten, ei mun mielestä ysiluokkalaisten kuuluis vielä käyttäytyä ihan sillä
tavalla.
JL: Mitä juttuja?
Laura: Semmosia, et on irrallisia suhteita ja hirveen sellasta, viisitoista vuotta
itseään vanhempien miesten kanssa, ja semmosta mikä mun mielestä on tosi
oksettavaa. Ei kiinnostanu ollenkaan. Ja sit seurustelusta ja jostain puhuttiin,
muutama tyttö joka seurusteli, kyllä niitä sitte puitiin siellä, että kuka nyt on
mitäkin sanonu kellekin pojalle ja mitä on saanu takaisin näin.
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Poikien seksikokemuksiin ja jopa seksiseikkailuihin tai niistä kertomiseen
ei suhtauduta tavallisesti yhtä moralisoivasti kuin tyttöjen (ks. Gordon
ym. 2000a, 112), kuten Tarja Tolonen esittää tutkimukseensa perustuen
ja tuo esiin, että myös tytöt pitävät tätä kaksinaismoralistista käytäntöä
epäoikeudenmukaisena (Tolonen 2001, 231). Toisaalta tytöt joutuvat
poikia useammin potentiaalisiin hyväksikäyttö- ja vaaratilanteisiin, koska
heidän on helpompi löytää seksi- ja seurustelukumppaneita vanhemmista
pojista ja aikuisista miehistä. Vastaavasti aikuiset naiset ja vanhemmat
tytöt eivät tavallisesti ole seksuaalisesti kiinnostuneita nuorista pojista tai
se on niin paheksuttua, että asiasta vaietaan.

Nuorten seksitutkimuksissa on korostettu yhdyntää ja nimenomaan
eri sukupuolta olevien välistä seksiä (ks. Kosunen 2000). Tytöillä on
poikia useammin sekä peruskoulu- että lukioaikana seksuaalisia koke-
muksia eri sukupuolta olevien kanssa. Sukupuoliyhdynnän on kokenut
yhdeksäsluokkalaisista tytöistä 29 prosenttia ja pojista 24 prosenttia. Lu-
kiota käyvistä yhdynnän on kokenut vähän alle puolet ikäryhmästä. Ty-
töillä on poikia useammin sukupuoliyhdyntäkokemuksia sekä yleisesti
että viimeisen kuukauden aikana. Elise Kosunen (2000, 273) näkee suku-
puolieron johtuvan siitä, että tytöt kehittyvät keskimäärin fyysisesti poi-
kia nopeammin peruskouluiässä. Tytöiltä odotetaan sosiaalisesti seuruste-
lua, joka osoittaa tytön olevan matkalla kohti ”normaalia naiseutta” (Har-
ris ym. 2000, 373–388).

Suurin osa nuorten välisestä seksistä ei kuitenkaan ole yhdyntää1 eikä
sitä tapahdu pelkästään eri sukupuolta olevien kesken. Lukiota käyvistä
tytöistä hieman yli puolet, mutta pojista vain 42 prosenttia nuorista on
kokenut yhdynnän (Kosunen 2000, 274). Brittiläisten tutkijoiden Janet
Hollandin, Caroline Ramazanoglun ja Rachel Thompsonin (1996, 146)
mukaan niin sanottu ensimmäinen kerta määrittyy nuorten ajattelussa
tyypillisesti tytön ja pojan väliseksi sukupuoliyhdynnäksi, joka päätyy
siihen, että poika saa siemensyöksyn. Aktiiviselle naisen seksuaalisuudelle
ja nautinnolle ei tässä ajattelussa jää tilaa ja seksuaalisuus rakentuukin
paitsi heteroseksuaaliseksi myös maskulinistiseksi.

Tiedotusvälineissä toisinaan esiintynyt mielikuva nuorista seksuaalisi-
na hurjastelijoina ei pidä tutkimusten valossa paikkaansa. Seksuaalisen
käyttäytymisen ja varsinkin sukupuoliyhdynnän kannalta kokemattomia
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peruskoululaisista on suurin osa, varsinkin pojista. Seurustelu ja seksi ovat
kuitenkin aiheita, joista puhutaan koulussa. Tytön ja pojan välinen seu-
rustelu on sekä siitä puhumisen että toiminnan tasolla varsinkin ala-
asteella pikemminkin sosiaalinen opiskelijoiden yhteisesti jakama tapah-
tumasarja tai kokemus kuin yksityinen suhde (ks. Thorne 1993, 152).
Tarja Tolonen (2001, 213–214) toteaa, että seksuaalisuuteen liittyvät
tarinat ovat keskeisiä opiskelijoiden sosiaalisessa kanssakäymisessä. Nuo-
ret kuvittelevat muilla olevan heteroseksuaalisia seksikokemuksia paljon
enemmän ja useammin kuin itsellä. Tytöt puhuvat poikia enemmän
seurusteluun ja ihastuksiin liittyvistä asioista ja heidän oletetaan toimivan
näin kulttuurisesti, vaikka osa heistä ei toteuta tällaista ennakko-odotusta.

Nadja (20): Ei siitä oikeastaan mitään. Se seurustelukin oli just sitä, että sitä
ei voinut tavallaan näyttää ihmisille, vaan jossain diskon nurkassa pussattiin,
sitten tanssittiin miesten kanssa ja yritettiin kurkotella siellä. Lähetettiin
rakkauskirjeitä ja liimattiin sydämen muotoisia tarroja. Kaverin käskettiin
soittaa, että soita sä nyt sille, kun mä en kehtaa.

Pojat kertovat seksikokemuksistaan suoremmin kuin tytöt (vrt. myös
Tolonen 2001, 214, 236–239). Usein niistä puhuminen jää kuitenkin
”leuhkimisen” tai vitsailun tasolle, eikä poikien kesken välttämättä puhu-
ta seksikokemuksiin liittyvistä peloista tai tunteista (vrt. Holland 1998,
87; ks. myös Willis 1984, 54–60). Chris Haywood (1996, 245) on
esittänyt, että pojilla on hyvin vähän sopivia mahdollisuuksia keskustella
vakavasti seksuaalisuuteen liittyvistä asioista koulun poikaryhmissä il-
man, että heidän seksuaalisuutensa tai etenkin maskuliinisuutensa ky-
seenalaistetaan. Vaikka suurimmalla osalla seksikeskusteluun osallistuvis-
ta pojista seksikokemuksia on vähän tai ei lainkaan, he voivat silti osallis-
tua yhteiseen keskusteluun (ks. myös Tolonen 2001, 231, ks. poikien
”pukin maineesta” 233–234).

Teemu (20): Joo sen verran, että kuka seurusteli paremman näköisen tytön
kanssa ja kuka on päässy panemaan eniten ja mä olin vaan. En kuulunut
siihen porukkaan eikä mua kiinnostanu sillai.
JL: Kysyttiinkö sulta mitään?
Teemu: Kyllä multa kysyttiin tai niinko heittona, että ootkos sää [. . .] Sit mä
olin vaan hiljaa, hillitysti kieltäydyin vastaamasta.
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Osa pojista jättäytyy vastaavista tilanteista syrjään. Osaa heistä saatetaan
haastaa keskusteluun mukaan ja joidenkin osalta aihe vain sivuutetaan.
Ensimmäisten seksikokemusten hankkimisen ja ehkä myös niistä puhu-
misen on nähty liittyvän voimakkaammin pojilla maskuliinisuuden ra-
kentamiseen kuin tytöillä feminiinisyyden rakentumiseen. Tytöt rakenta-
vat naiseuttaan toisin, esimerkiksi kuukautisiin liittyvän muutoksen ja
merkityksenannon avulla. (Holland ym. 1996, 153)

Nuorten heteroseksuaalista seksuaalisuutta voidaan pitää vähäisenä tai
liiallisena heidän ikäisille, mutta se nähdään usein itsestään selvänä aina-
kin tulevaisuuden näkökulmasta. Heteroseksuaaliseen seurusteluun ja
seksiin, joka näyttäytyy nuorten osalta nimenomaan sukupuoliyhdyntä-
nä, liittyy paineita ja toiveita. Kokemattomat ja ei-heteroseksuaalisia ko-
kemuksia etsivät selviytyvät näissä paineissa monin tavoin.

8.3 Ei-heteroseksuaalisten nuorten suhteet

Ei-heteroseksuaalisten nuorten osalta on tavallisesti keskitytty tutkimaan
sitä, milloin he tiedostivat tunteensa ja milloin heillä oli ensimmäinen
seksikokemus samaa sukupuolta olevan kanssa. Yleisissä nuorten seksuaa-
lisuutta kartoittavissa hankkeissa näitä teemoja ei tavallisesti käsitellä eikä
myöskään sitä, nimesivätkö eri sukupuolesta kiinnostuneet itsensä hetero-
seksuaaliseksi ja milloin se tapahtui (ks. esim. Kontula 1987a). Itsemäärit-
telykysymystä ei ole koettu tarpeelliseksi, koska osa nuorista ja monet
heidän seksuaalisuuttaan tutkineista eivät koe merkitykselliseksi nimetä
erityisillä termeillä ”luonnollista ja normaalia” seksuaalisuutta. Sen sijaan
samaa sukupuolta koskeva kiinnostus ja siihen liittyvä käyttäytyminen
usein nimetään homoseksuaalisuudeksi.2

Aikuisilta lesboksi, homoksi ta biseksuaaliksi itsensä määritteleviltä
suomalaisilta saaduissa kyselyvastauksissa sekä nais- että miesvastaajista yli
kolmannes ilmoitti olleensa tietoinen homoseksuaalista tunteistaan niin
kauan kuin muistaa tai alle 10-vuotiaana. Murrosiässä suuntautumises-
taan tietoiseksi oli tullut 26 prosenttia naisista ja 38 prosenttia miehistä.
(Grönfors ym. 1984, 139–140.) Tietoisuus seksuaalisuudesta rakentuu as-
teittain. Miska (15) kertoi pohtineensa asiaa paljon: ”Sit mä oon aika pal-
jon vatvonu itse asiassa tätä juttua, ja se on sitä en ole, olen, en ole, olen”.
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Samaan sukupuoleen kohdistuvat tunteensa tiedosti 60 prosenttia
naisista ja 77 prosenttia miehistä alle 16-vuotiaana ja täysi-ikäisenä eli
lukioiässä niistä oli tietoinen 69 prosenttia naisista ja 84 prosenttia mie-
histä (Grönfors ym. 1984, 139–140). 1980-luvun alkupuolen kyselytut-
kimuksen perusteella naiset tulevat noin kolme vuotta miehiä myöhem-
min tietoiseksi seksuaalisesta suuntauksestaan, mikä voi johtua opetetuis-
ta mielikuvista naisen oletetusta seksuaalisesta passiivisuudesta (Laitinen
ym. 1984, 110) tai naisten voimakkaammasta heteroseksuaalistamisesta
(vrt. Devor 1989, 55–59). Dennis Andersson toteaakin tutkimuksiin
perustuen, että homot määrittelevät seksuaalisuutensa aiemmin kuin les-
bot ja huomaavat ja kokevat erilaisuuden tunteita suhteessa oman ikäi-
siinsä lesboja aiemmin (Andersson 1995, 20).

Marja (17): Parisen vuotta sitten rupesin ajattelemaan sitä asiaa. Sitten se asia
rupes tulemaan selville oikein tarkasti viime keväänä, ja siitä sit pikku hiljaa.
Aluks mä ajattelin vaan itte, että hetkinen, tunnen vetoa naispuolisiin. Sit mä
ajattelin, että ehkä tää on taas jotain, että kun olet nuori ja muuta, mitä kaikki
opaskirjat sanoo. Sit se ei kuitenkaan menny ohi silleen.

Omista samaan sukupuoleen kohdistuvista tunteista tietoiseksi tuleminen
ei tarkoita samaa kuin itsensä määrittely esimerkiksi lesboksi, homoksi tai
biseksuaaliksi. Tämä oli kyselyyn vastanneilla aikuisilla tapahtunut pari
vuotta tunteiden tiedostamisen jälkeen (Grönfors ym. 1984, 139–140).
Koska ilmapiiri yhteiskunnassa on muuttunut homo- ja biseksuaalisuu-
den osalta hyväksyvämpään suuntaan, voi olettaa tietoisuuden aikaistu-
neen ja lisääntyneen samaa sukupuolta kohtaan tunnetuista tunteista ja
niihin liittyvästä itsemäärittelystä viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana (vrt. Owens 1998, 41).

Aikuisista homo- ja biseksuaalisista naisista 49 prosenttia ja miehistä
65 prosenttia kertoi hankkineensa seksikokemuksen ennen 20. ikävuot-
taan (Sievers ym. 1984, 420). Heistä 82 prosenttia naisista ja 58 prosent-
tia miehistä ilmoitti joskus olleensa seksisuhteessa eri sukupuolta olevan
kanssa (Grönfors ym. 1984, 143). Enemmistöllä ei-heteroseksuaalisista
nuorista on ilmeisesti seksikokemuksia sekä samaa että eri sukupuolta
olevien kanssa (ks. myös Savin-Williams 1998, 116). Näin on varsinkin
tytöillä, jotka tutkimusten mukaan aloittavat poikia aiemmin seksikoke-
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mukset (ks. Kosunen 2000, 273). Ilmeisesti ei-heteroseksuaaliset tytöt
hankkivat ei-heteroseksuaalisia poikia myöhemmin seksikokemuksia sa-
maa sukupuolta olevien kanssa, mutta aiemmin eri sukupuolta olevien
kanssa. Haastattelemistani nuorista naisista monet kertoivat seurustel-
leensa tai yrittäneensä seurustella poikien kanssa.

Julia (18): Mä muistan, kun mä yritin silleen ihastuttaa itteeni, kun tuntui,
että kaikki muut on ihastunut tai rakastunut ja mä yritin niinko olla oikeen.
JL: Väen vängällä, johonkin poikaan vai..?
Julia: Joo yhteen poikaan, mutta siitä ei tullu oikeen mitään. Se oli ihan
mukava, mutta siinä klikkas jokin.

Ei-heteroseksuaalisista naisista monella on heteroseksuaalinen vaihe nuo-
ruudessa. Aina tästä vaiheesta siirtyminen eteenpäin ei onnistu ilman
ongelmia. Essi (18) kertoi joutuneensa vaikeuksiin, kun hän ei ollut
jatkanut seurusteluaan luokan suositun pojan kanssa. Myös Nadjalla oli
kokemus suhteista miesten kanssa, joita hän ei kuitenkaan päästänyt
lähelle. Nadja sai ”miestennielijän” maineen, mikä toisaalta suojasi häntä
lesboepäilyiltä, mutta toisaalta aiheutti ahdistusta hänelle ja suruja hylä-
tyille pojille (vrt. Tolonen 2001, 224).

Nadja (20): Mä en pystynyt kenenkään kanssa vakiintumaan, eli se meni just
silleen, että mä halusin, että miehet kiinnostuu minusta aivan hirveesti. Sitten
kun ne kiinnostui minusta ja olisivat antaneet vaikka kuun taivaalta, niin mä
en halunnut, mua alkoi ahdistamaan heti. Automaattisesti tuli sellainen
luotaan työntävä refleksi, että pois. Heti kun tulivat sen mun oman reviirini
sisäpuolelle.
JL: Miten nämä pojat suhtautuivat?
Nadja: Siitä lähti tietenkin sitten juoru kaupungille, että se kumminkin jättää
kaikki, tuli mustasukkaisuusjuttuja ja katkeruutta ja tällaista. Kyllä yksikin
poika sanoi, että olihan paskamaisesti tehty, mutta se oli vaan sillä lailla. Kyllä
mä omasta mielestäni hyvin asiallisesti sen hoidin, että mä sanoin, että mua
rupeaa ahdistamaan, mä en pysty.

Heteroseksuaalisuus näyttäytyy joillekin nuorille keinona suojautua kiel-
teisiltä reaktioilta muiden taholta, mutta myös keinona paeta samaa suku-
puolta olevasta suhteesta tai sen aiheuttamasta ahdistuksesta. Sara kertoi,
miten hän oli ensimmäisen tyttöystävänsä jälkeen 16-vuotiaana joutunut
kriisiin ja pyrkinyt ihastumaan miehiin.



179

Sara (17): Siinä vaiheessa mulla oli heterovaihe, että mä yritin kaikin mahdol-
lisin voimin rakastua miehiin, koska se tuntui jotenkin luonnollisemmalta ja
yhteiskunta hyväksyi sen ja kaikki tuollaiset. Sitten mulla oli vanhempien
kanssa ongelmia myös. Lähinnä äidin kanssa. Se ei tykännyt yhtään siitä, että
mulla oli tyttöystävä. Yritin tehdä sen mieliksi, itseni mieliksi ja yhteiskunnan
mieliksi, että rakastuisin miehiin, mutta ei onnistunut.

Lesboksi myöhemmin itsensä määrittelevät naiset hankkivat usein ensim-
mäiset seksikokemuksensa miesten kanssa. Heillä on tutkimusten perus-
teella yhtä paljon seksikokemuksia poikien tai miesten kanssa kuin hete-
roseksuaalisilla tytöillä nuorena, mutta vähemmän samaa sukupuolta ole-
vien välisiä kokemuksia kuin ei-heteroseksuaalisilla pojilla (ks. Andersson
1995, 19). Ei-heteroseksuaalisilla pojilla tyypillisemmin ensimmäiset ko-
kemukset on hankittu toisten poikien tai miesten kanssa. Koska saman-
ikäisiä samaa sukupuolta olevia seksikumppaneita ei ole paljon tarjolla,
voi varsinkin osa pojista hankkia seksikokemuksia itseä vanhempien
miesten kanssa (ks. Savin-Williams 1998, 93).

Mikko (20): Sen ikäsenä kun mä bongasin vanhempia miehiä, et en mä usko,
en mä oo ajatellu sitä koskaan sellai ihmeellisesti. Mä olin aina, musta oli
hirveen hienoo sanoo kaikille, et mä oon yheksännellä luokalla tai sillai kun
mä kävin jostain niinku et kaikki oli, et kauheeta, et mä olin niin nuori.

Mikko eli yläasteella tietoisesti kaksoiselämää eikä kertonut seksikoke-
muksistaan kenellekään. Hän kertoi pohtineensa koulussa: ”Jos noi tietäi-
sivät, mitä mä viime yön tein”. Huolimatta homoseksuaalisuuteen kieltei-
sesti suhtautuvasta ilmapiiristä opiskelijat voivat löytää seksikumppaneita
myös samaa sukupuolta olevien väliseen seksiin koulun toisista opiskeli-
joista (ks. myös Savin-Williams 1998, 93–94). Teemu (20) kertoi seitse-
mäsluokkalaisena kokeneensa seksiä yhdeksäsluokkalaisen pojan kanssa:
”Olin kolmetoista, kun harrastin ensimmäisen kerran kunnon seksiä po-
jan kanssa ja mä huomasin, että ei helvetti, tää on hyvää, ettei tää oo niin
pahaa kuin voisi olla”. Hän oli tutustunut poikaan yläasteen koulujuhlis-
sa tupakkapaikalla ja he olivat ystävystyneet: ”Oltiin aina toistemme
luona yötä puolin ja toisin ja sitten me oltiin, mentiin käymään niitten
mökillä alkusyksystä ja se tapahtu siellä”.

Nuorille suunnatun seksikyselyn perusteella 15–17-vuotiaista tytöistä
ja pojista vain hieman alle prosentti kertoo olevansa voittopuolisesti tai
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pelkästään kiinnostunut seksuaalisesti omaa sukupuolta olevista (Kontula
1987, 108). Myös hieman alle prosentti ilmoitti kiinnostuneensa sekä
tytöistä että pojista. Sen sijaan jonkin verran kiinnostusta omaan suku-
puoleensa ja pääasiallisesti toiseen sukupuoleen ilmoitti tuntevansa seitse-
män prosenttia pojista ja kymmenen prosenttia tytöistä. Osmo Kontulan
tutkimuksen mukaan nuorista vastaajista siis hieman yli kymmenen pro-
senttia ilmoitti kiinnostuksestaan samaa sukupuolta oleviin.3 Tutkimuk-
sen vastaajista noin kymmenellä prosentilla oli ollut seksuaalinen koke-
mus (hyväilyjä ja kiihottamista) samaa sukupuolta olevan kanssa (Kontula
1987, 114). Pojat olivat tässä tyttöjä kokeneempia. Myös muut tutki-
mukset tukevat väitettä, että nuorten seksikokeilut samaa sukupuolta
olevien kesken eivät ole kovin harvinaisia (ks. esim. Andersson 1995, 17).
Miska kertoi, että pojat pitävät ”jätkäbailuja”, joissa korostuu poikien
välisen ystävyyden ja kaveruuden seksuaalinen taso.

Miska (15): Sit ne oli kerrankin pitäny jossain miesten iltaa, ja ne oli alasti
hyppiny siellä ja ottanu toisistaan alastonkuvia. Sit ne oli juossu tuolla puis-
tossa alasti ympäri ja kaikkee tämmöstä, ihan humalassa. Just sillee, että tänne
ei tytöt pääse. Sit ne oli kaikkee hommannu keskenään, ja likat kuuli seuraa-
vana päivänä jonkun välikäden kautta ja kaikki oli heh heh. Ja mä olin, että
oispa ollu siellä kärpäsenä katossa.

Ilmeisesti osa kielteisesti homoseksuaalisuuteen suhtautuvista pojista on
kuitenkin kokenut seksiä toisen pojan kanssa. Aina pojat eivät mielläkään
poikien keskeistä itsetyydytystä homoseksuaalisuudeksi (vrt. Huotari &
Lehtonen 1999, 156–158).4 Juho kertoi seksikokemuksestaan peruskou-
luiässä luokkansa pojan kanssa.

Juho (20): Mut Tepon kanssa oltiin kerran humalassa, se oli varmaan mun
toinen känni, ja me oltiin saunassa. Ja siellähän sitten istuttiin lauteilla
vierekkäin ja oli ensisuudelma. Sellasta sähläystä. Muttei sen Teponkaan
kanssa [puhuttu homoudesta].

Myös tyttöjen välillä esiintyy seksikokeiluja ja seksuaalista käyttäytymistä.
Tytöillä samoin kuin pojilla seksikokeiluja toteutetaan yleensä ystävän
kanssa.

Sara (17) : Oltiin tosi hyviä kavereita, parhaat ystävät, ja sitten tapahtui
kaiken näköistä ja sitten rakasteltiin.
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Joissain kouluissa samaa sukupuolta olevien nuorten läheisyydellä ja hel-
lyydenosoituksilla on väljemmät rajat kuin toisissa ja joissain kouluissa
myös samaa sukupuolta olevien hellyydenosoitukset voidaan nähdä tes-
taamisena ja sen osoittamisena, että uskaltaa rikkoa rajoja (vrt. Gordon
ym. 2000a, 128). Haastateltavat kertoivat siitä, että ”homoilu” tai ”lesboi-
lu” olisi muotia nuorten keskuudessa (vrt. myös Leck 1995, 195). Sara
(17) kertoi sen olleen ”yleinen trendi koulun tyttöjen keskuudessa”. Juho
taas kertoi, että hänen lukiossaan oli ihan tavallista, että pojat halailivat
toisiaan ja loikoilivat käytävillä päällekkäin. Mira (18) muisteli tilannetta
koulussaan: ”Tietää, että lukion kakkosella tulee aina sellanen, että tyttö-
jen täytyy kokeilla, että minkälaista on olla biseksuaali”. Vaikuttaakin
siltä, että varsinaisesti homous ja lesbous eivät olisi ihailun kohteena, vaan
pikemminkin biseksuaalisuus sellaisena kuin se näyttäytyy mainosten,
musiikkivideoiden ja elokuvien sisällöissä. Näihin kuviin liittyy usein
sukupuolirajojen rikkominen.

Veera (18): Melkein joka tyttö on, et en mä pelkkä hetero oo. Jossain
vaiheessa tuntuu, varmaan puolet on kasvissyöjiä. On kauhean epätrendikäs-
tä olla hetero! Eihän kaikki oo oikeesti vapaamielisiä, tai sit vaan kaikki yrittää
esittää. Esim jos keskustelee kavereitten kaa asioista, niin en mä sitä ihan
ensimmäiseks pamauta. Ei se mitään kauheeta. Se on melko luonnollista,
ihan niinku mun muittenkin kavereitten kanssa.
JL: Mitä mieltä sä oot siitä, et jos sanotaan niin että biseksuaalisuus on
muodikasta?
Veera: On se tietyllä [. . .] Tai kun on kaikki nää Calvin Kleinit, nää hajuve-
det, on trendikästä olla, ei kauheesti kumpaakaan sukupuolta, sellanen väli-
muoto melkein.

Tytöt ovat poikia valmiimpia hyväksymään sukupuolen ja seksuaalisuu-
den rajojen kokeilut sekä itselleen että muille. Haastattelujen perusteella
lukioikäisistä osa saattaa käydä homodiskoissa seksuaalisen kiinnostuksen
kohteista riippumatta ja myös kertoa näistä käynneistä koulussa.

Huolimatta ei-heteroseksuaalisista nuorista ja ei-heteroseksuaalisista
tunteista ja käyttäytymisestä, kuva nuorten seksuaalisuudesta koulun ar-
jessa rakentuu heteroseksuaaliseksi nuorten avoimen käyttäytymisen,
odotusten ja puheiden perusteella, vaikka eri sukupuolta olevat parisuh-
teen osapuoletkaan eivät aina tuo hellyydenosoituksiaan koulussa julki
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(ks. Gordon ym. 2000a, 128). Koulun kulttuurin julkisen pinnan alla
esiintyy monenlaisia tunteita ja asetelmia, joiden esiin tuomista muille
vältetään pääasiassa sen pelossa, että siitä aiheutuisi hankaluuksia ja että
sitä käytettäisiin tunteistaan kertovaa kohtaan väärin. Koulun ulkopuoli-
set tilat ja tilanteet mahdollistavat vivahteikkaamman ja henkilökohtai-
semman tavan tuoda esiin omia tunteita ja ihmissuhteita.

Tyttöjä paine heteroseksuaalisiin suhteisiin koskee poikia voimak-
kaammin. Tyttöihin suunnataan aikuisten miesten ja vanhempien poiki-
en taholta vaateita ja myös ei-heteroseksuaaliset tytöt ajautuvat suhteisiin
poikien ja miesten kanssa. Toisaalta oletukset ja mielikuvat kaikkien
nuorten heteroseksuaalisuudesta, joko kouluajan tai tulevaisuuden osalta,
eivät pidä yhtä sen moninaisuuden kanssa, joka tekemieni haastattelujen
pohjaltakin valottuu.

8.4 Seksuaalisuus nuorten välisissä keskusteluissa

Seksuaalisuuteen liittyvä tietous on parantunut 1980-luvun alusta 1990-
luvun puoliväliin tultaessa. Etenkin informaatio raskauden ja seksitautien
ehkäisystä on kasvanut. Tytöt tutustuvat seksuaalikasvatukselliseen ai-
neistoon poikia useammin. (Liinamo 2000, 229–230.) Osa tytöistä pu-
huu keskenään kuukautisista, ehkäisystä, seurustelusta ja seksistä. Nadja
oli jutellut seksuaalisuuteen liittyvistä asioista paljonkin oman luokkansa
tyttöjen kanssa.

Nadja (20): Kyllähän me aina tyttöjen kanssa puhuttiin kaikki asiat, että
kuka oli mennyt ekan kerran sänkyyn, koska se oli sitä aikaa, kondomeja
taskuun, ja neuvomassa aina.

Nadja kertoi, että tytöt olivat puhuneet seksuaalisuuteen liittyvistä vai-
keista asioista kuten raiskauksesta ja epätoivotusta raskaudesta. Usein
tyttöjen vakava seksuaalisuuteen liittyvä keskustelu tapahtuu julkisuudel-
ta, muiden opiskelijoiden katseilta piilossa (Tolonen 2001, 245–246).
Näissä jutuissa Nadja kertoi olleen taustana koulussa tapahtuneet asiat:
yhdeksännen luokan tyttö oli tullut raskaaksi ja toinen oli raiskattu.
Tyttöjen keskusteluissa luodaan normeja siitä, kuinka seksuaalisuuteen ja
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siihen liittyviin asioihin ja tilanteisiin pitää suhtautua (ks. Measor ym.
1996, 284). Veera oli kyseenalaistanut toisten tyttöjen käsitystä kuukauti-
sista ja feminiinisyydestä.

Veera (18): Varmaan puhuttiin kuukautisista tyttöjen kesken. Se oli hassua.
Kukaan ei ymmärtäny mun kantaa, joka mullekin oli, itse asiassa on vieläkin
epäselvä, sen kokonaiskäsitettä. Ne on niin ärsyttävät, siis kuukautiset. Kun
pitää järjestää kaikkee, ja voi ei, onks nyt taas. Loppujen lopuks ne on varma
todiste siitä, että kuitenkin on nainen. Tai jotain on, aivan ehdottoman
loppukaneetti ainakin tällä hetkellä. Mä oon vasta alkanu hahmottaa sitä, että
ehkä mä oon nuori nainen tai jotain. Tätä vois selittää ees taas varmaan
tuntikausia.
JL: Miten sun kanta erosi, miten siihen suhtauduttiin?
Veera: Ne oli vaan sillee, et kuukautiset on hankalat, meillä on kuukautiset
kun ollu tyttöjä, ne ei erityisesti ymmärtäny mun kantaa, niistä se oli hassu.

Usein seksuaalisuudesta puhutaan vitsailemalla. Anna (30) muisteli poi-
kien kertoneen ”tuhmia vitsejä”. Poikien huumorin käytön on tulkittu
liittyvän koulun sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien hierarkioiden
rakentamiseen ja heteroseksuaalisen maskuliinisuuden tukemiseen poiki-
en opiskelijaryhmissä (ks. Kehily & Nayak 1997, 70; Knuuttila 1992,
177, 227–229). Vaikka poikien seksuaalissävytteinen vitsailu saatetaan
luonnollistaa ja uskaliaimmat vitsin kertojat ja herjanheittäjät saattoivat
kerätä mainetta poikajoukossa (ks. Tolonen 2001, 240), eivät pojat vält-
tämättä keskustele aiheesta vakavasti.

Niko (16): Vakavasti ei puhuttu, ei ainakaan sellaista, että mä olen ihastunut
tohon tyttöön tai mä olen ihastunut tohon poikaan. Yleensä se oli sellaista,
että naureskeltiin näille jutuille ja puhuttiin rivoja ja tällaista. Ne oli tällaisia
tyypillisiä vitsejä.

Chris Haywood (1996, 230) on analysoinut, että poikien julkinen puhe
seksuaalisuudesta koulussa toimii säätelevänä tekniikkana, jolla kyseen-
alaistetaan naiseus ja muut maskuliinisuudet heteroseksuaalisen maskulii-
nisuuden rinnalla, joka näyttäytyy tällöin ainoana mahdollisena kunnioi-
tettavana valintana. Poikien vitsailun ja pilkan kohteena ovatkin tyypilli-
sesti pojat, jotka eivät toteuta koulunyhteisön arvostamaa heteroseksuaa-
lista maskuliinisuutta, ja tytöt (ks. myös Kehily & Nayak 1997, 70).

Seksuaalisuuteen liittyvät jutut saattoivat olla myös juoruja ja epäilyjä



184

joidenkin luokkalaisten seurustelusta ja seksisuhteista, kuten Tarja Tolo-
nen on analysoinut (ks. Tolonen 2001, 219–223). Julia (18) kertoi, että
ne olivat ihan ”perusaiheita [. . .] ketkä liikkuu, ihan kuin Kauniissa ja
rohkeissa, mitä viimeisessä jaksossa tapahtui ja niin pois päin”. Pojat
puolestaan puhuivat seksikokemuksistaan tyttöjen kanssa ja haluistaan
ehkä tyttöjä konkreettisemmin. Mikko (20) muisteli näin tapahtuneen
etenkin luokkabileissä. Poikien seksuaaliseen vitsailuun liittyvää puheta-
paa on käytetty perusteluna ajattelulle, jonka mukaan pojat ovat kiinnos-
tuneita vain seksistä, kun tytöt puolestaan haluavat rakkautta, kuten Janet
Holland, Caroline Ramazanoglu, Sue Sharpe ja Rachel Thomson ovat
analysoineet (Holland ym. 1998, 87). Seksivitsailun keskeisyys kertoo
kuitenkin enemmän siitä, millaiset tarinat ovat mahdollisia pojille koulun
kulttuurisissa kehyksissä.

Porno on varsinkin pojilla merkittävä seksitietouden ja siihen liittyvi-
en mielikuvien lähde (ks. myös Holland ym. 1998, 75–78). Mutta myös
tytöt saattavat käyttää pornotyyliä tarinankerronnassaan – esimerkiksi
ironisoiden, kuten Tarja Tolonen on esittänyt (Tolonen 2001, 249).
Marja (17) kertoi, että pojat olivat omaksuneet pornolehdistä mielikuvia
naisten välisen seksin kiihottavuudesta: ”Just sitä, että ”kyllä mun mieles-
tä biseksuaaliset naiset on kaikist siisteimpiä, että aatelkaa nyt” ja sit ne on
”voi vitsi, voi vitsi”. Joskus pojat tuovat pornolehtiä kouluun.

Joni (16): No seksistä kyllä puhuu. Aina on jotain pornolehtii mukana, kato
mitä mulla on ja kattelen vierestä, että voi vittu.
JL: Mitä ne niistä?
Joni: No kattelee niitä, että tolla on hyvät bosat ja kato tota persettä, upeeta,
ja kattelen vierestä kulmien alta, että hetkonen, onkohan toi nyt ihan tervet-
tä. Siis on se ihan tervettä, muttei kouluajalla sentään.

Kaikki eivät osallistu juttujen kertomiseen. Osa kokee, etteivät heterosek-
suaaliset jutut kiinnosta heitä. Osaa taas ei huolita niitä juttuja jakamaan.
Nikon (16) mielestä juttujen piti säilyä pintapuolisena ja henkilökohtai-
sempi keskustelu olisi voitu tulkita heikkoudeksi. Vaikka osa opiskelijois-
ta ei aktiivisesti osallistu seksikeskusteluihin eikä koe niitä itseään koske-
viksi, rakentavat jutut kuvaa siitä, mitä seksuaalisuus on. Seksuaalisuuteen
liittyvät keskustelut antavat rajat sille, mistä, miten ja kuka saa puhua ja
mitkä aiheet ja tavat keskustella seksistä ovat toivottuja ja mahdollisia.
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Juho kertoi, että hän vältti puhumasta seksuaalisuudesta, jottei hänen
homoseksuaalisuutensa paljastuisi.

JL: Puhuttiinko oppilaiden kesken seurustelusta tai jostain?
Juho (20): Joo, varmaan jonkin verran, mutta mä en yleensä halunnu olla
mukana niissä keskusteluissa. Yleensä vaan kävelin pois.
JL: Minkä takia?
Juho: Ettei vaan kukaan arvaa, et tää on homo.
JL: Jos ois suunnattu suhun, että onks sulla tyttöystävää tai jotain. Kysyttiin-
kö sulta koskaan?
Juho: No se oli sitten myöhemmin, lukioaikana, saatto yläasteellakin jotain
kysellä ja varmaan ohitin sillai, että ei vielä.

Homoseksuaalisuudesta, homoudesta ja lesboudesta puhutaan melko pal-
jon kouluissa nuorten kesken, mutta keskustelun taso vaihtelee. Ala-
asteikäisistä suurin osa kuulee ensimmäiset tietonsa homoseksuaalisuu-
desta toisilta opiskelijoilta eikä esimerkiksi opettajiltaan (vrt. Bickmore
1999, 16). Suurin osa nuorten lesbo- ja homoaiheisista jutuista eivät liity
saman koulun opiskelijan ei-heteroseksuaalisuuteen, vaan ilmiöön yleen-
sä. Jutut koetaan tavallisesti kielteiseksi (ks. myös Lehtonen 1995, 128–
129, 142–146). Homottelu ja homoksi leimaaminen sekä homoksi epäily
ovat ehkä tyypillisimpiä puhetapoja. Ne ovat tavallisesti hyvin mieskes-
keisiä ja siten käsitys miesten homoseksuaalisuudesta saa kielteisen kon-
notaation. Toisaalta naisten homoseksuaalisuus jää paitsioon, kun siitä ei
aina puhuta edes kielteisesti. Samoin biseksuaalisuus jää usein ulos kes-
kusteluista (ks. Leino 2000, 26). Homovitsit ovat tyypillisiä ja joskus
pojat esittävät homoja ja vitsailevat mahdollisuudesta poikien keskeiseen
seksiin. Essi kertoi, että heidän koulussaan ”pervoläpän” heittäminen oli
tavallista paitsi poikien kesken myös tytöillä.

Essi (18): Yks kundi on joka aina hirveesti heitti juttuu, kaikkia hinttijuttuja
ja se pelleili yhen kundin kans tosi paljon, et ne oli ”hehheh, me ollaan”.
JL: Mitä ne teki?
Essi: Kaikkea just heitti. Se oli jännä et lukion ekalla ja tokalla heitettiin aika
paljon kaikkee pervoläppää. Semmosta, että ”hei, eiks me ollaki vähän”. Mäki
heitin aika monen tyypin kanssa sellasta. Kundit oli molemmat aika suosittu-
ja tyttöjen keskuudessa, sit toinen oli junttiheteron oloinen, mut toinen ois
saattanu ihan oikeesti olla, mut se esitti kauheesti. Ne heitti aina, että ”joo,
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eiks niin et sä annatki mulle illalla”. Ihan villii touhuu ja sillee. Oli ihan
hirveesti tommosta.
JL: Se oli niitten poikien kesken, oliko myös naisilla?
Essi: Meillä oli kans sillee, mulla oli monenki kans kaikkee tommosta. Tosi
tsoukkii.
JL: Sä heitit itte kans?
Essi: Niin, mä olin ihan messissä. Mut just ne ei välttämättä tajunnu, et mä
oisin ihan tosissaan. Osa, jotka heitti sitä, joskus saatto tulla keskustelua.
Muistan, ykski aika hyväki ystävä, niin vaikka meillä oli kaikkea tsoukkia,
että ollaan pari ja kaikkee, niin kerran se sano, et ei hän voi tajuta, hänen
mielestä se on niin oksettavaa, miten kukaan voi olla sellanen. Sit mä olin et
okei, ehkä mä en sanokaan mitään.

Essin ”homotsoukkailun” toinen puoli kertoo siitä, että homovitsailulla
korostetaan usein homoseksuaalisuuden mahdottomuutta ja nauretta-
vuutta. Toisaalta sen avulla voidaan lähestyä kiinnostavaa teemaa ilman,
että joudutaan umpikujaan (vrt. Tolonen 2001, 242; Knuuttila 1992,
275). Liian epäilyttäväksi menneen tilanteen voi kääntää kuittaamalla sen
vitsinä.

Tiedotusvälineiden vaikutus heijastuu nuorten keskusteluihin ja mie-
likuviin homoseksuaalisuudesta ja kuuluu nuorten välisissä keskusteluis-
sa. Tv-sarjojen homohahmot vaikuttavat stereotypioihin homoseksuaa-
leista. Hyvät Herrat -nimisen viihdesarjan Håkan-niminen tarjoilijahah-
mo esiintyi myös haastatteluaineistossa. Salatut elämät -nimisen saippua-
oopperasarjan nuori homomies Kalle on hyvin tunnettu. Myös tunnetut
homoiksi tiedetyt henkilöt esiintyivät nuorten haastatteluissa. Ville (19)
sanoi, että ”kaikkihan Juha Föhrin tietää”, kun kysyin homoseksuaalisuu-
teen liittyvistä puheenaiheista. Tiedotusvälineiden keskustelu samaa su-
kupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta ja heidän lastensa juridises-
ta oikeudesta vanhempiinsa näkyy kouluissa (Lehtonen 2000, 75). Tun-
tuukin, että koulukirjoja ja opetusta paljon enemmän nuorten kuvaan
homoseksuaalisuudesta vaikuttavat median esittämät keskustelutavat ja
niissä luodut mielikuvat. Ilmeisesti koulukirjojen yksioikoiset ja lyhyet
homoseksuaalisuuteen liittyvät katkelmat eivät tarjoa hedelmällisiä ainek-
sia keskusteluille. Essi (18) muisteli, että transsukupuolisen juontajan
Yazkan esiintyminen televisiossa keskustelutti nuoria yläasteella. Myös
pornolehtien ja -videoiden ja ehkä aiempaa enemmän internetin pornosi-
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vustojen lesbo- ja homokuvat heijastuvat nuorten ajattelussa. Pojat oppi-
vat, että ”lesbokuvat” ovat miehistä kiinnostavia ja että kuvien ”lesbot”
suostuvat siihen, että lopulta mies hankkii nautintonsa naisten avulla.
Niko (16) kertoi, että pojat olivat laittaneet koulun ilmoitustaululle por-
nokuvan kahdesta naisesta. Koulukavereidensa homoksi epäilemä Joni
kertoi epämiellyttäväksi kokemastaan tilanteesta, jossa hänen luokkansa
pojat olivat lukeneet tunnilla ”jostain messuilta” saamaansa SETA ry:n
lehteä.

Joni (16): Ne vaan katteli ja sitten siinä oli semmonen kuva, jossa kundi
pyllistää siis kamerasta poispäin ja sitten siellä takana on kundi ja sitten se
suutelee sen persettä, niin jotain tommosta, niin sitten ne näytti niinko, että
Joni kato tossa sulle. Mä olin niinku, että hups, olin ihan hiljaa vaan, ja sitten
ne etsi mulle sieltä semmosii vanhoja pieruja ilmoituspalstalta.

Usein pornon ja median kuva homo- ja biseksuaalisuudesta muodostuu
stereotyyppejä korostavaksi ja siinä painottuu eronteko heteroseksuaali-
suuteen. Nuoretkin käyttävät julkisuuden homohahmoja peilauspintoina
ja välineinä määritellessään rajoja oikeaksi ja vääräksi kokemaansa suku-
puoleen ja seksuaalisuuteen (vrt. Juvonen 2002b, 287–291). Median
lisäksi opetus aktivoi nuoria keskustelemaan homoseksuaalisuudesta.
Henna muisteli, että lukiossa luokkatoverien pitämä esitys homoseksuaa-
lisuudesta lisäsi keskustelua opiskelijoiden parissa myös oppitunnin ulko-
puolella.

Henna (19): Lukion ekalla on ollut kyllä jotain keskustelua siitä. Mä muis-
tan, että jotkut ihmiset on sanoneet, että jos on sellaista, niin he hyväksyisivät
sen ihan täysin, ja jotkut on taas esittäneet sellaisia kantoja, että jos mä
tietäisin, että mun vieressä istuisi lesbo, niin mä en kyllä voisi istua sen
vieressä, tai jotain tällaista.
JL: Onko nämä olleet tyttöjä aina?
Henna: Kyllä. Mä muistan, kun oli kaksi kaverusta. Kummankin mielipiteet
on jääneet mieleen. Toinen sanoi, että totta kai ne pitää hyväksyä ja toinen oli
hyvin negatiivinen. En tiedä, onko hän kasvanut siitä jo yli. On siitä jo vuosia
aikaa. Mutta muistan, kun nämä kaksi kiistelivät siitä aiheesta.

Homo- ja biseksuaaliset ihmiset, joita nuorilla on lähipiirissään, herättä-
vät keskustelua aiheesta, mikäli asiasta ollaan tietoisia. Nuorten ei-hetero-
seksuaaliset ystävät, vanhemmat, sisarukset, naapurit, sukulaiset, opettajat
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ja muut nuorten elämässä vaikuttavat aikuiset voivat aiheuttaa keskuste-
lua ja ainakin keskustelun tarvetta kouluyhteisössä (ks. myös Cahill &
Theilheimer 1999, 40). Henna (19) kertoi yläasteikäisestä pojasta, joka
oli hyvinkin avoimesti puhunut oman veljensä olleen homo ja siitä, miten
tämä oli muuttanut poikaystävänsä kanssa toiseen kaupunkiin. Pojan
naispuoliset ystävät olivat suhtautuneet häneen erittäin suopeasti, mutta
jotkut olivat ihmetelleet sitä, ”miten avoimesti poika pystyi puhumaan
asiasta”. Erään haastateltavani vanhemmat olivat samaa sukupuolta ja osa
hänen luokkatovereistaan tiesi asiasta, eikä tilanne ollut aiheuttanut mi-
tään erityisiä ongelmia (vrt. Kuosmanen 2000, 72–76; Ahola 2000, 68).
Haastateltava kertoi, että hänen biologinen vanhempansa oli osallistunut
aktiivisemmin koulun toimintaan, mutta että myös toinen vanhempi
osallistui jonkin verran. Molemmat vanhemmat olivat lähdössä mukaan
luokkaretkelle valvojiksi, eikä haastateltavaa ”häirinnyt” hänen mielestään
vanhempien seksuaalisuuteen liittyvät asiat vaan se, kontrolloivatko he
hänen juhlimistaan. Useimmat nuoret eivät kuitenkaan kerro kouluyhtei-
sössä omista ei-heteroseksuaalisista perheenjäsenistään. Syynä voi olla se,
ettei asian ajatella kuuluvankaan muille, ja se, että pelätään kielteisiä
reaktioita. Nadja (20) kertoi siitä, miten he olivat koulussa puhuneet
naapurissa asuvasta lesbopariskunnasta ja myös erään luokkakaverin tä-
distä, joka oli lesbo. Hän muisteli keskustelun olleen hieman ihmettele-
väistä, muttei varsinaisesti kielteistä. Nadja itse oli miettinyt sitä, miten
naapuripariskunta ja lesbotäti olivat uskaltautuneet elämään niin avoi-
mesti pienellä paikkakunnalla.

Nadja (20): Kai sekin sitten tuli ilmi sillä tavalla, että joku oli mennyt sinne
kylään meidän kaverin kanssa ja sillä oli tyttöystävä, ja sitten niillä oli parisän-
ky, niin se oli sellainen merkki, että niillä on yhteinen sänky.
JL: Mihin sävyyn siitä puhuttiin?
Nadja: Mun mielestä siitä ei puhuttu mitenkään silleen, että se olisi ollut
paha asia. Minähän olin aika nuori silloin kun kaikki nämä tuli. Kyllähän mä
aina mietin niitä asioita jälkeenpäin omalla kohdallani, että miten hyvin minä
olen pystynyt elämään kuitenkin siinä kaupungissa. Kyllähän niitä hirveästi
seurataan. Nyt kun on tämän ikäinen niin tajuaa, että kyllä niiden elämää
seurataan ja melkein suurennuslasin kautta katsotaan kaikkia asioita.

Nuorten ympäristössä asuvat ei-heteroseksuaaliset ihmiset konkretisoivat



189

käsityksiä ja ajatuksia ei-heteroseksuaalisuudesta. Niihin liittyvissä kes-
kusteluissa taso voi olla syvällisempi kuin niissä, jotka syntyvät tiedotus-
välineiden pintapuolisista, stereotyyppisistä homoseksuaalisuuteen liitty-
vistä jutuista.

8.5 Epäilyjä ja toiveita

Perusoletuksena opiskelijoista on heidän heteroseksuaalisuutensa tai epä-
seksuaalisuutensa, mutta harvemmin ajatellaan ainakaan itsestäänselvyy-
tenä osan opiskelijoista olevan ei-heteroseksuaalisia. Kuva opiskelijoiden
heteroseksuaalisuudesta rakentuu monista aineksista. Heteroseksuaalinen
feminiinisyys rakentuu toiston kautta keskustelutyyleistä, pukeutumisesta
ja toiminnasta, kuten Tarja Tolonen (2001,163–166) on koulukonteks-
tin osalta analysoinut, ja maskuliinisuuden ja ei-heteroseksuaalisuuden
kieltämisestä. Vastaavasti rakentuu heteroseksuaalinen maskuliinisuus,
jossa painottuu voimakkaammin feminiinisyyden ja potentiaalisen ho-
moseksuaalisuuden kieltäminen (ks. MacAnGhaill 1994). Moni opiskeli-
ja etenkin peruskoulussa mieltää muut opiskelijat joko epäseksuaalisiksi
tai heteroseksuaalisiksi. Useat eivät aktiivisesti pohdi muiden seksuaali-
suutta tai seksuaalista suuntautumista. Essi (18) muisteli, ettei ollut pe-
ruskoulussa ajatellut asiaa paljonkaan, eikä hän ollut pohtinut ei-hetero-
seksuaalisten nuorten olemassaoloa koulussaan. Samaa oli miettinyt Mis-
ka: ”Mä oon yrittäny ajatella, mutta tän hetkisessäkin luokassa mä en
ainakaan naispuolisista usko kenestäkään. Ne antaa niin selvän kuvan
ittestään, että ne on kaikki heteroita”.

Osa haastateltavista kertoi jatkuvasti pohtineensa peruskoulun yläas-
teella muiden seksuaalisuutta. Jos pohtii aktiivisesti omaa seksuaalisuut-
taan, voi myös toisten tilanteen ajattelu olla ajankohtaista. Jutut ja juorut
muiden opiskelijoiden ei-heteroseksuaalisuudesta saattavat olla syinä
epäilyihin. Sukupuolirajojen rikkominen liitettiin usein olettamuksiin ei-
heteroseksuaalisuudesta. Tulkintoja lisäsi tyttöjen osalta maskuliiniseksi
ja poikien osalta feminiiniseksi mielletty käytös, pukeutuminen tai puhe-
tapa. Pojat epäilivät ei-heteroseksuaalisuutta toisissa pojissa esimerkiksi
asenteiden tai käyttäytymisen perusteella. Yhteiset kiinnostuksen kohteet,
joita kulttuurissa usein määritellään feminiinisiksi, vaikuttivat homoepäi-
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lyihin. Mikko pohti toisen saman luokan pojan homoutta, johon viittasi
hänen mielestään myös musiikkimaku.

Mikko (20): Ehkä just joku asenne ja sit sellai, kun luettiin jotain naisten
lehtiä, niin meitä kiinnosti samat asiat tai sillai.
JL: Mitkä asiat?
Mikko: Just jotku sanotaan, vaikka seksipalstat ja sit ehkä kaikkii kiinnosti,
mut jotenkin vaan tuntu sillai, et oli sen asian kanssa samalla aaltopituudella
tai sellai, ja sit ain molempien mielestä Duran Duran, niin se yks tyyppi oli,
mikä se oli se John Taylor, et se oli tosi hyvän näkönen. Kuitenkin sillon
tuntu sillai ihan viattomalta, et ajatteli sillai, mut jälkeenpäin mietti.

Samuli muisteli eräästä luokkansa pojasta liikkuneita homoepäilyjä, jotka
johtuivat pojan opinto- ja harrastusvalinnoista, jotka miellettiin naismai-
siksi.

Samuli (24): Kun sä kysyit, että onko jostain oppilaasta ajateltu tai onks toi
nyt homo tai jotain niin kyllä siis meidän luokalla oli yks Marko, joka harrasti
taitoluistelua, ja sehän oli päivänselvää jokaiselle meidän luokalla, että Mar-
kohan on homo, että kun se luistelee, niin mulle se taas ei ollu päivänselvää,
että Markohan on homo, et mä ajattelin, että Marko luistelee. Marko tykkää
luistelusta. Marko on myös käsitöissä [tekstiilitöissä], koska se ei tykkää
veistosta, sou. Kaikki meidän luokalta friidut piti sit Markosta, et se oli hyvin
välkky muutenkin, et se ei ollu niinku semmonen päätä seinään takova
pönttö, niinku ne loput suunnilleen oli.

Harrastusten lisäksi feminiiniseksi koettu pukeutuminen, eleet ja puheta-
pa vaikuttavat homoepäilyihin. Lauran kertomuksessa esiintyy stereo-
tyyppinen televisiosta tuttu homotyyppi, johon pojan käyttäytymistä
koulussa Lauran mielestä peilattiin.

Laura (16): Kyllä sillä varmaan kaverit tietää, se on niin sellanen selvä tapaus,
se on semmonen et se käyttäytyy niinku esim. jossain sketsisarjoissa homot
käyttäytyy. Se puhuu tosi naismaisesti, kaikki meiän luokkalaiset supattaa
onkohan toi hintti, no, ehkäpä se on.
JL: Onks se ollu avoimesti, vai onks se julkinen salaisuus?
Laura: Mä en oikein tiedä, en tiedä mitä muut siitä puhuu. Ollaan oltu tän
vuoden samassa koulussa, et en yhtään tiedä. Mut se on just semmonen, et se
käyttää kireitä paitoja, käyttää outoja hienoja vaatteita, pukeutuu aina viimei-
sen päälle ja näin. Kaikki tytöt on ihan ihastunu siihen ja [. . .].
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Aina odotettujen sukupuolipositioiden tarkoituksellinen tai oletettu haas-
taminen ei johda homo- tai lesboepäilyihin. Nadja (20) kertoi, että huoli-
matta hänen lesboepäilyjä herättävistä piirteistään ja tekijöistään, kuten
lyhyistä hiuksista, häntä silti pidettiin ”täysin heterona”. Heteroseksuaali-
suuden merkkinä olivat suhteet poikiin ja kenties niiden määrän peittely
eli kunnollisen tytön maineen varjelu sekä tieto kiinnostuksesta poikiin.
Seurustelu eri sukupuolta olevan kanssa on tyypillisesti merkki henkilön
heteroseksuaalisuudesta. Aina tämä oletus ei kuitenkaan toimi, vaan hen-
kilöä voidaan pitää siitä huolimatta homona tai lesbona. Toisaalta sama
toimii toisin päin. Niina oli kertonut aktiivisesti homoseksuaalisuudesta
ja toiminnastaan SETA:ssa. Siitä huolimatta hän pystyi säilyttämään ku-
van itsestään heteroseksuaalina.

Niina (18): Mutta ei missään nimessä ahistavaa, mä puhuin ihan avoimesti
homoseksuaalisuudesta, mutta en omakohtaisesta näkökulmasta, mutta aika
ympäripyöreästi. Mä kerroin, että mä oon SETAssa mukana, kerroin että
mulla on paljon homokavereita. Jotka kaikki tiesi, että mä seurustelen ja oon
avoliitossa [miehen kanssa]. Niin mua ei koskaan epäilty. Vaikka ois epäilty-
kin, mä luulen, että ne ois silti suhtautunu siihen paremmin.

Hetero-olettamus on useimmille opiskelijoille melko helppoa synnyttää.
Aina suhteet eri sukupuolta oleviinkaan eivät kuitenkaan estä homon tai
lesbon leimaa. Mielikuviin opiskelijan seksuaalisuudesta vaikuttavat myös
asema luokkayhteisön hierarkioissa ja ystävyyssuhteet sekä oma suhtautu-
minen. Mira muisteli pohtineensa erään pojan homoutta. Hän mainitsi
syiksi hänen erilaisuutensa ja sen, ettei poika tullut toimeen kovin hyvin
muiden poikien kanssa.

Mira (18): Sielläkin oli yks poika, josta mä oon edelleenkin ihan varma, että
se on homo. Mä oon joskus muka pikkasen vihjassu sille, yrittäny sillä tavalla
kysyä, mutta se on oikeestaan semmonen poika, jota jossain määrin toiset
kartto. Sillä oli yks sellanen kaveri, että se pysty kuitenkin toimimaan siellä
luokkayhteisössä. Mutta ehkä jollakin tavalla se oli sitten erilainen ja en tiedä
oisko se tuonu sitä ajatusta, että se on homo. En tiedä, ajatteliko muut.

Toisinaan homo- tai lesboepäilyt kohdistuivat erityisesti opiskelijoihin,
joista ei pidetty. Simo (15) muisteli, että eräästä ”ärsyttävästä” pojasta
oltiin puhuttu ja epäilty hänen olevan homo. Hämmennystä aiheuttaa
myös se, että samaa sukupuolta olevien läheisyys saatetaan mieltää mer-
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kiksi ei-heteroseksuaalisuudesta. Myös Niko (16) kertoi pohtineensa, oli-
vatko kaksi poikaa homoja, kun he olivat kosketelleet toisiaan.

Niko (16): Muun muassa kaksi kaveria, en mä vieläkään tiedä, oliko ne
homoja vai mitä. Ne puhui vähän leikkisävyyn, että kiva, kun opettaja sattuu
olemaan selän takana, kun poika puristaa toista takamuksista. En tiedä, oliko
se vaan leikkimielistä.

Joskus opiskelijat leikittelevät ajatuksella mahdollisesta homoseksuaali-
suudesta koskettelemalla toisiaan julkisesti. Haastateltavat kertoivat toisi-
aan suudelleista tytöistä ja pojista, jotka olivat matkineet homoja eli
esiintyneet feminiinistä elekieleltä käyttäen. Nämä käyttäytymistavat
haastavat toisaalta heteronormatiivista ajattelua ja toisaalta korostavat
karnevalisoinnillaan ja ironisoinnillaan asian hauskuutta ja ehkä siten
myös esiintyjän heteroseksuaalisuutta: Olen niin hetero, että uskallan
jopa kyseenalaistaa sen (vrt. Tolonen 2001, 244).

Laura (16): Just jotku saatto käyttää sillai, et just nää jotka liikku kimpassa
kapakoissa, et ku neki tietysti halaili toisiaan, niinku ”lesboiltiin siellä”, käytti
sitä tällasena sanana.

Harvemmin nuoret pohtivat mahdollista opiskelijoiden biseksuaalisuut-
ta, josta ei ole niin paljon puhuttu julkisuudessakaan. Sama koskee trans-
sukupuolisuutta, joka on monille nuorille outo ilmiö. Transsukupuoli-
nen Pasi kertoi pohtineensa erään opiskelijan transsukupuolisuutta. Hän
liitti epäilyksen syiksi toisaalta opiskelijan erilaisuuden suhteessa muihin
ja toisaalta kokemuksen siitä, että hän oli samanlainen tämän kanssa.

Pasi (20): Mä luulen, että se on semmonen tietynlainen joukkoon kuulumat-
tomuuden ja tähän rooliin kuulumattomuuden tunne, sillä oli esimerkiks
pitkät hiukset, mulla oli useimmiten lyhyet, mutta kyllä mä joskus. Mutta
tavallaan se, että oli pitkät hiukset, ei sillä mitään hameita eikä tämmösiä ollu,
mutta jotenkin semmonen ilme ja semmonen. Muistan, et se saatto seisoo
aika mörtsi ilme naamalla, ja sit semmonen ilme, että en mä kuulu tänne,
tähän juttuun. Tää ei oo mun juttu. Mutta tavallaan, kun ei oo löytäny sitä
omaa juttua, niin ei pysty irrottautuu siitä. . . Mutta just se, että mä ite ehkä
näin sen erilaisuuden tunteen siitä. Tavallaan ulkoapäin käsin, että hei, tossa
on jotain samaa ku mussa.

Monille ei-heteroseksuaalisille nuorille on keskeistä yrittää löytää saman-
tyyppisessä tilanteessa olevia nuoria ja toivottaessa parisuhdetta ja etsit-



193

täessä rakkautta saatetaan pohtia ja toivoa muiden opiskelijoiden ei-
heteroseksuaalisuutta. Usein epäilyt jäävät kuitenkin epäilyjen asteelle
eikä välttämättä potentiaalisilta lesboilta tai homoilta kysellä heidän sek-
suaalisuudestaan. Toisaalta itseen kohdistuvilta epäilyiltä saatetaan kat-
kaista siivet esimerkiksi osoittamalla kielteistä asennoitumista homosek-
suaalisuutta kohtaan. Usu kertoi tällaisesta tilanteesta.

Usu (16): Kun mun kaveri alko kyselee musta, kun se epäilee, et mä oon
ihastunu siihen. Silloin mä vasta kuulin ekaa kertaa sanan biseksuaalisuus.
JL: Miten se kyseli sitten?
Usu: Se kyseli sillee, et miten mä suhtaudun lesboihin ja homoihin. Mä en
ollu vielä hyväksyny sitä, että mä oon jotain muuta ku hetero. Se kyseli ja
vihjaili, et keihin sä ihastut. Mä rupesin luettelee luonteenpiirteitä, ja se oli et
ei sillee. Vasta myöhemmin älysin, et se tarkotti sitä, et ihastunko mä naisiin
vai miehiin vai molempiin. Vähän aikaa sitten, ilta meni pidemmälle, se kysy
vähän suoremmin ja mä järkytyin hirveesti, ku mä en. . . pystyn hyväksy-
mään homot, lesbot ja bi yleensäkin, mutta sit kun se on ittessään, se oli
sillee, et apua! Mä en pystyny sitä ittessäni hyväksymään.
JL: Miten se jatku se tilanne, teidän keskustelu. Katkesko se siihen vai
jatkuiko se siitä eteenpäin, vai sanoitko jotain omista?
Usu: En. Mä muutuin hirveen kielteiseks, koska mä luulin, et se on hetero.
Mä rupesin, ettei se vaan sais tietää, et mä oon ihastunu siihen. Sit kauheen
sillee, et ei, en missään nimessä voi hyväksyä ja tällasta.

Nuorten seksuaalisuuden hahmottamisessa keskeistä on pohtia paitsi
omaa myös toisten samanikäisten seksuaalisuutta. Samalla rakennetaan
kuvaa siitä, mikä on normaalia, hyvää ja toivottua. Normaaliutta raken-
netaan suhteessa poikkeustapauksiin ja tiedotusvälineiden malleihin.
Epäilyksenalaiset nuorten seksuaalisuudet voivat olla varoitusmerkkeinä
muille nuorille halutun ja halveksitun seksuaalisuuden rajoista ja näitä
rajoja voidaan tehdä tiedostamattomasti näkyväksi leikittelemällä niillä.
Tästä kertovat vitsailut mahdollisella lesbo- tai homosuhteella. Ei-hetero-
seksuaalisille nuorille tilanne on usein toinen. Heille voi olla keskeistä
löytää toisia samoin tuntevia paitsi oman itsemäärittelyn kannalta myös
pari- ja ystävyyssuhteiden etsimisen näkökulmasta.
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8.6 Ei-heteroseksuaalisuuden
salaaminen ja kertominen

Monet peruskouluikäiset nuoret eivät kerro ei-heteroseksuaalisista tun-
teistaan tai kokemuksistaan (vrt. Herdt & Boxer 1993, 223–224), eikä
osalla myöskään ole sellaista selkeää seksuaalisuuden itsemäärittelyä, josta
edes voisi kertoa. Sama koskee monia nuoria, jotka myöhemmin suuntau-
tuvat yksinomaan heteroseksuaalisiin suhteisiin.5 Jos nuori kertoo koulu-
kavereilleen omista ihastumisista samaa sukupuolta oleviin tai seksikokei-
luista näiden kanssa, hänet saatetaan leimata homoksi tai lesboksi. Tätä
taas moni nuori ei halua, koska homo- ja lesboleimoja pidetään kielteisi-
nä. Osa ei-heteroseksuaalisista nuorista suhtautuu kriittisesti perinteisiin
lesbon ja homon kategorioihin siksi, että niitä pidetään liian rajaavina
eikä niihin haluta sitoutua loppuelämäksi. (Lehtonen 1998b, 421–429;
1998c, 185–192)

Pääasiallisena ongelmana nuoret kokevat omasta seksuaalisuudesta
kertomisen kannalta sen, etteivät he voi olla varmoja saamastaan palaut-
teesta. Tämä ei ole ihmeellistä, sillä homottelu ja homovitsit ovat tavalli-
sia kouluissa.6 Haastateltavat kertoivat juuri kielteiseksi kokemansa asen-
neilmapiirin vaikuttaneen siihen, etteivät he kertoneet ei-heterosek-
suaalisista tunteistaan tai kokemuksistaan. Aiemman kyselytutkimukseni
perusteella vaikuttaa siltä, että ne opiskelijat, joilla ei ollut yhtään avointa
ei-heteroseksuaalista opiskelijaa tai opettajaa koulussaan, suhtautuivat
epäilevämmin ja kielteisemmin mahdollisuuteen kertoa seksuaalisuudes-
taan (Lehtonen 1995, 127, 139–142,149–150). Mikko piti ilmapiiriä
liian kielteisenä, jotta hän olisi kertonut homoseksuaalisuudestaan.

Mikko (20): Se on jotain maailmanloppu, ihan hirveetä, et sit oli jotenkin
saanu kuitenkin sellasen, et jotenkin mä aattelin, et ei se oo niin paha, et
kunhan kukaan ei saa tietää tai jotenkin sellai.

Osa ei-heteroseksuaalisista nuorista suhtautuu itsekin kielteisesti homo-
seksuaalisuuteen ja silloin voi omista tunteista kertominen olla erityisen
vaikeaa. Osa nuorista voi osallistua homotteluun ja ei-heteroseksuaaleiksi
epäiltyjen kiusaamiseen, koska omaa seksuaalisuutta ei hyväksytä tai se
halutaan peittää (vrt. Andersson 1995, 23). Henna oli yläasteella suhtau-
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tunut kielteisesti homoseksuaalisuuteen, kun siitä oli tullut puhe toisten
opiskelijoiden kanssa.

Henna (19): Olisiko se ollut, että olisi vaan jotenkin juteltu homoseksuaali-
suudesta. En muista, mitä siinä tuli esille, mutta mä olen vaan sillä tavalla
kommentoinut sitä, että se ei ole normaalia. Olisiko lehdissä ollut jotain.
Jälkeenpäin mä olen ajatellut, että se kielteisyys oli sitä, kun mä olen pelännyt
niin paljon omia tunteitani.

Osa ei-heteroseksuaalisista nuorista luo aktiivisesti kuvaa itsestään hetero-
seksuaalisena ja heteroseksuaalisten kulissisuhteiden avulla tämä voi on-
nistua. Oman heteroseksuaalisuuden vahvistamiseksi itselle ja toisille
nuori voi alkaa seurustella, olla seksisuhteissa ja jopa hankkiutua raskaaksi
(ks. myös Savin-Williams 1998, 157). Petteri (19) kertoi olleensa kulissi-
suhteessa tytön kanssa lukiossa, jotta hän ei leimautuisi homoksi itselleen
tai muille. Osa ei-heteroseksuaalisista nuorista välttää myös itsetyydytys-
tä, jotteivät ”vääränlaiset fantasiat” aiheuttaisi syyllisyyttä. (ks. Andersson
1995, 22.)

Nadja (20): Mä en ajatellut sitä, mutta näin jälkeenpäin, kun mä olen
ajatellut näitä tapahtumia, niin mä uskon, että mulla on ollut sellainen
itsesuojeluvaisto, että mä olen yrittänyt mahdollisimman paljon liikkua mies-
ten kanssa ja antaa huhun kiertää, että mä seurustelen jonkun kanssa, että mä
peittäisin ne todelliset tunteet. Koska mä taas tiedän monta homoa, jotka on
joutuneet muuttamaan sieltä pois, koska ne ei ole voineet elää siellä. Sitten
mä tiedän taas monta homoa, jotka on jääneet sinne, ja niiden elämä on yhtä
helvettiä joka päivä. Siitä mä olen saanut sellaisen, että parempi peitellä.
Ennen. Tämä on nyt sitä todellista minääni.

Paikkakuntakohtaiset ilmapiirierot homoseksuaalisuuden osalta vaikutta-
vat opiskelijoiden asenteissa ja suhtautumisessa ei-heteroseksuaalisuuden
salaamiseen. Dennis Anderssonin (1995) mukaan peittelyä voidaan vah-
vistaa välttelemällä läheisiä suhteita samaa sukupuolta olevien kesken ja
välttelemällä muita ei-heteroseksuaalisia tai sellaisiksi epäiltyjä. Samoin
tytöillä korostunut feminiinisyys meikkaamisineen ja ylinaisillisine pu-
keutumisineen ja pojilla puolestaan aggressiivinen ”machoilu” ja esimer-
kiksi bodaaminen voivat olla yrityksiä vahvistaa heteroseksuaalisuutta
muiden silmissä. (ks. Andersson 1995, 22.)
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Haastateltavat kertoivat siitä, miten salaamiseen olivat osallistuneet
muutkin ja miten niitä, joille ei-heteroseksuaalisuudesta oli kerrottu,
vannotettiin salaamaan asia. Peter Davies käyttää ilmiöstä käsitettä salaa-
missovinto (ks. Davies 1992, 75–77)7. Toisaalta osa nuorista paljastuu tai
kokeilee kertomista ja päätyy huonojen kokemusten pohjalta salaamaan
ei-heteroseksuaalisuuden muilta jatkossa. Usu (16) kertoi, että hänen
”täytyy varovaisemmin mennä näitten juttujen kanssa, en mä voi keneltä-
kään mennä kysymään, miten se suhtautuu homoihin tai lesboihin, kun
siitä ei yleensä puhuta”. Transsukupuolinen Anna oli paljastunut 10-
vuotiaana, kun hän oli poikana pukeutunut sisartensa vaatteisiin, mutta
koulussa hän ei kertonut asiasta.

Anna (30): Vähän sekin varmaan kun mun vanhemmista jo niin paljon
pienempänä huomannu, että toi juttu on tosi tabu. Musta tuntuu, että mulle
oli tullu pienenä semmonen, että tosta ei voi puhua kellekään. Jos ois ollu
jotenkin erilainen ilmapiiri kotona, jos ois ollu jotenkin vapautunut ja roh-
kaiseva ja sillee laaja-alainen ja kaikkee, niin sit ois hyvinkin voinu oikeesti
olla eri mieltä siitä. Ois tuntunu mahdolliseltakin kertoa.
JL: Entä jos oisit tienny, että joku opettaja on lesbo tai homo, luuletsä että
oisit voinu sellaselle mennä kertomaan? Tai jos oisit tienny, että se ois ollu
trans.
Anna: Luultavasti en. Niin, jos mä oisin tienny, että joku tranu olis . . . en mä
usko et siltikään.

Osa ei-heteroseksuaalisista nuorista haluaa kertoa seksuaalisuudestaan,
vaikka ilmapiirin ja pelkojen takia ei niin teekään. Haastateltavat nuoret
pohtivat kertoako asia, kenelle ja miten sen tekisi. Veera pohti kertomisen
mielekkyyttä ja päätyi omalta osaltaan salaamiseen, vaikka ihailikin mui-
den avoimuutta.

Veera (18): Toisaalta mä ihailen kauheesti semmosia ihmisiä, jotka sanoo sen
sillai julkisesti. Mut sit taas toisaalta. . . En mä nää siihen kauheesti tarvetta
sen takia, kun eihän muutkaan ihmiset esittäydy sillee hei, olen hetero. Miks
mun pitäis kauheesti sanoa, että hei, olen bi. Se on niin paljon jokaisen itsen
oma asia. En mä tietysti kiellä, äh, nyt mä alan toistaa itteeni kauheesti.
Onhan se hienoa, jos sen tekee. Se on hienoa, jos se muuttaa jotain asenteita.
En mä usko, että jos mä sanoisin ton, et se hetkauttais mitään yhtään
mihinkään.



197

Eräät muutkin miettivät avoimuuden vaikutuksia yleiseen asenneilmapii-
riin. Nadja (20) uskoi, että kielteiset homoseksuaalisuusasenteet johtuivat
pitkälti siitä, etteivät nuoret tunteneet avoimia homoja ja lesboja (vrt.
Sears 1991, 30). Toisaalta osa halusi kertoa nimenomaan vain osalle
luokkansa jäsenistä tai tietylle ystävälleen. Joillakin motiivina oli toive
tietää ihastuksen kohteen seksuaalisesta suuntautumisesta. Nuoret koke-
vat, että salaaminen on kuluttavaa ja samalla saattaa myös pettää ystävi-
ään, joilta peittää oleellisen osan elämästään.

Usein hetero-olettamus toimii niin hyvin, ettei ei-heteroseksuaalisten
nuorten tarvitse aktiivisesti salata omia tunteitaan tai käyttäytymistään.
Osa haastateltavista sanoikin, että jos joku olisi tullut kysymään asiasta,
he olisivat kertoneet siitä. Harvoilta opiskelijoilta kuitenkaan vakavasti
kysytään seksuaalisesta suuntautumisesta. Osa nuorista paljastuu ilman
tahtoaan. Teemu (20) kertoi, että hänen ystävänsä oli koulun ulkopuolel-
la kertonut eräälle Teemun luokkalaiselle, että Teemu oli ”ollut pojankin
kanssa”, kun tältä oli kysytty, oliko Teemu ollut tytön kanssa. Juho
muisteli poikaparia, joka oli paljastunut ja sen jälkeen näiden ei auttanut
muuta kuin tunnustaa tilanne.

Juho (20): Siellä oli yks jääkiekkoilija, joka oli niin urheilija ku vaan voi olla,
mutta sillä oli sellasta, että toinen kundi oli siellä joskus pyöriny, niin ne oli
paljastunu, niin siinä ei auttanu muu ku olla avoimesti.
JL: Seurusteliko ne siellä julkisesti?
Juho: Ne istuivat kahdestaan nurkassa ja juttelivat ja istuivat sylikkäin.

Laura (16) oli valinnut melko suuren avoimuuden koulun ulkopuolella:
hän osoitti suhteensa toiseen naiseen kävelemällä käsi kädessä tämän
kanssa ja lesboutensa siitä kertovalla rintamerkillä. Tällaisessa lokeroin-
nissa (ks. lokeroinnista Davies 1992, 75–77) valitaan avoimuus katta-
maan vain osan elämästä, kun taas seksuaalisuudesta ei kerrota toisaalla,
esimerkiksi koulussa. Vain muutama haastattelemani nuori toimi yhtä
voimakkaasti hetero-olettamusta purkaen kuin Laura. Nuoret, jotka esi-
merkiksi pitävät samaa sukupuolta olevaa rakastettuaan kädestä julkisilla
paikoilla, eivät välttämättä miellä itseään heteronormatiivisuuden kyseen-
alaistajiksi. Hetero-olettamusta voi purkaa tiedostamattaan ilman poliitti-
sia tarkoitusperiä. Myös muiden kadulla kulkijoiden tulkinta käsikädessä
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kulkevasta saman sukupuolisesta parista voi vaihdella: joku voi mieltää
sen aivan samanlaiseksi kiintymyksen osoitukseksi kuin eri sukupuolta
olevien seurustelukumppanien kädestä pitämisen, toinen taas ymmärtää
kyseessä olevan ystävykset ilman ajatusta pariskunnasta ja kolmas pohtii,
miksi lesbojen täytyy aina julistaa ja tuoda seksuaalisuuttaan esiin.

Usein ei-heteroseksuaalisuudesta ja etenkin lesboudesta tai homoudes-
ta kertomista edeltää ilmapiirin tunnustelu ja pohjustus. Nuoret hankki-
vat tietoa muiden suhtautumisesta homoseksuaalisuuteen ja kenties tes-
taavat muiden asenteita kertomalla mielipiteitä tai tekemällä kouluesitel-
miä aiheesta. Usein ei-heteroseksuaalisuudesta kerrotaan vain joillekin
luotetuille ystäville8. Monesti ennen kuin kerrotaan samaa sukupuolta
olevasta seurustelukumppanista, hänet saatetaan esitellä ystävänä ja tutus-
tuttaa muihin ennen kuin suhteen piirteet paljastetaan.

Osa nuorista vihjaa ei-heteroseksuaalisuudestaan muille homo- ja les-
botyylisellä pukeutumisella, mielenkiinnon kohteiden ilmaisemisella, ku-
ten esimerkiksi tuomalla esiin ihailun lesbo- tai homomusiikkitaiteilijoita
kohtaan, tai tekemällä esitelmiä ja kirjoitelmia homoseksuaalisuudesta.
Aina nämä eivät paljasta tilannetta muille, vaikka nuori itse sitä toivoisi-
kin. Pari haastattelemistani nuorista kertoi kouluesitelmän yhteydessä
maininneensa seksuaalisuudestaan. Niko (16) oli esitelmän yhteydessä
paljastanut kiinnostuksensa miehiin.

Niko (16): Aloitin kertomalla, että yllättävää kyllä olen huomannut, että
koulussa on hirvittävästi ennakkoluuloja homoutta kohtaan ja sitten kerroin,
että on typerää luokitella ihmisiä tälleen ja sitten kerroin, ettei homot eroa
missään muussa suhteessa kuin tässä seksuaalisessa suuntautumisessa. Ja sit-
ten jossain vaiheessa mainitsin, että en halua julistaa itseäni homoksi, mutta
saatan kyllä kertoa poikaystävästäni.

Usein ei-heteroseksuaalisuudesta ei kerrota ystäville koulussa vaan vapaa-
aikana. Pasi kertoi tilanteesta, jossa hän oli kertonut transseksuaalisuudes-
taan entisen peruskoululuokkansa tytölle, joka oli järjestämässä luokkako-
kousta, johon osallistui Pasin lukiolaistuttuja. Pasi oli ajatellut, että hänen
luokkakaverinsa olisi päätellyt hänen olleen transseksuaali, koska hän oli
niin poikamainen ja koska hän oli pitänyt esitelmän transseksuaalisuu-
desta.
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Pasi (20): Vaikka mä puhuin naisesta mieheksi transseksuaalista, mä muistan
vielä kun mä siitä tunnilla puhuin, että hirveän poikamainen käyttäytyminen
lapsesta lähtien, niin mä mietin, että kuinkakohan ne nyt laskee yks plus yks.
Mutta ei ne sit vissiin kuitenkaan niin.
JL: Mikä luokkakokouksessa palaute oli? Kun sä kerroit.
Pasi: Kun mä pohdin sitä kaks viikkoa ennen sitä luokkakokousta sen Sallan
kanssa, että pitäiskö kertoa sen siinä tilanteessa, niin Sallan mielestä oli
parempi idea kertoa etukäteen, että he vois soitella ihmisille, ettei ne ylläty.
Sit mä oon myöhemmin miettiny, että ehkä se oli ihan hyvä juttu, koska kun
mä ajattelen, niin ihmisten tämmöset ensireaktiot voivat olla tosi voimakkai-
ta, ja mä olin siinä tilanteessa, että mä olin tapaamassa mun luokkatovereita
monen vuoden takaa ja monia niitä. Se tilanne ois voinu olla tosi iso ja sieltä
ois tullu monta semmosta tosi epämääräistä reaktiota ja sillä lailla. Tavallaan
se oli hallitumpi sillee, että se oli kerrottu etukäteen.

Pasin poikamainen käytös ja esitelmä transseksuaalisuudesta ei ollut avan-
nut toisten opiskelijoiden silmiä, vaan vasta suora transseksuaalisuudesta
kertominen oli viestinyt asian. Pasin kertomus tuo hyvin esiin sen, ettei
sukupuolimäärittelyn paljastaminen ole usein vain yhden ihmisen asia,
vaan tilanteeseen osallistuu laajempi ihmissuhdeverkosto. Henna kertoi
miettineensä tarkasti, kenelle voi asiasta kertoa ja miten ei-heteroseksuaa-
lisuudesta kertominen pysyy hänen hallinnassaan.

Henna (19): Hän ei ole meidän luokalla enää, mutta mä olin mun bestiksen
kanssa samalla luokalla. Hänelle kerroin. Kahdelle kaverille mä olen kertonut
ja sitten vanhemmille. Mulla on yksi kaveri harkinnassa. Mun bestis on
kauhean tällainen, kerro nyt sille, kun mulla on yksi poika hyvänä kaverina.
Ehkä pikku hiljaa kertoilen niille. Ei nyt ole niin suurta tarvetta, kun on
kuitenkin joku, jonka kanssa voi puhua asiasta.

Huolimatta siitä, että nuori on kertonut lesboudestaan tai homoudestaan,
saatetaan häntä silti painostaa heteroseksuaalisuuteen. Ei-heteroseksuaali-
suudestaan kertonutta ystävää saatetaan tukea heteroseksuaalisiin suhtei-
siin ja olettaa ei-heteroseksuaalisen kiinnostuksen olevan vain vaihe elä-
mässä. Kertomistilanne vaikuttaa siihen, miten muut siihen suhtautuvat.
Epämääräiset viestit on helpompi sivuuttaa ja joskus myös suorat kerto-
mistapahtumat voidaan sivuuttaa tai jättää kommentoimatta. Näin oli
tapahtunut Aleksille (17), joka oli lukioaineessaan kertonut olevansa kiin-
nostunut sekä tytöistä että pojista. Vaikka aine oltiin luettu tunnilla,



200

kukaan ei kommentoinut asiaa. Joskus ei-heteroseksuaalisuudesta kerto-
mista ei hyväksytä lainkaan, vaan se sivuutetaan, vaietaan tai tehdään
näkymättömäksi.

Osa niistä, jotka olivat kertoneet ei-heteroseksuaalisuudestaan, koki-
vat saavansa myönteistä palautetta. Teemu (20) sanoi, että kymppiluokal-
la, kun kaikki tiesivät asiasta, tilanne oli entistä parempi: ”Olin vaan
kahta parempi kaveri niille”. Henna (19) kertoi, että hänen luokkakave-
rinsa olivat tehneet esitelmän seksuaalivähemmistöistä. Hän muisti ta-
pahtuman myönteisenä, sillä se oli poikinut keskustelua ja kannustanut
Hennaa kertomaan itsestään ystävälleen. Kun joku kertoo olevansa lesbo
tai homo, hän voi saada ikävää palautetta. Näihin tilanteisiin liittyvää
kiusaamista ja nimittelyä olen käsitellyt edellisessä luvussa. Mira (18) oli
yllättynyt uskovaisen luokkakaverinsa myönteisestä suhtautumisesta. Tä-
mäkin oli tosin pelännyt Miran olleen hänestä seksuaalisesti kiinnostu-
nut. Pelko seksuaalisesta lähentelystä vastaavissa tilanteissa tuli esiin muis-
sakin haastatteluissa. Myös pelko leimautumisesta saattaa vieraannuttaa
ystävät läheisestä kanssakäymisestä homoksi tai lesboksi tiedetyn kanssa.
Homoksi ja lesboksi leimautumisesta voivat varoitella myös niiden kave-
rit, jotka uskaltautuvat juttelemaan tiedettyjen homojen tai lesbojen kans-
sa. Joskus opiskelijan tiedetty ei-heteroseksuaalisuus saattaa herättää kes-
kustelua, joka voi olla rakentavaa. Saralta (17) ja hänen tyttöystävältään
oltiin kyselty, että seurusteletteko te. Hän oli kertonut ja pääasiallisesti
kysyjät olivat suhtautuneet ”positiivisesti”.

Ei-heteroseksuaaliset nuoret haluavat tavata ja tutustua muihin sa-
manlaisiin – myös koulukontekstissa. Toisaalta osalle muiden ei-hetero-
seksuaalisten nuorten kohtaaminen voi tuntua ahdistavalta. He saattavat
pelätä oman seksuaalisuuden paljastumista tai kokevat aiheen ahdistavak-
si, varsinkin jos omien tunteiden hyväksyminen on kesken. Silja (17)
kertoi, että hän tiesi ja tunsi toisen tytöistä kiinnostuneen tytön, mutta
koulussa he eivät jutelleet keskenään, vaikka he olivatkin ystäviä koulun
ulkopuolella. Ihmissuhteissa muut tekijät vaikuttavat usein enemmän
kuin seksuaalinen suuntautuminen. Toisten kanssa tullaan toimeen ja
toisten ei. Teemu (20) tiesi luokkakaverinsa olevan homo, mutta he eivät
koskaan puhuneet asiasta: ”Ei kumpikaan varsinaisesti menny käytävällä,
että mä oon Teemu ja mä oon homo. Vaan molemmat tiesi sen . . . mulla
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oli ainakin hänen seurassaan helppo olla ja sen tiesi sillai”.
Osa nuorista voi oman paljastumisen pelossa vältellä ei-heteroseksuaa-

lista koulukaveriaan, jonka seksuaalisuudesta tiedetään laajemmin kou-
lussa. Joillekin taas tällaisen kohtalotoverin olemassaolo ja yhteys tähän
taas saattavat merkitä tukea (vrt. salaamissovinto, Davies 1992, 75–77),
vaikka kaikille samantyyppinen seksuaalinen itsemäärittely tai ei-hetero-
seksuaalisuus eivät olekaan merkittäviä yhdistäviä tekijöitä. Sara tiesi kou-
lussaan pojan, joka oli hyvin avoin omasta ei-heteroseksuaalisuudestaan.
Pojalla oli koulussa toisinaan päällä paita, jossa oli homosymboleja.

Sara (17): Kyllä me ollaan juteltu silleen. Se tietää meikäläisestä ja mä tiedän
siitä. Mutta ei me suoraan seksuaalisuudesta olla juteltu. Se on muutenkin
puuhamies. Se on tosi hauska tyyppi.

Leo kertoi, että heidän koulussaan oli monia ei-heteroseksuaalisia opiske-
lijoita ja ei-heteroseksuaalisuuden näkyvyys vaikutti jo koulun ilmapiiris-
säkin. Leon mielestä koulussa oli suvaitsevainen asenne.

JL: Teitä oli kolme homoa sitten lukiossa? Olivatko kaikki avoimia?
Leo (19): Kaksi avointa ja yksi sellainen, jonka mä tiedän kyllä, mutta se ei
ollut kaikille avoin.
JL: Ei ollut lesboja?
Leo: Ei ollut, kun me oltiin kaikki poikia. Meitä oli yhdeksän meitä poikia,
kolme oli homoa.
JL: Tulitko sä niitten muitten kanssa toimeen?
Leo: Joo. Se koulu on muutenkin täynnä homoja tällä hetkellä. Oli siellä
lesbojakin. Muutamia mua vanhempia tyttöjä.

Vain harvassa koulussa ei-heteroseksuaaliset nuoret kertovat näin avoi-
mesti elämästään. Avoimuus voi lisätä avoimuutta: Kun osa kertoo ei-
heteroseksuaalisuudestaan, voivat muutkin tehdä niin, varsinkin palaut-
teen ollessa myönteistä. Haastattelemani nuoret kokivat avoimuus- ja
salaamisongelman keskeisenä kysymyksenä elämässään (vrt. Owens 1998,
39–51). Vaikka osalle heistä tärkeämpää oli miettiä sitä, kertoako omille
vanhemmilleen tai läheisimmille ystävilleen, he kokivat myös avoimuu-
den koulussa pohtimisen arvoiseksi asiaksi. Osa ei-heteroseksuaalisista
opiskelijoista salaa aktiivisesti rakkaussuhteensa tai seksuaalisuutensa. Osa
taas vain jättää kertomatta asiasta tai jää jostain syystä paljastumatta.
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Monia mietityttää se, miten tai kenelle kertoisi tai miten seksuaalisuuden
salaisi.

Lesbojen, homojen ja biseksuaalien näkymättömyyden syyn on ajatel-
tu olevan siinä, etteivät he kerro elämästään ja anna ilmiölle näin kasvoja.
Ulostulo eli lesboksi tai homoksi tunnustautuminen kuvataan usein yksi-
lön teoksi tai samaa sukupuolta oleviin kohdistuvien tunteiden paljasta-
mistilanteeksi (ks. Herdt & Boxer 1993, 101). Kyse on kuitenkin jatku-
vasta moniasteisesta ja ristiriitaisesta prosessista, johon osallistuvat monet
ihmiset ja koulussa usein laajempi kouluyhteisö, jonka jäseniltä salataan ja
kerrotaan erilaisten strategioiden avulla vaihtelevasti jonkun opiskelijan
seksuaalisuudesta. Edellä on toisaalta tullut ilmi, ettei yksilölle, jonka
seksuaalisuudesta on kyse, päätös kertomisesta ole aina helppoa. Ensinnä-
kin joskus on hankala edes päättää, mistä kertoa: rakkaudesta, ihmissuh-
teesta, luonteenpiirteestä vai tiettyyn yhteisöön kuulumisesta. Toiseksi
palaute voi olla monenlaista. Nuoret miettivät uskaltavatko ottaa riskin,
jonka seurauksena koulutyöstä voi tulla kaoottista, tai jonka takia he
voivat menettää ystävät tai ainakin näiden tuen ja luottamuksen (vrt.
Davies 1992, 75–83; Luopa 1994). Kolmanneksi voi kysyä, tarvitseeko
ihmisten edes onnellisuutensa kannalta kertoa yksityiskohtia elämästään.
Sen sijaan voi pohtia, miksi niistä kertominen voi olla hankalaa, vaikka
tahtoa siihen olisikin.

8.7 Nuorten seksuaalisuudet koulussa

Nuoret rakentavat koko kouluajan, toiset toki intensiivisemmin kuin
toiset, sekä omaa että toisten seksuaalisuutta. Koska nuoret ovat aktiivisia
seksuaalisuuden rakentajia juuri peruskoulun yläaste- ja lukioiässä, myös
sopivien positioitumismallien tarve on tuolloin suurin. Heteronormatii-
visten käytäntöjen muovaama koulukulttuuri, jota tukee annettu opetus
ja opettajien tarjoamat asenteet, jättää tavallisesti nuoret ilman sellaisia
ratkaisumalleja, jotka he kokevat itselleen sopiviksi. Nuori, joka omaksuu
kulttuurin heteronormatiivisia malleja, saattaa kokea koulun tarjoamat
positiot myöhemmin ongelmallisiksi (ks. Holland ym. 1998, 12–13).

Ajatuksia siitä, että nuoret olisivat ensinnäkin viattomia, toiseksi mo-
raalisesti epäkypsiä eli liian varhain seksuaalisuuteen keskittyviä ja kol-
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manneksi heteroseksuaalisia, ei voida yleisesti hyväksyttävästi todentaa.
Nuoret ja lapset elävät kulttuurissa, jossa seksuaalisuudella on merkityk-
sensä, ja lapsia ja nuoria auttaa, mikäli he ymmärtävät kulttuuria ja
osaavat tulkita sitä. Näin he esimerkiksi pystyvät paremmin vastustamaan
seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalisuuteen liittyvää kiusaamista, ku-
ten homottelua ja huorittelua.

Nuoret ovat seksuaalisesti kokemattomia peruskouluiässä, ainakin jos
tarkastellaan vain sukupuoliyhdyntälukuja. Nuoret eivät siis edusta ”mo-
raalisen rappion eturintamaa”, jos se määritellään runsaiksi seksikoke-
muksiksi. Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä riskejä ja ongelmia kuiten-
kin ilmenee ja niitä voidaan ehkäistä monin tavoin. Tässä auttaa se, että
oppii ymmärtämään nuorten kulttuureja, joissa seksiä ja seksuaalisuutta
merkityksellistetään monin tavoin. Terveydenhoidollinen lähtökohta vi-
rallisen koulun seksuaalikasvatuksen lähtökohtana ei välttämättä takaa
parhaita tuloksia.

Heteronormatiivista kulttuuria on vaikea rikkoa, eivätkä yksittäiset
lesborintamerkit muuta koko kulttuuria. Monet niistä nuorista tai aikui-
sista, jotka kertovat omasta ei-heteroseksuaalisuudestaan, tekevät sen
muilla tavoin kuin kokopäiväisesti julistamalla olevansa lesboja, homoja
tai biseksuaaleja. He saattavat kertoa omista ihastuksen tunteistaan jolle-
kin ystävälleen tietyssä intiimissä tilanteessa tai silloin kun joku kysyy,
kuka se ihminen on, jonka kanssa olen nähnyt sinun kulkevan käsi
kädessä. Kertomistilanteet ovat yksittäisiä hetkiä, joissa on läsnä tietyt
ihmiset ja tietty sen hetkinen ihmisten ja tilan muodostama tunnelma.
Yritys raottaa hetero-olettamuksen verhoa voidaan kieltää tai se sivuute-
taan. Jotkut voivat kokea lesboksi tai homoksi julistautumisen aggressiivi-
seksi teoksi – mietitään, miksi joillakin on tarve tuoda seksuaalisuus esiin
niin julkeasti.

Paine heteroseksuaalisiin suhteisiin vaikuttaa nuorten kulttuureissa
voimakkaasti, vaikka vastakkaisia virtauksiakin ilmenee. Etenkin tytöiltä
odotetaan voimakkaasti sitoutumista poikiin tai miehiin jo melko varhai-
sessa iässä. Tämä odotus voi aiheuttaa ongelmia tytöille myöhemmin
elämässään, esimerkiksi lesboksi itsensä määrittelevä nuori nainen voi
joutua katkaisemaan seurustelu- tai aviosuhteen mieheen, jonka kanssa
ajautui heteronormatiivisen paineen takia suhteeseen nuorempana. Hete-
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ronormatiivisilla odotuksilla ja paineilla sekä niiden rikkomisen kontrol-
loinnilla voi olla muitakin vaikutuksia. Hellyyden ja ystävyyden osoituk-
set kaikenlaisissa ihmissuhteissa saatetaan seksualisoida ja niitä saatetaan
sen takia välttää. Myös ei-heteroseksuaalisilla nuorilla ahdistavista pai-
neista voi olla monenlaisia seurauksia. Osa kokee, ettei kuulu joukkoon.
Osa todistaa olevansa hyvä, jos ei ihmissuhderintamalla, niin vaikkapa
koulussa. Onkin todettu, että monet ei-heteroseksuaaliset nuoret ylisuo-
rittavat koulussa ja keskittyvät opintoihin, kun ihmissuhteiden rakenta-
miseen ei haluta keskittyä (ks. Unks 1995, 8; Kumashiro 1999, 61;
Harbeck 1995, 126). Osa ei-heteroseksuaalisista nuorista elääkin ”myö-
hästynyttä murrosikää” ihmissuhteiden osalta vasta koulun loputtua 20-
vuotiaana, jolloin heillä on paremmat mahdollisuudet kokeilla rak-
kaussuhteita ja rakentaa seksuaalisuuttaan ilman niin suurta loukatuksi
tulemisen mahdollisuutta kuin kouluyhteisössä (vrt. Reynolds & Koski
1995, 87).
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9. Sukupuoli koulun tiloissa

Koulun tilat, niiden käyttö ja tilallisuuteen kytkeytyvä ruumiillisuus ovat
monin tavoin sukupuolittuneita ja seksualisoituneita. Tässä luvussa ana-
lysoin nuorten haastattelujen pohjalta erityisesti luokkahuoneen ja ruoka-
lan istumisjärjestyksien, välituntitoimintojen sekä koulun wc- ja suihkuti-
lojen sukupuolittunutta ja seksualisoitua luonnetta. Tutkin ruumiillisuu-
teen liittyviä tekijöitä: pukeutumista, oman ruumiin kokemista sekä liik-
keitä ja eleitä. Kysyn, miten opiskelijat suhtautuvat omaan ja toisten
ruumiisiin, ja mitä tekemistä heteronormatiivisuudella on sen kanssa.
Lopuksi tarkastelen kouluarjen rikkovia tilaisuuksia kuten luokkajuhlia ja
-retkiä sekä koulun juhlia. Analysoin, miten seksuaalisuus ja sukupuoli
merkityksellistyvät näissä tavallisen koulupäivän rutiinin rikkovissa tilan-
teissa.

Nuoret oppivat parin ensimmäisen viikon sisällä uudessa koulussa –
esimerkiksi aloittaessaan seitsemättä luokka-astetta – erilaiset aika–tila
-polut eli mihin koulun tilaan tiettynä ajankohtana pitää mennä (Gordon
ym. 1999, 689–706; ks. myös Lahelma & Gordon 1997, 119–139;
Gordon ym. 2000a, 148). Lukujärjestyksen ja koulun tilojen omaksumi-
nen vaatii työtä, mutta ne ovat pian mielessä rutiininomaisina ja ne
alkavat vaikuttaa itsestään selviltä, kun koulun järjestyksiin on totuttu.

Kysyessäni haastatteluissa, mitä nuorille haastateltavilleni tulee mie-
leen omasta koulurakennuksestaan, monet kuvailivat kouluaan ulkopuo-
lelta nähtynä rakennuksena.1 Sara muisteli sekä ala- että yläasteen koulu-
jaan ja hänen kuvailussaan korostuu erottelu kotoiseen ja inhimilliseen
ala-asteen koulurakennukseen ja luotaantyöntävään ja epäinhimilliseen
yläasteen rakennukseen (vrt. Lahelma 2002c).

Sara (17): Meikäläisen ala-aste oli vanha korkea rakennus, jossa oli isot
ikkunat, ikkunaruudut, puiset ikkunanpielet, koriskenttä pihalla, joku haus-



206

ka harju, missä tykättiin leikkiä kukkulan kuningasta, mutta [yläaste] on taas
sellainen betonibunkkeri, betonilaatikko, jossa on nykyään siniset maalatut
ikkunat, jotka ärsyttävät mua, kun se on niin synkän näköinen. Sitten siinä
on urheilutalo vieressä, joka on vielä isompi betonibunkkeri ja sitten siellä on
ihana urheilukenttä. [Se] on uudempi, modernimpi rakennus ja sen takia
ruma.

Rakennuksiin kytketään mielentiloja (vrt. Gordon ym. 2000a). Keskei-
nen koulutiloihin liittyvä tekijä oli se, miten koulussa viihtyi ja miten
opiskelijoiden tarpeet oli huomioitu siellä. Myönteiset muistot liittyivät
lähes poikkeuksetta persoonallisiin tai poikkeuksellisiin ratkaisuihin, jot-
ka lisäsivät opiskelijoiden ”oman tilan” tuntua, kuten omat kaapit ja
jäätelö- tai kahviautomaatit (ks. myös Tolonen 2001, 80). Samulia (24)
viehätti erityisesti kuvaamataidon luokka, jonne oli ”aina ovet auki”.
Sinne saattoi mennä myös hyppytunneilla, ja silloinkin rauhassa piirtä-
mään, kun oli jonkun muun luokan tunti. (vrt. Gordon ym. 2000a,
143–145.)

Koulujen arkkitehtuurin on nähty mukailevan julkisille virastoille tyy-
pillistä selli- ja käytäväjärjestelmää (ks. Eräsaari 1995, 137–148; vrt.
Lönnqvist 1993, 136–137). Tavallisen luokkahuoneen yleisilme muodos-
tuu selkeistä persoonattomista pulpettiriveistä, joihin ei ole helppo liittää
mielikuvatasollakaan oppilaiden erilaisia persoonallisuuksia ja vaihtelevia
tunnetiloja. Toisaalta luokkahuone voi sisältää kuvia, kasveja, mattoja,
tekstiilejä, opiskelijoiden omia tavaroita ja tuotoksia (ks. analyysia kuvaa-
mataidon luokasta Kankkunen 1999, 125–146). Luokkahuoneen neut-
raalisuuden ja aseksuaalisuuden rikkoviin persoonallisiin kuviin voivat
liittyä sukupuoli ja seksuaalisuus monella tavalla. Edellisissä luvuissa kä-
sittelemäni seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät käytännöt tapahtu-
vat ja toistuvat aina tilassa ja ajassa, ja ne puolestaan vaikuttavat tilassa
toimijoihin. Tietyssä tilassa on totuttu toimimaan tietyllä tavalla ja tilat
herättävät tunteita ja muistoja, joita niihin on totuttu liittämään (Koso-
nen 1998, 51–58).

Yleinen tiloihin liittyvä haastatteluissa esiintyvä teema olivat mieliku-
vat vaarallisista ja turvallisista koulun tiloista. Varsinkin kiusatut opiskeli-
jat voivat hahmottaa koulun tiloja sen perusteella, missä uskaltaa liikkua ja
mitä tiloja kannattaa käyttää (vrt. Tolonen 2001, 81; Gordon ym. 2000a,
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145). Aina ei pyritä pakoon muiden opiskelijoiden kiusalta vaan toisinaan
myös opettajien kontrollilta. Juho puolestaan kertoi, miten pakollisilta
ulkovälitunneilta pääsi lämmittelemään erään opettajan avulla.

Juho (20): Se osa koulua oli sellainen, jota oli vaikeampi valvoa. Se oli
periaatteessa sivurakennus. Siellä oli pieni, lyhyt käytävä, jossa oli kolme
luokkaa siinä varrella, ovi ei ollut koskaan lukossa, sinne mentiin aina ja
yleensä kuvaamataidon opettaja jätti tarkoituksella sen oven auki, että pääse-
vät pennut pakkasella sinne. Se oli just sellainen taiteilijapersoona, joka ei
välittänyt koulun säännöistä.

Opettajat ja opiskelijat omaksuvat, ylläpitävät ja muokkaavat yhdessä
koulun tiloihin liittyviä käytäntöjä (ks. Gordon ym. 2000a, 163). Kou-
luissa on tilojen käyttöön liittyviä sääntöjä, jotka liittyvät ruumiillisuu-
teen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Joissain kouluissa on pyritty kiel-
tämään esimerkiksi käytävillä makailua, opiskelijoiden halailua ja suu-
telua. Mira (18) kertoi, että opiskellessaan ulkomailla tyttö ja poika eivät
saaneet sulkeutua samaan tilaan tai huoneeseen keskenään. Tulkitsen
tässä tapauksessa eri sukupuolta olevien välisen suhteen (hetero)seksua-
lisoidun. Samaa sukupuolta olevat saattoivat koulussa sulkeutua huonee-
seen keskenään, mutta heidän suhteensa nähtiin aseksuaaliseksi.

9.1 Oma paikka luokassa ja ruokalassa

Sekä luokassa että ruokailutilassa on istumapaikan valinnassa ja istuma-
järjestyksen rakentumisessa samoja mekanismeja: hierarkian rakentumis-
ta, sukupuolieron tekemistä ja seksualisointia. Varsinkin ala-asteella opet-
taja päättää luokkahuoneessa tyypillisesti siitä, kuka istuu missäkin pulpe-
tissa (ks. Kasanen ym. 2001, 208). Ylemmillä luokilla opiskelijat saavat
usein itse päättää istumapaikastaan. Samoin kuin muutkin tiloihin liitty-
vät käytännöt, istumisjärjestys muotoutuu usein ensimmäisten päivien
aikana melko pysyväksi ja luokkatilasta toiseen toistuvaksi, vaikka se
onkin vapaavalintainen. Haastattelujen perusteella keskeisinä tekijöinä
opiskelijoiden omaehtoisessa istumapaikan valinnassa on toisaalta ystä-
vien tai oman viiteryhmän läheisyys ja toisaalta kiusaajien, häiriköiden ja
muiden epäsuosittujen välttäminen. Aleksi (17) ei halunnut ”sättääjä-
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tyyppien viereen, koska mä oikeesti halusin oppii siellä tunnilla ja sitten
tytöistä oli kans ne tyhmät, että pliis älkää tulko”. Osa haluaa varmistaa
oppimisen ja valitsee paikan opettajan edestä. Toiset taas haluavat välttää
opettajan kontrollia ja menevät istumaan luokan perälle. Myös halu tur-
vallisuudentunteeseen ja oman tilan rakentamiseen vaikuttavat paikka-
päätöksiin.

Pasi (20): Ainakin toinen niistä pojista oli vähän semmonen, se oli joskus
kiusannu enemmänkin mua ala-asteella, en halunnu sen vieressä istuu. Toi-
nen jätkistä oli ihan, nojoo, tai en mä tiedä, en mä enää siinä vaiheessa
pelänny niitten kiusaamista, mut kuitenkin vähän sillee, etten mä nyt ihan
vieressä halunnu istua. Sit oli taas semmosia oppilaita, joiden vieressä mä
mielelläni istuin.

Osa opiskelijoista kokee vaikeaksi löytää omaa paikkansa, varsinkaan jos
heitä ei ole hyväksytty mukaan luokan ryhmittymiin tai he ovat ilman
ystävää. Vaikka opiskelijat saavat valita vapaasti paikkansa, opettaja voi
muuttaa istumapaikkoja työrauhasyiden takia. Tämä tarkoittaa usein sitä,
että takaa siirretään ”häiriköitä” tai ”puheliaita” eteen tai paljon keske-
nään puhuvat kaverukset erotetaan toisistaan. Joskus rauhaa synnytetään
sijoittamalla rauhaton opiskelija rauhallisen vierustoveriksi. Toisinaan
tämä tarkoittaa sitä, että ahkera hiljainen tyttö saa parikseen ”rasavillin”
pojan, kuten Kati Kasanen, Hannu Räty ja Leila Snellman ovat esittäneet
kouluetnografiaan pohjautuvassa artikkelissaan (Kasanen ym. 2001,
213). Varsinkin ala-asteen opettajien laatimissa istumajärjestyksissä tytöt
ja pojat sijoitetaan usein vierekkäisiin pulpetteihin ja toisinaan pojan
istuttamista tytön viereen voidaan käyttää myös pojan rangaistuskeinona
(Virtanen 1972, 49). Perusajatuksena näihin käytäntöihin sisältyy ajatus
tyttöjen ja poikien vastakkaisuudesta tai täydentävyydestä: pojan oletettu
villeys yhdistyneenä tytön oletettuun rauhallisuuteen rakentaa ajattelun
mukaan tasapainoisuutta. Niko kertoi, että kuudennella luokalla moni
pojista hyväksyi sen, että he saattoivat saada vieruskumppanikseen myös
tytön.

Niko (16): Muistaakseni oli jotain tällaista, että opettaja arpoi parit, ketkä
istuvat vierekkäin. Olisiko se ollut niin, että oppilaat suostuivat siihen, että
poika voi joutua jopa tytön viereen.
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Kaikissa kouluissa tai luokissa sukupuoli ei määrittele istumajärjestystä
yhtä voimakkaasti. Miskan (15) mielestä ”kaikki on sillee kuitenkin kave-
reita, istuu milloin missäkin”. Usein tytöt ja pojat ovat kuitenkin jakautu-
neet luokkatilassa ryhmikseen niin, että toisen sukupuolen edustajat ovat
oikealla ja toiset vasemmalla puolella tai niin, että toiset ovat edessä ja
toiset takana (vrt. ala-asteella Kasanen ym. 2001, 210–211; yläasteella
Tolonen 2001, 90 ; Lahelma & Gordon 1997, 119–139; Gordon ym.
2000a, 146). Niko muisteli, että heidän luokallaan pojat olivat ”yllättä-
västi” edessä ja tytöt takana.

Niko (16): Yksi asia on, että on niin kuin virallinen kontrolli, että pojat
menevät nimenomaan eteen, koska yleensä tytöt haluaa olla opettajan suosi-
ossa, ovat enemmän aktiivisia. Mutta saattaa olla, koska mulla oli aika muka-
va luokka siellä, että kaikki oppilaat olivat sellaisia, että he halusivat näyttää
olevansa aktiivisia ja saada hyvät numerot.
JL: Pojat valloittivat siinä mielessä parhaat paikat vai?
Niko: Oli ongelma, että pojat ei olleet niin fiksuja, että ne olis muuten sitä
saavuttanut. Täytyi niin kuin ottaa se sillä tavalla.

Kaikki opiskelijat eivät hyväksy tarkkarajaisiakaan tyttö–poika-jakoja.
Petteri (19) kertoi, että hän istui tyttöjen vieressä, vaikka muuten pojat ja
tytöt olivat omissa ryhmissään. Häntä ei kuitenkaan kiusattu niin kuin
Jonia, joka oli valinnut paikan erossa luokan takana hälisevistä pojista.

Joni (16): No ei tarvi kuunnella niitten juttuja. Niillä on niin lapsellisii
letkautuksia. Ne aina menee sinne taakse siis se tuffi porukka, ja alkaa oikeen
yököttään se, ja niillä on piereskelykilpailut siellä takana ja röyhtäilykilpailu
ja ne viskoo jotain paperintolloja ja kuminpalasii opettajaa kohti ja muakin
kohti, yäh, naurettavaa.

Luvussa seitsemän käsittelin luokan ryhmittymiä ja hierarkioita. Nämä
usein sukupuolittuneet ryhmäjaot näkyvät istumajärjestyksessä. Ryhmit-
tymät ja niiden mukaiset istumapaikat säilyvät tyypillisesti vuodesta toi-
seen (ks. lisää Tolonen 2001, 88; Gordon ym. 2000a, 144; Laine 2000,
32–33; vrt. omasta paikasta päiväkodissa Strandell 1996, 106).

Essi (18): Mä istuin yleensä vasemmalla puolella aika edessä. Suurin osa
tytöistä istu vasemmalla seinustalla, keskellä ja oikealla sivustalla oli vähän
kiltimpiä poikia, semmosia opiskelijoita, ja takana oli loput tytöt ja pojat
sikin sokin.
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JL: Oliks sulla ketään tiettyä, kenen viereen halusit mennä?
Essi: Olin jonkun kaverin vieressä, kenen kanssa oli koulukavereita. Sillon
kun pulpetit oli pareittain, niin oli aina tietyt ympyrät, ja jos joku meni
tiettyyn paikkaan, joku sano hei, sä oot mun paikalla. Kaikki ties sen paik-
kansa.

Kavereiden ympyröimä istumapaikka on merkki suosikkiasemasta. Luok-
kahuoneen istumisjärjestys ei aina muodostu pelkästään sukupuolen pe-
rusteella, vaan myös sukupuoliryhmien sisäiset jaot vaikuttavat. Teemu
(20) kertoi, että takana istui ”parempi porukka”, johon kuului tyttöjä ja
poikia. Muut tytöt ja pojat olivat jakautuneet seuraavasti: ”Oma mopo
porukka [osa pojista] ja nyysät tytöt ja takana oli rasavilli porukka”. Ville
(19) muisteli istuneensa ”puhumassa paskaa” toisten poikien kanssa. Sen
sijaan ”nörtit, joista ei oikein pidetty” olivat ulkona toisten poikien
porukoista. Kyse on oikeanlaisesta maskuliinisuudesta tai feminiinisyy-
destä, joka on ratkaisevaa istumapaikkojen valinnassa. Joskus sukupuoli
vaikuttaa niin paljon, että istumapaikka ratkeaa täysin sen takia, vaikka
muita yhdistäviä tekijöitä ei olisikaan.

Veera (18): Meidän luokalla oli kaks poikaa, ne istu vierekkäin, tai peräkkäin.
JL: Ai ne oli jotenkin aina vierekkäin?
Veera: No oli. Kuvittele nyt, et ois kakskytkaks tyttöö ja kaks poikaa.
Jl: Tuliko niistä kavereita?
Veera: Oli ne olosuhteiden pakosta kavereita, ei mitään kauheen läheisiä kai.

Sukupuolten jakoa myös rikottiin. Osa istuu eri sukupuolta olevan kanssa
samaan pulpettipariin vapaaehtoisesti ja osa joutuu tällaiseen tilanteeseen,
kun muita paikkoja ei enää ollut vapaana.

Marja (17): Mut ala-asteella sen verran, että tytöt ja pojat pistettiin omalle
puolelle istumajärjestykseen, ja sit mä jäin aina sillee, jolla ei ollu tyttöparia,
ja mut pistettiin aina poikien puolelle. Aina ärsyynnyin siitä hirveesti.

Istuminen eri sukupuolta olevan kanssa rinnakkain paripulpetissa saattaa
merkityksellistyä monin tavoin. Eri sukupuolta olevat välttelevät istumis-
ta yhdessä. Eri sukupuolta olevan kanssa istujien sukupuoli tai seksuaali-
suus saatetaan kyseenalaistaa, koska normina on tavallisesti istuminen
yhdessä samaa sukupuolta olevan kanssa, kuten myös Tuula Gordon,
Janet Holland ja Elina Lahelma ovat esittäneet (Gordon ym. 2000a, 146).
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Poikaa, joka istuu tytön kanssa, saatetaan kiusata ja päinvastoin. Toisi-
naan yhdessä istuminen seksualisoidaan ja yhdessä istuvista eri sukupuol-
ta olevista nuorista saatetaan miettiä, ovatko he muutenkin pari. Juho
kertoi istumajärjestyksestä, jossa opiskelijat valitsivat neljän hengen pöy-
täryhmät sukupuolen perusteella. Poikkeuksen tekivät kaksi poikaa ja
kaksi tyttöä.

Juho (20): Sitten siellä oli aina yksi pöytäkunta, jossa istui aina kaksi jätkää ja
sitten siellä oli kaksi tyttöä. Ne oli ehkä luokan kehittyneimpiä fyysisesti ja
ehkä muutenkin, henkisestikin.
JL: Oliko niillä jotain, että ne seurusteli keskenään?
Juho: Yksi seurustelusuhde siinä taisi olla menossa. Yleensä se oli niin, että
tytöt olivat ihan erikseen ja pojat erikseen, eikä ollut hirveästi mitään yhtey-
denpitoa.

Sara kertoi luokkahuoneensa istumajärjestyksestä, jossa korostuivat jako
sukupuolen perusteella ja myös jaon rikkominen.

Sara (17): Mä olin jossain välissä tosi hyvä kaveri yhden jätkän kanssa ja sen
kanssa istuskeltiin suunnilleen aika etuosassa luokkaa ja aika keskellä luok-
kaa. Oli jossain välissä myös sellaista, että pojat istuu tuolla ja tytöt istuu
tuolla. Ja sitten oli pari tyttöä poikien joukossa, jotka olivat todella oikein
miestennielijätyyppejä ja pari poikaa tyttöjen joukossa, jotka olivat sitten taas
naistenmiehiä.
JL: Niillä jotenkin nimenomaan korostui se seksuaalisuus sitten.
Sara: Me oltiin siinä joukossa sopivasti.
JL: Miten teidät luokiteltiin ulkopuolelta, että miksi te menette istumaan?
Sara: Siinä oli suunnilleen keskellä luokkaa se raja, niin me istuttiin rajan
molemmin puolin.

Sukupuolirajaa oltiin rikottu Saran kertomassa kokemuksessa kahdella
tavalla: istumalla toisen sukupuolen puolella ja istumalla rajalla oman
sukupuolen puolella mutta yhdessä toista sukupuolta olevan kanssa. Ra-
jan merkitystä korostaa se, että Sara istui paripulpetissa pojan kanssa
nimenomaan tyttöpuolella rajaa eikä toisin päin.

Myös ruokailutiloissa opiskelijat saavat yleensä itse valita istumapaik-
kansa ja pöytäseuransa. Ruokailutilanteissa ilmenee samantyyppisiä jär-
jestäytymisongelmia kuin luokkahuoneissa. Tosin useissa kouluissa istu-
majärjestys vaihtelee ruokailun yhteydessä voimakkaammin kuin luokka-
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huoneissa, joissa samat paikat usein säilyvät viikosta toiseen. Ruokailussa
paikat voivat vaihtua, mutta tyypillisesti ruokailuseurueet pysyvät samoi-
na. Ne noudattavat usein luokan ja koulun muita ryhmäjakoa ja ystävät
valitsevat saman pöydän tai vierekkäiset paikat.

Vaikka usein opiskelijat saavat vapaasti valita istumapaikkansa, löytyy
oma paikka usein käytännössä saman luokka-asteen, saman luokan ja
saman sukupuoliryhmän perusteella. Janne (15) kertoi, että heillä on
”ysien pöytä”, mutta jos ei siinä ole tilaa, hän menee kahden kaverinsa
kanssa muualle istumaan. Aina kaikki eivät kuitenkaan löydä istumapaik-
kaansa helposti. Jos ei ole ystäviä tai jos kokee oman ikä- ja sukupuoliryh-
mänsä ongelmalliseksi, ei välttämättä ole itsestään selvää, minne voi men-
nä istumaan ruokatunnilla. Joni (16) kertoi menevänsä aina istumaan
tyttöjen kanssa samaan pöytään, koska hän ei tullut toimeen oman luok-
kansa poikien kanssa, jotka kiusasivat häntä homoseksuaalisuuden takia.
Leo (19) puolestaan muisteli istuneensa tavallisesti musiikin opettajan
kanssa samassa pöydässä. Istumajärjestyksen muotoutumiseen ei vaikuta
vain se, mihin paikkaan ja seurueeseen opiskelija voi istuutua, vaan myös
se, kuka tulee viereen istumaan. Joitain opiskelijoita kartettiin myös ruo-
kailutilanteissa.

Mira (18): Ja kyllä mä silloin istuin oikeestaan aika usein mun luokkalaisten
pöydässä. Mutta joskus musta tuntu, että jos mä istuin yksin jossain pöydässä
niin, että ketään muita meidän luokkalaisia ei ollu vielä, vaan ne oli tulossa,
niin ei ne välttämättä tullu siihen pöytään, missä mä olin. Mutta joskus ehkä
tulikin. En mä pitäis sitä niin absoluuttisena totuutena, eikä se mitenkään
silloin vaivannu. Nyt kun sitä ajattelee, niin se varmaan oli vähän molemmin
tavoin sitten, joskus tuli, joskus ei. Jotkut tietyt tyypit ehkä tuli ja tietyt ei.

Sukupuoli ratkaisi istumapaikat joskus jopa niin, että koululuokkien rajat
ylittyivät. Veera (18) muisteli, että heidän luokkansa kaksi ainokaispoikaa
istuivat aina rinnakkaisluokan poikien kanssa. Henna kertoi tilanteesta,
jossa sukupuolijaon merkittävyys korostui.

Henna (19): Jos oli tilan ahtautta, niin tavallaan pakon omaisesti mentiin
yhteen, mutta aika harvoin. Mä muistan, kun yhdet tytöt kerran meni
poikien pöytään, niin pojat lähti karkuun. Pojat pelkäsivät vähän tyttöjä
meidän luokalla. Tytöt olivat vähän hyökkäävämpiä.
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Essin mielestä tytöt saattoivat mennä samaan pöytään pojankin kanssa,
mutta ratkaisevaa oli pojan asema luokassa, johon liittyi myös käsitys
tämän maskuliinisuudesta.

Essi (18): Kyllä, riippuu kuka se poika oli, mut jos se oli neutraali poika. . .
Mut jos se poika oli kovis, ei välttämättä. Kovikset ei ees istunukaan yksin.

Kaikissa kouluruokaloissa sukupuolella ei ole niin voimakasta panosta
istumapaikan valintaan, mutta toisissa kouluissa istumapaikan valinta
saatetaan seksualisoida niin, että eri sukupuolta olevien opiskelijoiden
istuminen samassa pöydässä nähdään liittyvän heidän väliseen seuruste-
luunsa. Essi kuvaili, että ”on tosi jännää, tytöt ja pojat kaihtaa toisiaan
kaikissa tilanteissa, ja istutaan erilleen ja ollaan omissa ryhmissä ja sit
kuitenkin ollaan heteroita”. Homososiaalisuus eli vuorovaikutus vain
oman sukupuoliryhmän parissa on tyypillistä heteronormatiivisessa kult-
tuurissa, jossa sukupuoliryhmät ylittävä yhteistoiminta saatetaan
(hetero)seksualisoida tai kyseenalaistaa ei-toivottuna homososiaalisuuden
rikkomisena.

9.2 Välitunti joukkokohtauksena

Välituntimuistot liittyvät usein aikaan ja tilaan. Mieleen voivat tulla
käytävät ja niissä lojuminen, jonotus ja odotus sisään tai ulos, kiire siirtyä
paikasta toiseen ja mahdollisesti myöhästyminen, ulosmenopakko ja kou-
lun piha sekä sen erityiset paikat (ks. myös Tolonen 2001, 80–81). Joni
kuvaa ajan määrittämää koulurutiiniaan.

Joni (16): Ensin on viiden minuutin siirtymävälitunti, siis siirrytään luokasta
toiseen, sitten yhdeksän neljäviis on aamunavaus ja se kestää noin viisi
minuuttia. Sitten on pakollinen ulkovälitunti ja meen yleensä röökille sinne
piiloon. Siellä käy kaikki ihmiset ja jos opettaja näkee, niin se on automaatti-
sesti tunti [jälki-istuntoa]. Sitten on tunti ja sitten on meillä on kaksi ruokai-
luu, jos oot aikasemmassa ruokailussa, niin meillä on neljänkymmenen mi-
nuutin ruokatunti. Sitten sen jälkeen on toimintavälitunti, siis kaikki aktivi-
teetit kaikissa luokissa on auki, kaikki siis saa mennä tietokoneluokkaan
pelaan pelejä tai jotain liikuntaa. Sitten loput on viiden minuutin välitunteja
aina kolmeen asti. Rento systeemi.



214

Usein opiskelijat keksivät omat toimintansa välitunnilla. Jutteleminen,
kirjojen luku, pelaaminen ja liikunta sekä erilaiset leikit saattavat olla
opiskelijoiden ominta toimintaa.

Henna (18): Käytiin ostamassa karkkia tai sitten istuttiin sääritilällä, meillä
on sellaiset naulakot ja penkit, siellä sitten istuttiin tai maattiin, pää repun
päällä, lojuttiin joskus. Urheilukenttä oli lähellä, joskus mentiin katsomaan,
kun jotkut pelasi pesistä tai jotain.

Usein toimitaan ja liikutaan sukupuolen mukaisissa ryhmissä. Tietynlai-
set tytöt ovat samantyyppisten kanssa ja vastaavasti esimerkiksi ”kovispo-
jat” ovat keskenään. Poikien leikkiminen tyttöjen kanssa tai päinvastoin
saattaa olla yleistä vielä ala-asteen alkuvuosina, mutta myöhemmin siitä
saattaa saada kielteisen leiman. Muutenkin sukupuolen sekoittaminen
leikeissä ja toimintatavoissa sallitaan paremmin pienten lasten keskuudes-
sa kuin isompien (vrt. Thorne 1993). Transsukupuolinen Samuli leikki
tyttönä tyttöjen kanssa, vaikkei omaksunutkaan kovin tyttömäistä käyt-
täytymistapaa.

Samuli (24): Joskus ekalla ja tokalla luokalla mä vielä muiden mukana hypin
narua ja pelasin jalkapalloa ja twistiä, koska kaikki seittemän kahdeksan
vuotiaat tekee sitä, oli tyttöjä tai poikia, mut kolmannella luokalla mua ei
kauheesti enää hotsittanu ja mulle oli aina suurta hupia, että mä sain kannis-
kella jotain meidän luokkalaista olkapäillä, koska mä olin sillä lailla, että mä
olin kolmanneks pisin meidän luokalta niinku mimmeistä, niin tota tai vähän
semmosta machoilua siinä iässä, että pysty kanniskelemaan jotain kaveria
olkapäillä koko välitunnin ja jotain tällasta.
JL: Oliks ne tyttöjä, joita sä kannoit?
Samuli: No yleensä koska en minä niitä kundeja viittiny ruveta kanniskele-
maan. Johan niiltä ois maine menny, jos niitä olis joku tyttö kanniskellu.

Välituntisin luokan ryhmäjaot saattavat rikkoontua. Eri luokilla olevat
ystävykset saattavat kohdata. Ryhmittymiä voi muodostua yli luokkarajo-
jen ja -asteiden. Tupakkapaikasta voi muodostua tällainen erilaisten ih-
misten kohtauspaikka (vrt. Tolonen 2001, 81). Veera (18) kertoi olleensa
aina tupakkanurkkauksessa, vaikkei itse edes tupakoinut. Siellä olivat
kaikki ”pahikset” eri ikäryhmistä. Tupakan polton lisäksi opettajien väli-
tuntivalvonta kohdistuu yleensä siihen, että valvotaan opiskelijoiden siir-
tymistä pakollisille ulkovälitunneille ja sitä, ettei kukaan lähde ilman
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lupaa koulun alueelta. Näistä voi muodostua opettajien ja opiskelijoiden
välisiä auktoriteetin säilyttämistilanteita ja mahdollisuuksia osoittaa opis-
kelijoiden kesken rohkeutta ja rajojen rikkomista ja niiden kautta raken-
taa kuvaa itsestä opiskelijayhteisön ja sukupuolensa jäsenenä. Teemu (20)
muisteli, miten hän oli kahden luokkansa pojan kanssa pakoillut ulkoväli-
tunneilla opettajia ja muita opiskelijoita liikuntasaliin: ”siellä oli yleensä
niitä patjoja kauheesti, niin oltiin siellä ja loikoiltiin ja luettiin sarjakuvia
ja puhuttiin paskaa, parhaamme mukaan lintsattiin” (vrt. Tolonen 2001,
84). Tytöille tällainen sääntöjen rikkominen ei ole niin tavallista ja heitä
rangaistaan siitä poikia helpommin, koska sen ei katsota kuuluvan tyttö-
mäiseen käytökseen (ks. Gordon ym. 2000a, 152–153).

Osa opiskelijoista viettää välitunnit yksinään. Kiusatut tai yksinäiset
opiskelijat saattavat hakeutua valvovan opettajan läheisyyteen. Muuten-
kin turvallisuustekijät vaikuttivat välituntitoimintoihin. Tiettyjä paikko-
ja, etenkin valvonnan ulottumattomissa olevia pihan reuna-alueita, saate-
taan vältellä, jos on odotettavissa mahdollinen kiusan kohteeksi joutumi-
nen. Luokan ja koulun hierarkioita rakennetaankin välitunneilla. Etenkin
pojat saattavat nahistella ja tapella ja siten osoittaa arvoasemansa luokka-
yhteisössä (Tolonen 1998, 4–18). Myös pihan kilpailutilanteet ja leikit,
kuten lumipallosota, voivat helposti muuttua tilanteiksi, joissa rakenne-
taan ja osoitetaan maskuliinisuutta (ks. Lahelma 1999, 91). Juho kertoi
siitä, että hän vältteli paikkoja, joissa saattoi joutua kiusatuksi. Hän
muisteli koulun penkkiä ja ulkoovea, joista muodostui poikien ja eri
ikäryhmien valtataistelujen sekä reviirien merkitsemisen ja haastamisen
pääareenoita (vrt. Strandell 1996, 108). Opettajat eivät puuttuneet hänen
koulussaan näihin reviirikäytäntöihin.

Juho (20): Yläasteella aina kun aurinko paistoi, me istuttiin penkillä
aurinkoisella seinustalla. Siellä penkillä oli just aina hirveät tappelut. Ysiluok-
kalaiset saa istua siellä ja muut ei, tai sitten kasiluokkalaiset saa kysyä luvan,
että saako ne istua siinä, eli siihen mahtui niin kuin silleen, että kaikki
ysiluokkalaiset, osa kasiluokkalaisista, mutta seiskaluokkalaiset ei päässeet
ollenkaan. Mopot ajettiin aina pois. Ne ei saaneet olla edes sillä aurinkoisella
seinustalla. Sitten siellä oli ovijärjestelmä, että ysiluokkalaisilla oli oma ovi,
sitten kasiluokkalaiset yrittivät myös saada omaa ovea siitä itsellensä, mutta
ne ei onnistuneet siinä, koska seiskaluokkalaisten piti myös päästä sisään
kouluun.
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Tytöille välituntitilanteisiin liittyy erilaisia hierarkioiden rakentamistapo-
ja kuin pojille. Tytöt eivät yleensä rakenna feminiinisyyttään kilpailun ja
tappelujen avulla kuten monet pojat. Nadja (20) kertoi, miten tytöt
kokoontuivat tiettyyn paikkaan meikkaamaan ja kaunistautumaan.

Nadja (20): Sitten muuten siellä oli tosi iso peili, jonka edessä aina istuttiin.
Peilin edessä oli penkit, ja sitten ysiluokkalaiset sai yleensä aina sen penkin.
Siihen mentiin istumaan ja siinä laitettiin huulipunaa ja ripsiväriä ja tupeerat-
tiin hiuksia, istuttiin ja juteltiin.

Tyttöjen feminiinisyyteen ja poikien maskuliinisuuteen asetetaan toisten
opiskelijoiden taholta kouluyhteisössä välituntisin monenlaisia paineita.
Molempiin sukupuoliin voi kohdistua seksualisointia. Jos tyttö ja poika
viettävät yhdessä aikaa välituntisin tai liikkuvat parina, heidät saatetaan
(hetero)seksualisoida.

Usu (16): Yleensähän se on että tytöt pyörii tyttöporukassa ja pojat poikapo-
rukassa. Ja jos joku tyttö pyörii pojan kanssa ruvetaan epäilee, et niillä on
jotain pörinää keskenään. Mut musta olis hirveen kiva, jos kaikki pojat ja
tytöt ois ihan sekaisin.

Seksuaalinen häirintä saatetaan kouluissa normalisoida ja luonnollistaa
(vrt. Saarikoski 2001, 254). ”Pojat ovat poikia” -ajattelu sallii sen, että
pojat kiusaavat seksuaalisesti tyttöjä. Henna kertoi, miten pojat nipisteli-
vät tyttöjä välituntisin (ks. Aaltonen 2001a, 107–120). Tämä käytös
liittyi hänen mielestään ala-asteaikaan, yläasteella pojat käyttäytyivät pa-
remmin.

Henna (19): Ala-asteella pojat koko ajan nipisteli ja kaikkea tällaista. Siinä oli
sellaista, että kun ne olivat niin kiinnostuneita tytöistä, mutta eihän ne silloin
vielä uskaltaneet pyytää ketään mihinkään. Silloin juostiin hirveästi toisten
perässä. Yläasteella tuollainen touhu aika paljon jäi. Varmaan senkin takia,
kun siinä oli lukio samassa, niin ei kukaan kehdannut sillä lailla, kun lukiolai-
set olivat niin isoja siellä.

Usein kiusaavat pojat eivät valitse kiusan kohteeksi tyttöä, josta pitäisivät,
vaan tytön jonka kautta voivat osoittaa valtaansa, kuten luvussa seitsemän
esitin. Tilan käytössä ja sen haltuun otossa pojat ovat tyttöjä aktiivisempia
sekä luokkahuoneessa että välitunneilla, mutta kuten Tuula Gordon,
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Janet Holland ja Elina Lahelma ovat analysoineet, joukossa on usein
myös hiljaisia rajatulla reviirillä liikkuvia poikia ja aktiivisia tyttöjä, jotka
usein ottavat paikkansa koulutilassa ryhmänä (Gordon ym. 2000a, 156,
160).

9.3 Vessat julkisena tilana

Koulun käymälä eli vessa on yhtä aikaa yksityinen ja julkinen tila, johon
on kiinnitetty vähän huomiota tutkimuksissa2. Tarkastelen aineistoni
perusteella koulun vessoja ja sitä, miten oppilaat ja opettajat kontrolloivat
ja muuttavat niiden käyttöä. Analyysissani vessasta tilana korostuu sen
luonne sukupuolisena ja seksualisoituna tilana, jonka käyttö ylläpitää ja
tuottaa sukupuolijakoa. Vessa on fyysisten tarpeiden suorittamispaikan
lisäksi myös kohtauspaikka ja oleskelutila. Tarkastelen vessojen seinäkir-
joituksia, siellä tapahtuvaa kiusaamista ja muita kiellettyjä tekoja.

Vessoihin ei menty mielellään, koska ne olivat epäsiistejä, niissä kiu-
sattiin tai ne eivät tuntuneet tarpeeksi yksityisiltä (vrt. Aapola1999, 324).
Vessassa oli ”ihan erityinen oma haju, mitä mä en ole tavannut missään
muualla, kun just sen koulun siinä vessassa, sit se oli hirveen matala, kopit
oli niin pieniä, että niissä piti istuu polvet leuassa” (Veera 18). Joidenkin
mielestä ääni- ja näköeristys eivät ollut riittävä. Vessoissa käydään mah-
dollisimman harvoin tai valitaan koulun vessoista sellainen, joka parhai-
ten suojaa yksityisyyttä. Aleksi (17) kertoi käyneensä vain muutaman
kerran yläasteaikana koulun vessassa. ”Käydä nyt julkisesti vessassa, ei se
nyt oo kovinkaan kivaa” hän kommentoi. Vessa saatetaan ymmärtää
yksityisenä paikkana, jossa tehdään yksityisiä tarpeita. Koulun vessa kui-
tenkin koetaan tyypillisesti nimenomaan julkiseksi.

Teemu (20): Siis en käyttänyt yleistä vessaa, kun tiesin muutaman vessan,
jotka oli paljon siistimpiä esimerkiksi terveydenhoitajan vessa oli yleinen tai
siis yleisessä käytössä, mutta siitä ei puhuttu, ja liikuntasaleilla oli semmoset,
kun avas oven ja meni sinne, niin ketään ei ollu siinä viereisessä kopissa, kun
ei ollut viereistä koppia. . . Mä en käynyt yläasteella yleisessä vessassa.

Koulun wc-tilat on tavallisesti nimetty tyttöjen ja poikien vessoiksi erilai-
sin tunnuksin (esim. n tai m). Joissain kouluissa on yksittäisiä vessoja,
joissa sukupuolitunnuksia ei ole, mutta toisissa kouluissa yksityisvessois-
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sakin on sukupuolista kertovat tunnukset. Petteri (19) kertoi yksittäisves-
sojen sukupuolitunnuksen johtuvan siitä, että tyttöjen vessassa oli käsi-
suihku, joka puuttui poikien vessasta. Samuli (24) muisteli, että ”ne oli
periaatteessa saman näkösiä vessoja, et ne oli vaan vähän sillä tapaa
luokiteltu, että niitä oli kai neljä tai kuusi vessaa, kyllä niissä oli ovessa
joku merkki”. Pojat hoitivat vessassa käynnin tyttöjä nopeammin. Tytöt
saattoivat käydä tämän takia vapaissa poikien vessoissa. Joskus sukupuoli-
nimikkeistä ei välitetty ja sekä pojat että tytöt kävivät molemmissa ves-
soissa. Marja (17) kertoi, että ”monet naispuoliset käy miespuolisten
vessoissa sen takia, kun ne on vapaita”. Petteri (18) taas muisteli ikävää
poikien ulkovessaa, jossa ei haluttu käydä: ”Kaikki meni aina tyttöjen
vessaan, kukaan ei halunnut käydä siellä [poikien vessassa] paskalla”.

Wc-tilat ovat vähemmän säädeltyjä kuin koulun muut tilat. Niissä
tapahtuu kiellettyjä asioita, kuten tupakointia, kiusaamista ja seiniin pii-
rustelua sekä paikkojen likaamista tai hajottamista. Juuri vessojen yksityi-
syys – vessat ovat ainoita paikkoja koulussa, johon opiskelija voi sulkeu-
tua – mahdollistaa tällaisen käyttäytymisen. Toisaalta opettajat ja oppilaat
itse voivat kontrolloida ja muuttaa vessan käyttöä.

Juho (20): Tyttöjen vessa oli vieressä toisesta portaikosta. Me istuttiin siinä
portaitten välikössä. Tyttöjen vessassa kävi aina opettajat tarkastamassa, mitä
siellä tapahtuu, mutta poikien vessaan ei naisopettajat uskaltaneet mennä ja
miesopettajia oli koko koulussa ihan pari kolme. Ne oli aika harvoin välitun-
tivalvojia.
JL: Liittyikö tyttöjen vessaan vastaavan tyyppistä [tupakan polttoa]?
Juho: Nekin kävi aina siellä tupakalla, mutta se väheni, kun opettaja kävi joka
kerta, kun kiersi koulun ympäri, niin joka kierroksella kävi vessassa ajamassa
lämmittelijät pihalle ja tupakanpolttajat ulos.

Kiusaaminen on joskus syynä siihen, ettei koulun vessoja käytetä. Kont-
rollin ja sääntelyn vähäisyys kytkeytyy myös turvattomuuteen. Juhon
koulun vessa oli keskeinen maskuliinisuuksien rakentamisen paikka. Juho
kertoi vessoihin liittyvästä kiusaamistilanteesta, jossa pojat kiusasivat tyt-
töjä. Pojat voivat osoittaa valtaansa kontrolloimalla tyttöjen tilan käyttöä.

Juho (20): Sen muistan kerran, kun oli lunta satanut hirveästi, niin [pojat]
heittivät hirveän lumikimpaleen sinne siten, että kun se ovi oli siellä montus-
sa, se ei päässyt aukeamaan, kun oli niin paljon lunta edessä.
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JL: Jäikö sinne joku sisään?
Juho: Sinne jäi hirveä määrä tyttöjä sisälle.

Myös tytöt kontrolloivat toisiaan vessassa. Nadja (20) koki sen raskaasti,
sillä tytöt olivat huoritelleet ja kiusanneet häntä vessassa: ”Mä en voinut
mennä vessaan, kun ne heti kuljetti mut vesihanan alle, heittelivät lusikal-
la ja nipistelivät, välillä tönivät vähän, huuteli ja haukkui”.

Kiusaamisella ja varsinkin mopottamisella eli seitsemäsluokkaisten ri-
tuaalisella kiusaamisella vessoissa on pitkä perinne. Haastateltavat kertoi-
vat, että heidän koulussaan ei sallittu mopotusta tai ettei sitä esiintynyt,
vaikka joku oli sellaista pelännytkin. Samuli (24) kertoi, että heillä ”ei ollu
mitään tommosia mopotusjuttuja, et ei ikinä kenenkään päätä tungettu
vessan pönttöön, kun se pääs seiskalle”. Niko (16) muisteli, että mopotus-
ta esiintyi, mutta ”osa suhtautui niin kuin se olisi ollut miellyttävää
kidutusta ja osa suhtautui siihen, että onpa hauskaa”.

Vessojen seinäkirjoituksissa esiintyy sekä rakkauden ja ihailun tunnus-
tuksia etenkin heteroseksuaalisessa kontekstissa että nimittelyä ja panette-
lua kuten lesbottelua ja huorittelua (vrt. Saarikoski 2001; Lahelma 1996,
478–488). Laura (16) muisteli, että heidän vessan seinällä oli sekä rakka-
usrunoja että ”se ja se luokka on huora” -teksti.

Essi (18): Muutaman kerran oon nähny semmosen, että ”se on lesbo” tai
jotain tällaista. Mä olin et ohhoh, kukakohan on kirjoittanu. En tiedä, oliks
se ihan tsoukki vai heitetty, et joku on epäilly.
JL: Yläasteella?
Essi: Niin. Nehän on lukio ja yläaste yhdessä. Kuitenki se vaikutti semmosel-
ta, et ne kaikki kirjoitukset on yläastelaisten kirjoittamia. Kaikkee tämmöstä,
että voi, se on niin ihana. Ihan hauskaa lueskella.

Sara (17) muisti hyvin itseään koskevan seinäkirjoituksen, jossa hänen ja
hänen tyttöystävänsä käyttäytymistä oli pyritty kontrolloimaan.

Sara (17): Vessassa oli joskus ysin puolivälissä iso kirjoitus, että Sara ja
[tyttöystävän nimi], älkää viitsikö nuolla toisanne julkisesti, että se vituttaa
meitä. Siihen alle oli joku kirjoittanut, että mikä rasisti sä olet, että ne saa itse
tehdä mitä ne haluaa.

Siivooja oli poistanut tekstin vessan seinältä pian sen ilmestymisen jäl-
keen. Tekstissä toisaalta reagoidaan voimakkaasti Saran ja tämän tyttöys-
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tävän käyttäytymistä vastaan ja siten samalla lesboutta vastaan ja toisaalta
vastareaktio kertoo siitä, että heteronormatiivisuutta kyseenalaistetaan
myös vessan seinäkirjoituksilla. Vastareaktion kirjoittaja liitti lesbouden
vastustamisen rasismiin. Heteroseksismin tai vastaavan käsite ei ole tuttu
samalla tavoin kuin rasismi.

Osa opiskelijoista viihtyy vessoissa ja niissä vietetään aikaa varsinkin
välitunneilla. Nadja (20) kertoi, että ”kun me ei haluttu olla ulkona, niin
sitten me siellä leikittiin kaiken maailman tyhmiä leikkejä”. Johanna (18)
kertoi, että heidän ”luokkalaiset, joo, viihty ihan hyvin siellä vessassakin
peilin edessä sillee poppoona”. Peili ja meikit ovat tärkeitä joillekin tytöil-
le ja vessa on paikka peilaamiseen ja meikkaamiseen.

Julia (18): Yhessä vaiheessa yläasteella ja lukion alkuluokilla tytöillä oli hir-
veät meikkivarastot ja välitunnilla käytiin laittamassa lisää pakkelia naamaan
ja lisää lakkaa ja kaikkea mahdollista. Se oli ihan kivaa. Aina piti käydä
tarkistamassa, että onko kaikki okei.

Tyttöjen vessasta saattaa muodostua kouluun tyttötila, joka voi olla tur-
vallinen paikka joillekin tytöille, koska poikien toiminta ja kulttuuri ei
sinne tavallisesti ulotu. Tyttöjen keskinäisen feminiinisyyden rakentami-
sen paikka monissa kouluissa on juuri tyttöjen vessa, jossa konkreettisesti
tehdään naisia meikkaamalla, kampaamalla ja harjoittelemalla niihin liit-
tyviä oikeita otteita ja käyttäytymistä.

Vessa voidaan kokea intiimiksi ja yksityiseksi paikaksi, jossa saattoi
halata tyttöystävää, kuten Sara (17) kertoi tapahtuneen, tai joutua houku-
telluksi seksiin, kuten Sam muisteli.

Sam (20): Sitten toinen kokemus oli, että koulun vessassa oli silloin kun mä
tulin vessaan, vessa ei ollut lukossa. Mä koputtelin oveen, en kuullut mitään
vastausta. Sitten mä menin sisään. Mä näin jonkun pojan, joka varmaan oli
humalassa. Mä en tiennyt, mitä se tekee siellä. Se vaan sanoi, että tuletko sä
tänne leikkimään. Mä sanoin, että mitä. Leikkimään. Mä en ole lapsi, en mä
voi leikkiä. Se sanoi, että aikuisten leikkejä. Mä sanoin, ei mua kiinnosta.
Sitten mä lähdin pois.

Vessat ovat yksi selvimmin sukupuolisesti ladatuista paikoista kouluissa ja
vessakiusaamiseen saatettiin liittää sukupuoleen liittyviä merkityksiä; tyt-
töjä työnnettiin poikien vessaan ja päinvastoin. Sukupuolitetut vessat
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mielletään seksuaalisiksi ja erityisesti heteroseksuaaliksi paikoiksi siten,
että ”väärän” sukupuolen vessaan joutuminen tai meneminen voidaan
tulkita (hetero)seksuaalisesti merkitykselliseksi. Usu pohti vessan ”säh-
köistä” luonnetta, muttei itse kokenut paikkaa sellaiseksi.

Usu (17): Meitä oli kolme tyttöä, jotka pojat kasteli ihan läpimäräks.
JL: Mikä oli siinä pointtina, että poikien vessaan? Oliko se vaan sitä, kun
pojat kiusas? Vai oliko siinä joku ajatus, että viedään tytöt poikien vessaan?
Usu: Ehkä siinä oli just se ajatus, että tytöt poikien vessaan. Taka-ajatuksena
näissä asenteissa kun on tyttöjä ja poikia, että tytöt on kiinnostunu pojista
heteroissa ja päin vastoin, et se on sellanen sähkönen paikka. Sellanen nor-
meihin liittyvä aihe, et sit viedään sinne ja siellä kastellaan.
JL: Se on aika jännä. Et tää on niin poikien alue ja on hirveen jännää, jos tytöt
viedään sinne.
Usu: Mä en koe sillee, koska tässä tulee mun identiteetin kanssa, koska mä en
todellakaan tällä hetkellä ainakaan ole kiinnostunu pojista. Ei se mulla aina-
kaan laukaise mitään jännitteitä.

Pasi (20), joka on transsukupuolinen, kertoi siitä, kun häntä luultiin
pojaksi tyttöjen vessassa.

Pasi (20): Muistan kun oli lukiossa, taisi olla lukion kolmannella, kai oli
tullut uusia seiskaluokkalaisia ja uusia kymppiluokkalaisia ja sit ehkä uusia
ykkösluokkalaisia, niin ekan kerran kun menin tyttöjen vessaan, kuului sem-
mosta kihinää, että taidat olla väärällä puolella. Se oli hirveän hauska tilanne,
koska olin silloin jo oman itseni tiedostanu. Se oli hauska tilanne, mutta en
mä kuitenkaan voinu mennä ja ilmoitin, etten kuitenkaan ole. En mä sanonu
niille mitään.

Tyttöjen ja poikien vessakäyttäytymisessä oli eroja. Haastateltavien koke-
musten analyysin perusteella sekä tytöt että pojat saattoivat tupakoida
vessoissa ja kirjoittaa niiden seiniin, mutta vessoihin liittyvä kiusaaminen
ja paikkojen hajottaminen oli pojille tyypillisempää. Vessakiusaaminen
oli ensisijaisesti poikien tekemää joko tytöille tai pojille. Tytöt sen sijaan
tuntuivat käyttävän vessaa useammin oleskelutilana ja meikkaus vei aikaa.

Kaksi haastateltavaa, jotka kertoivat heillä olleen koulussa ”yksityiset”
vessat, eivät juurikaan kertoneet niiden sukupuolitetusta luonteesta, kos-
ka sitä ei ollut.

JL: Koulun vessat. Tuleeko sulla niistä mitään mieleen? Liittyykö niihin
mitään tällaisia tilanteita, jotka liittyy seksuaalisuuteen? Tai mitään puheita?
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Leo (19): Ei. Meidän koulussa oli yksityiset vessat.
JL: Oliko ne erilliset tytöille ja pojille.
Leo: Ei. Niitä oli joka paikassa. Sai käydä, jos haluaa.

9.4 Suihkukokemukset ja yksityisyyden menetys

Koulun suihkutilat ja pukuhuoneet ovat sukupuolittuneita tiloja kuten
koulun vessat, mutta niihin liittyy ruumiillisuuden kokemukset mieleen-
painuvammin näkyvän alastomuuden takia. Tytöille ja pojille on merkit-
ty erilliset huoneet ja ne saatetaan myös seksualisoida vessojen tapaan.
Kurkkiminen toisen sukupuolen tilaan on yksi tähän liittyvä käytäntö.
Suihkuihin liittyy vielä voimakkaammin yksityisyyden menetyksen tun-
ne, koska silloin pitää riisuutua alasti muiden opiskelijoiden silmien
edessä (ks.myös Carroll & Hollinshead 1993, 159). Suihkuissa käymisen
yleisyyteen vaikuttaa koulun kulttuuri; se on yleisempää alaluokilla kuin
peruskoulun yläasteella. Yksilölliset suhtautumiserot suihkussa käymiseen
kuitenkin vaikuttavat. Monissa kouluissa liikuntatunnit onkin järjestetty
varsinkin yhdeksäsluokkalaisille päivän viimeisiksi tunneiksi, joten opis-
kelijat voivat jättää peseytymisen kotiin.

Emilia (20): Kyllä se oli aina, ettei ois halunnu mennä minnekään suihkuun.
Ne oli hirveän ikäviä ne liikunnantunnit jotenkin, suihkujutut. Ja sit tietysti
yläasteella ja lukiossa liikunnanopettajat alko olla hirveän joustavia, pysty
järjestämään niin, ettei tarvinnu koulussa käydä suihkussa, voi käydä kotona
tai jotenkin muuten. Ala-asteella en tiedä minkä takia ei ois halunnu käydä
suihkussa.

Peruskoulun yläasteen suihkukokemuksia haastateltavat kuvasit ikäviksi.
Petteri (19) muisteli, ettei häntä ”huvittanut riisua alasti kaikkien näh-
den”. Syynä oli usein nimenomaan oman kehittyvän ruumiin paljastami-
nen ja siihen liittyvät estot (vrt. Kosonen 1998).

Essi (18): Se oli jännä, yläasteella, joskus seiskalla oli semmosta, et oli kau-
heen vaikee olla alasti muitten seurassa, se oli hämäävää ja noloa. Ei usein-
kaan käyty suihkussa ees liikkatunnin jälkeen.
JL: Oliko se yleistä?
Essi: Oli oli, tosi harvat meni suihkuun. Ja liikanmaikka yritti kauheesti, että
nyt meet suihkuun, ja jengi oli hmm hmm. Lukiossa oli ihan eri juttu. Se on
jännä, et se on vaan yks tietty vaihe, et ihmiset on kauheen arkoja ittestään,
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kehostaan. Ei halua paljastella kellekään mitään. . . Kaikki, jos puhutaan
seksuaalisuudesta tai menkoista tai jostain, kaikki on kauheen sillee. En mä
tiedä, se on vaan joku vaihe. En tiedä, onks pojilla semmosta vaihetta, että
niitä jotenkin nolostuttaa.

Essi liitti nolouden tunteen omasta ruumiistaan nimenomaan murros-
ikään. Toisaalta kaikki eivät koe ruumiinsa paljastamista ongelmaksi, ja
Tarja Tolonen esittääkin analysoidessaan tyttöjen puhetta ruumiillisuu-
destaan, että ruumiin peittämisen tarpeen lisäksi mahdollisuutena on halu
olla esillä, paljastaa ruumistaan häpeämättä sitä (Tolonen 2001, 173) .
Joni (16) selitti, että hän vaan ”törkeesti siinä vaan heittää kaikkien
ihmisten eessä vaatteet pois ja painuu suihkuun”. Hänkin muisteli, miten
muut pojat arastelivat näyttää ruumistaan, ja kertoi, miten ala-asteellakin
pojat olivat laittaneet kädet ”pippelin” eteen, kun olivat menneet suih-
kuun. Useimpien nuorten mielestä ruumiin näyttäminen tuntuu oudolta.
Nuoret pohtivat suihkukokemusten yhteydessä ruumiinsa normaalisuut-
ta. Usu (17) kertoi, että häntä ”hävetti mennä” suihkuun, koska hän piti
itseään ”läskinä” (ks. Kosonen 1998). Teemu taas tunsi itsensä liian
laihaksi.

Teemu (20): Mua inhotti mennä. Toisaalta häpesin kroppaani, kun olin
sellanen rimpula ja muut oli semmosii kookkaampia. Tottakai siellä oli jotain
pöydän alla kasvaneita sellasii satakolkyt senttisiä ja laihoja, mutta mä häpe-
sin siinä suhteessa kroppaani. Kaikki oli justiin, että vaikka on kuinka hetero-
poika, niin aina tulee katottua toisen kroppaa ja niin. Inhosin yli kaiken sitä.
Sen takia mä valitsin olemalla viimeinen.

Toiset suihkussa kävijät seuraavat myös muiden ruumiiden kehittymistä
(ks. Aapola 1999, 316). Joskus vertailu ja jopa ruumiin muutoksista
keskustelu tuntuvat neutraaleilta, joskus ahdistavilta.

Veera (18): Kyl meillä joskus oli semmosia, et kuka oli missäkin vaiheessa.
Jl: Koitsä sen myönteisenä tai. . .?
Veera: En mä tiedä, oliks siinä mitään kauheeta erityistä. Jotain semmosta, jos
jollain oli jotain kauheen paljon aikaisemmin ku muilla, siitä saatto tulla
jotain, mut ei sen enempää.

Suihkussa käymiseen saattaa liittyä kiusaamista ja sukupuolista kypsymät-
tömyyttä tai arkuutta saatetaan käyttää lyömäaseena.
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Laura (16): Mä muistan, et rinnakkaisluokalla oli pari tyttöä, jotka oli tosi
ujot, niillä oli aina liikuntavaatteet omien vaatetusten alla, ne ei ikinä riisunut
itseään. Ne nälvi ne meidän luokkalaiset niitä ja sillai.

Suihkutilojen tilaratkaisut saattavat edistää tai ehkäistä kiusaamismahdol-
lisuuksia. Johanna (18) kertoi, että koulussa suihkuihin oli laitettu suih-
kuverhot, mikä lisäsi yksityisyyden tuntua ja vähensi ahdistusta. Sen
sijaan toisissa kouluissa suihkutilojen sisäänkäyntiin ja näkyvyyteen liitty-
vät tekijät mahdollistivat poikien tekemän häirinnän. Hennan (19) kou-
lussa pojilla oli sama sisäänkäynti suihkutiloihin kuin tytöillä ja poikien
olisi ollut helppo kurkkia tyttöjen puolelle. Jo tämä mahdollisuus oli
Hennan mielestä estämässä tyttöjen rauhallista peseytymistä. Myös Miska
kertoi erikoisesta suihkutilojen arkkitehtuurista.

Miska (15): Sit meillä oli hirveet suihkukaapit yläasteella, missä oli vaan
lasiseinä välissä poikien puolesta. Tietyllä tavalla ihan törkeetä. Meillä ei oo
ikinä ollu kyllä samaan aikaan, tai on meillä kerran ollu. Sit kaikki oli just
sillee, että ei mennä suihkuun. Sit liikanmaikka tulee, että no niin, menkää
suihkuun.
JL: Ai siellä on lasiseinä välissä?
Miska: Joo, semmonen röpelletty. Sit se on laitettu semmoseks, et sieltä voi
yrittää kattoo. Sieltä näkee hahmoja jos siellä on toisella puolella. Sen takia se
ei oo kauheen mukava.
JL: Aika yllättävää, luulis että ois rajoitettu tiukasti.
Miska: Ala-asteella meillä oli erilliset suihkut, mutta siinä oli väliovi, minkä
sai auki ja semmonen rako, että jätkät tuli välkällä, että joo, mä näin kun
menit suihkuun, hahhahhaa! Ne oli kattonu sieltä alhaalta.

Suihkutilojen rakentamisessa on usein sama lähtökohta kuin vessojen
rakentamisessa: sukupuolet nähdään toisiaan täydentäviksi ja vastakkai-
siksi. Arkkitehtoniset ratkaisut, jotka pohjaavat tähän malliin, voivat
edesauttaa seksuaalisen häirinnän mahdollisuutta tai ehkäistä sitä. Aina
seksuaalinen häirintä ei ole vain poikien tyttöihin kohdistamaa, vaan
myös opettajat voivat käyttää aikuisen työntekijän asemaansa väärin (vrt.
Saarikoski 2001, 224; ks. osio 6.3).

Osa nuorista välttelee suihkutilanteita myös, koska pelkää paljastuvan-
sa lesboksi tai homoksi. Osa haastattelemistani nuorista sanoi, että he
pelkäsivät suihkussakäyntitilanteita, joissa heidän seksuaalinen kiinnos-
tuksensa olisi voinut ilmetä muille. Toisaalta osa haastateltavista toi esiin,
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ettei suihkutilanteissa ollut mitään erityisen seksuaalista (vrt. Pronger
1990, 194). Oletuksena kouluarkkitehdeilla ja suunnittelijoilla on täyty-
nyt olla, että samaa sukupuolta olevien keskeinen alastomuus on aseksu-
aalista. Näin siis suihku- ja pukutiloihin sisältyy perusoletuksena se, ettei-
vät opiskelijat ole ei-heteroseksuaalisia. Osa opiskelijoista kokee kuiten-
kin olevansa väärässä paikassa.

Samuli (24): Mä vaan ajattelin, et mua vaan vituttaa suunnattomasti olla
täällä, et en mä haluu mennä tommosen mimmilauman kanssa suihkuun,
että mulla oli semmonen tunne, että mä en kuulu tänne, et mä en kuulu
tähän systeemiin tässä ja tota en mä siinä sen kummemmin ajatellu.

Ei-heteroseksuaaliset nuoret, joiden seksuaalisuutta epäillään, saattavat
kokea eristämistä suihkutilanteissa muista opiskelijoista (ks. pukuhuo-
neessa tapahtuvasta homokielteisestä nimittelystä Griffin 1995, 59).

Sara (17): Kun juttu meikäläisestä levisi, niin puolet tytöistä vaihtoi suihku-
huonetta. Että, jaaha, hmmm . . . Se on hyvin tyhmää, mutta mä ajattelin,
että se kertoo enemmän niistä kuin minusta. Ja sitten oli nämä mun kaverit,
jotka olivat silleen, että ei sulla ole mitään hätää.

Joni (16) kertoi, että muut pojat menivät tyttöjen käyttämälle tyhjälle
puolelle suihkuun. Homoksi epäillyn pojan kanssa suihkussa olo tuntui
pahemmalta kuin tyttöjen puolelle meno (ks. Pronger 1990, 205–206).
Ei-heteroseksuaalisuuden pelko voi kietoutua osaksi tilankäyttöstrategioi-
ta, mutta niillä voidaan tehdä rajanvetoja toivottavalle ja ei-toivottavalle
seksuaalisuudelle ja sukupuolelle.

9.5 Ruumiillisuus ja pukeutuminen
sukupuolitekniikoina

Nuoret arvioivat ja pohtivat oman ruumiinsa ”kunnollisuutta” ja riittäviä
mittoja (ks. Gordon ym. 2000a, 165–166). Murrosikään liittyvät asian-
tuntijadiskurssit vaikuttavat konkreettisesti nuorten kuvaan itsestään (Aa-
pola 1999, 222, 348–349). Ruumiiseen liittyvät kommentit, toiveet ja
nimittelyt ovat tuttuja koulussa (ks. Tolonen 2001, 164). Ruumista ei
tarvitse nähdä alasti, vaan vertailua ja kommentointia tapahtuu ilmankin.
Varsinkin tytöt joutuvat paitsi toistensa vertailun myös poikien sanallisen
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ja fyysisenkin häirinnän kohteeksi (ks. Aaltonen 2001a; Honkatukia
1998). Heidän rintojensa ja takapuolensa pienuutta tai suuruutta saate-
taan arvioida. Sen sijaan poikiin ei kohdistu niin paljon ruumiiseen
liittyvää nimittelyä, joka korostaa sukupuolitettuja ominaisuuksia. Poikia
voidaan kiusata pienuudesta, lihavuudesta tai heikkoudesta, joita saate-
taan arvottaa maskuliinisuusasteikoilla kielteisesti. Ne eivät kuitenkaan
tavallisesti keskity seksuaalisuuden alueella niin vahvasti kuin tyttöjen
rintojen ja takapuolen arvostelu. Nadja (20) muisteli, että ”kireän jump-
papuvun käyttö hävetti, kun rinnat olivat kasvaneet”. Kuukautiset ja
rintojen kasvaminen edellyttävät toisenlaisia ja näkyvämpiä toimia kuin
poikien fyysiset muutokset, vaikkei niistäkään aina voi puhua toisten
kanssa, kuten Sinikka Aapola on esittänyt (ks. Aapola 1999, 319; ks.
myös Aapola 1994, 4–14).

Essi (18): No esim menkatki, ennen siit ei voinu, yläasteella kukaan ei
puhunu sulle, sitä asiaa ei ollu olemassa. Nyt saattaa sanoa, että aijai kun on
vatsa taas kipee. Ihmiset puhuu niistä ihan ku jostain, lounaalla tossa tai
tollasta. Se katoo jossain vaiheessa, kun se ei oo enää henkilökohtainen, arka
asia, kroppa-asiat ja vastaavat. Puhutaan vapaasti lukiossa kaikista asioista.

Lukiossa ruumiin muutoksiin ja eroavuuksiin osataan suhtautua usein
peruskouluaikaa monipuolisemmin, mutta peruskoululaisetkin puhuvat
ruumiillisesta kehityksestä, mikä voi toimia sosiaalisen tuen antamisena
ystävien kesken (vrt. Tolonen 2001, 164), mutta myös kontrolloinnilta
laajemmassa keskustelupiirissä. Pasi (20) kertoi luokan tyttöjen puhuneen
rintojen koosta ja rintaliivien hankkimisesta, mutta transsukupuolista
Pasia rinnoista huolehtiminen ei kiinnostanut: ”Mä olin, että enköhän
mä selvii ilman rintsikoita ja sit ne oli hirveen huolissaan siitä, että hei,
ihan oikeesti, sä vielä kadut joskus”. Oletusarvona Pasin luokan tyttöjen
keskuudessa, kuten varmaan monissa muissakin kouluissa, on saada riittä-
vän suuret rinnat riittävän aikaisin ja onnistua säilyttämään rinnat hyvän-
näköisinä läpi elämän. Tarja Tolonen on tuonut esiin, että tytön ruumiil-
lisuuteen liittyvät määreet rakentuvat kulttuurisesti, mutta määräytyvät
paikallisesti (Tolonen 2001, 165), ja merkityksellistyvät yksilöllisesti, ku-
ten Pasilla, joka kyseenalaisti rintoihin liittyvän arvostuksen omalla koh-
dallaan. Hänelle tulevana miehenä rinnoista olisi lähinnä haittaa.
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Pojilla ruumiin muutoksista ehkä tärkeimmät liittyvät lihasmassan
suuruuteen, pituuskasvuun, parran ja karvoituksen lisääntymiseen ja pe-
niksen kokoon. Lihaksista, pituudesta ja parrankasvusta, jotka ovat muille
helposti näkyviä seikkoja, on helpompi puhua kuin sukupuolielinten
kehittymisestä. Sekä tyttöjä että poikia saatetaan toisaalta kiusata liian
aikaisesta kypsymisestä, mutta etenkin liian hitaasta tai vähäisestä aikuis-
tumisesta. Molempia saatetaan pelätä ja monelle jää ikäviä muistoja ja
epävarmuus ruumiillisuuteen liittyvistä asioista (ks. Kosonen 1998, Aa-
pola 1999, 319, 235).

Hiukset, meikkaus, korut ja muut ruumiiseen liitetyt tekijät (esimer-
kiksi tatuoinnit) ovat oleellisia arvioinnin kohteita kouluyhteisöissä. Ikä,
sukupuoli ja asema luokkayhteisön hierarkioissa ja ryhmittymissä määrit-
telee sitä, mikä on mahdollista ja sallittua. Jos luokan ”hiirulainen” ottaa
tatuoinnin, häntä kiusataan siitä, kun se taas parantaa eliittiryhmään
kuuluvan asemaa entisestään.

Tytöille ja pojille sallitaan erilaisia asioita, ja liiallisena kaikki suku-
puoleen liittyvä kääntyy usein itseään vastaan. Runsas hiusten laitto tai
meikkaus saattaa kostautua tytöillä huoritteluna ja pojilla homotteluna
(vrt. Tolonen 2001, 169–170), vaikka toisaalta ”lapsellisuudesta” tai
”värittömyydestä” voidaan rangaista paitsioasemalla tai nörttimaineella.
Essi oli leikannut harrastuksensa takia lyhyet hiukset peruskoulun yläas-
teella ja kokenut muiden suhtautumisen häneen tämän vuoksi ikäväksi
(ks. poikamaisesta tyylistä Tolonen 2001, 165–166).

Essi (18): Silleen että hehheh poika! Jotain tällaista. Siinä vaiheessa se tuntu
ihan pahaltakin, koska mä olin mielestäni ihan tyttö ja naisellinen ja kaikkee.
Sit tuntu niin, et diskossa ja kaikissa mua ei koskaan katottu sen takia, että
mulla oli lyhyt tukka. Joku tämmönen tukkaki oli niin vahva juttu, jossain
yläasteella tosi harvalla tytöllä on lyhyt tukka, semmonen poikatukka. Sitä
pidetään jotenkin kauheen tärkeenä. Jos mä katoin meidän yläastetta, niin
siellä oli kyl kaikilla pitkä tukka tytöillä. Ja ne täyttää kaikki sen tietyn
kriteerin.

Tyttöjen piti näyttää poikienkin mielestä tytöiltä sekä ruumiin muotojen-
sa, hiustensa että pukeutumisensa osalta (Tolonen 2001, 163, 177–183).
Pojat eivät saaneet pukeutua liian värikkäästi3. Muotia pitäisi seurata,
tosin muistaen luokkayhteisön arvot, ja samalla säilyttää ”yksilöllisyys”
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pyrkimättä liialliseen erottautumiseen. Osa epäsuosituista opiskelijoista
säilyy heikossa asemassa riippumatta siitä, kuinka pätevästi he tunnistavat
ja toteuttavat luokan kulttuurin pukeutumis- ja ulkonäkövaatimukset.
Osa nuorista valitsee erilaisen pukeutumistyylin kuin luokan vallitseva
kulttuuri edellyttää ja samalla he asettuvat potentiaalisen kritiikin koh-
teiksi (vrt. Tolonen 2001, 169).

Samuli (24): Yläasteella mulla oli irokeesiä ja mulla oli ketjuja ja mä olin ihan
puhdas punkkari. . . Siellä ei ollu montaa sellasta, jotka niinkun erottu selväs-
ti massasta. Kaikki oli just jotain juppikamaa ja ehkä sitte muutama landen-
puoleinen.

Ulkonäköön liittyvien tekijöiden lisäksi merkityksellistä on se, kuinka
käyttää ääntään ja miten liikkuu (ks. Gordon ym 2000a, 179–185; Tolo-
nen 1999, 135–158, 181). Pojilla korkea ääni ja tytöillä matala ja voima-
kas ääni, vääränlainen nauru sekä puheen tempo ja sävy tai murre voivat
aiheuttaa pilkkaa (ks. myös Davies 1999, 54). Poika ei saisi liikuttaa
liiaksi käsiään, lanne ei saisi liikkua liiaksi kävellessä ja istua pitäisi mie-
hekkäästi. Tytön taas pitäisi olla sopivan tyttömäinen sekä puhua ja
liikkua hillitysti mutta välttää käyttäytymistä ja liikkeitä, jotka kyseen-
alaistavat kunnollisen tytön maineen. Tarja Tolonen esittää, että yläas-
teella osa tytöistä arvostaa myönteiseksi tyylilajiksi niin sanotun hillityn
elegantin naisellisuuden, joka liittyy myös aikuismaisuuteen (Tolonen
2001, 167).

Erilaisiin osakulttuureihin tai maahanmuuttajaryhmiin kuuluvilla
nuorilla voi olla omasta taustastaan lähteviä pukeutumis- ja käyttäytymis-
tyylejä. Osalla maahanmuuttajanuorista ja muista valtaenemmistön mah-
dollisen syrjinnän kohteeksi joutuvista nuorista voi olla myös suurempi
tarve osoittaa olevansa normaali, mikä sukupuolen ja seksuaalisuuden
osalta näyttäytyy heteroseksuaalisuutena ja toivotunlaisena maskuliini-
suutena tai feminiinisyytenä (ks. Davies 1999, 52–53; Kumashiro 1999,
65).

Elehtiminen ja liikkeet saattavat olla väyliä, joiden avulla kerrotaan
ironisoiden omasta heteroseksuaalisuudesta. Pojat voivat käyttää kynää,
sormea tai teknisten töiden tunneilla työkaluja penissymbolina lanteillaan
ja tehdä liikkeitä, jotka muistuttavat yhdyntäliikkeitä, rakentaen niillä
julkisen esityksen, jonka tarkoituksena on kerätä huomiota ja joka samalla
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toimii keinona todistaa heteroseksuaalisesta maskuliinisuudesta ja sen
erinomaisuudesta (vrt. Dixon 1997, 89–104). Esimerkiksi liioittelemalla
ja muuttamalla eleitä naismaisiksi tai homomaisiksi pojat voivat korostaa
heteroseksuaalisuutta (vrt. Butler 1990; ks. myös Harrison 2000, 13).
Miska kertoi, miten pojat olivat meikanneet.

Miska (15): Meidän jätkät meikkas ittensä luokkaretkellä. Sit niillä oli ripsi-
värit naamassa ja mentiin bussilla. Sit ne kattoo ne paikalliset, et ahaa. . .
JL: Miten muut suhtautu teidän luokkalaisiin?
Miska: Kyl ne oli vähän sillee, kun likat oli meikannu niitä, niin jotkut oli
meikannu toisiaan. Likkojen meikkaamat oli seuraavana päivänä, miten nää
lähtee pois, ja ne, jotka oli meikannu toisia, oli hehheh ja käveli sillei reteesti,
et mennääks tonne kauppaan käymään.

Liiallisuuden rajat ovat aina lähellä ja harva pystyy täysin pelotta toimi-
maan ja liikkumaan koulussa, jos haluaa tavoittaa koulukulttuurinsa
ideaalin käyttäytymistavan. Mikko (20) muisteli, miten hän pyrki selviy-
tymään ryhmäpaineessa: ”Mä yritin olla hirveen sellanen niinku neutraali
aina, et yritti aina, et kukaan ei nyt ainakaan huomauttanu tai sillai”.
Usein neutraalius tai tavallisuus koetaan myönteiseksi asiaksi (ks. Tolo-
nen 2001, 171, 194), mutta joskus sekin voi tuntua ahdistavalta. Kaikki
eivät edes pyri ideaaliin ja heihin suhtaudutaan vaihtelevasti (ks. Renold
2000, 316–318).

Päivi (17): Mua on aina pidetty poikamaisena koulussa. Kronikassakin on
meikäläisen kohdalla tällainen, että meidän enkun maikka, luki ensimmäisel-
lä englannin tunnilla, että hei sinä poika, jolla on täysi . . . paita päällä.
JL: Miten sä siihen suhtauduit?
Päivi: Lähinnä mua on luultu pojaksi siitä lähtien, kun mä olin ton kokoinen.
JL: Onko sua häirinnyt se?
Päivi: Ei missään vaiheessa. Mä olen mikä mä olen.
JL: Onko se sinusta mukavaa?
Päivi: Ei sen enempää ole mukavaakaan. Mulla on neutraali asenne. En mä
siihen pyri.

Transsukupuolinen Samuli kuuli myöhemmin koulukaveriltaan, ettei
tämä ollut pitänytkään Samulia tyttönä kouluaikana.

Samuli (24): Se viittas yhen semmosen, kuinka rankasti sä kirosit, kun sun
mutsi laitto sulle letit, et tämmönen yks viittaus oli, että mihin hän oli
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kiinnittäny huomioo, ja mä luulen, että se oli ollu sama kaikilla meidän
luokkalaisilla, että koskaan no okei vielä ehkä joku ala-asteella. Siis se oli
hyvin harva tilanne, ku mulla oli se hemmetin hame päällä ja se oli just
kevätjuhla tai joulujuhla ja muutenkin sillai, et ku mull oli pitkä fleda. Ennen
kun mutsi anto luvan niin siis [leikata sen]. Kun mun käyttäytyminen oli niin
vastakkaista, ja sit se, että mä niinku pystyin oleen kaveri kaikkien kanssa,
kun taas sitten perinteisesti mimmit oli klikkiintyny ja kundit oli klikkiinty-
ny. Ni mä aina poukkoilin niiden kaikkien ryhmien välillä, et ei mua oikeas-
taan varmaan kukaan sitten eritoten mitenkään luokitellu sitten, että mitä sä
tässä teet, sun pitäs olla tyttöjen kanssa.

Samulin äiti oli pakottanut tälle tyttöjen perinteiset vaatteet, mutta hän ei
ollut niistä pitänyt. Yläasteella hän ei enää suostunut käyttämään niitä ja
valitsi punkkarityylin, joka mahdollisti sukupuolimerkkien sekoittamisen
ja sitä kautta teki tilaa kyseenalaistaa luokan normit.

Samuli: Mä sit muutenkin pyrin erottumaan ja oikeastaan punkkari on, ni se
on hyvä tapa, että sitä erottuu täysin ja siin tulee sit aika adrogyyni hahmo,
että ei korosta oikeastaan kumpaakaan sukupuolta siinä pukeutumisessaan
paitsi tää, että mulla oli sitten aina housut jalassa eikä mitään muuta.

Itsellisemmän sukupuolityylin rakentaminen on jatkuvaa riskien ottoa ja
tasapainottelua sukupuolen toiston, muuntelun ja toisin tekemisen välillä
(ks. Butler 1990).

9.6 Arkisten rajojen ylittyminen – juhlat ja retket

Koulun arkirutiinit ylittyvät perinteisesti lukukausien loppuvaiheessa
joulu- ja kevätjuhlissa sekä lukiossa lakkiaisissa, penkkareissa ja vanhojen
päivinä. Kouluissa vietetään itsenäisyyspäivänjuhlia ja muita vastaavia
tilaisuuksia. Lisäksi luokilla ja luokka-asteilla on omia juhlia tai teemail-
toja. Näitä tilaisuuksia vietetään useimmiten koulun omissa tiloissa. Kou-
lun ulkopuolella taas mennään luokkaretkille, lyhyemmille opintovisii-
teille sekä leirikouluun. Näiden tilaisuuksien yhteydessä kouluarjen rutii-
nit saattavat kyseenalaistua, mutta niihin liittyy usein koulun omaksumia
perinteitä. Nämä perinteet ja rutiinien ”rikkomiset” ovat sukupuolen ja
seksuaalisuuden tarkastelun kannalta kiinnostavia. (Ks. Komulainen
2001, 39–54; Palmu 1999, 181–202; Lappalainen 2002a.) Ne tarjoavat
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perinteisinä ja usein kaavamaisina näytelmän omaisina tapahtumina hy-
vän mahdollisuuden ironisointiin ja kaavoja haastaviin performansseihin
(vrt. Tolonen 2001; Lönnqvist 1993, 138).

Joni (16) kertoi esittäneensä tanssia koulun juhlissa ja sai siitä kiitosta
opettajilta ja osalta tytöistä, mutta pojat suhtautuivat esiintymiseen kriit-
tisesti. Koulun juhlissa ja niihin liittyvissä näytelmissä tarjoutuu paikka ja
tilaisuus ylittää sukupuolirajoja. Samuli (24) muisteli, että heidän Romeo
ja Julia -näytelmässään kaksi tyttöä oli esittänyt päärooleja. Leo (19) oli
kyseenlaistanut sukupuolen paitsi näyttelemällä Lumikin pahaa äitipuolta
koulunäytelmässä myös laulamalla korkealta musiikkiesityksissä. Muut
pojat ”hihittelivät” hänelle. Rajojen rikkominen on toisaalta helppo tapa
naurattaa yleisöä ja siten ylläpitää ajatusta sukupuolen vastakkaisuuden
ylittämisen mahdottomuudesta, mutta se voi toimia myös arvojärjestyk-
sen ironisointina (ks. Tolonen 2001, 87; vrt. Butler 1990), kuten Nadjan
muistossa poikien balettiesityksestä.

Nadja (20): Sitten taisi olla yläasteella, mä olin kasiluokalla ja ysiluokkalaiset
pojat oli järjestäneet balettiesityksen. Isokokoiset pojat. Niillä oli vaaleanpu-
naiset tyllihameet ja jumppapuvut ja sukkahousut ja balettitossut jalassa,
punaiset huulet. Niillä oli sitten 150-kiloinen opettaja, mies, jolla on parta-
kin, niin siitä oli tehty keijukainen.

Juhlissa ja bileissä pukeutuminen ja meikkaaminen korostuvat (ks. myös
Tolonen 2001, 175–176). Joissain koulun juhlissa esimerkiksi itsenäi-
syyspäivänä saatetaan lipunkantajat pukea kansallispukuihin, joissa ko-
rostuu sukupuolten erot. Suomen lippua kantamassa on tavallisesti tyttö–
poika-pari (ks. banaalista kansalaisuudesta Gordon & Lahelma 1998,
251–253). Etenkin koulun lopettajaisjuhlissa ja vanhojen päivänä, jolloin
tyttöjen feminiiniset juhlavat mekot, kampaukset ja meikit ovat tavallista
arkea voimakkaammin mukana, ja vastaavasti pojat saattavat pukeutua
”parempiinsa”, jopa miesten aikuismaiseen pukuun solmioineen. Laura
(16) muisteli kevätjuhlaesiintymistään, jossa hän oli kolmen muun tytön
kanssa esittänyt vanhoja iskelmiä ja he olivat pukeutuneet korostetun
naisellisiin vaatteisiin, meikkeihin ja kampauksiin. Naisten ja miesten tai
tyttöjen ja poikien vastakkaisuutta korostetaan koulujuhlissa myös muu-
ten kuin pukeutumisella ja rooleilla.
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Marja (17): Me oltiin tekemässä koulun jotain arpajaisvoittoja, ongintavoit-
toja, niin siellä oli kyniä. Sit ne sano meille, että tehkää niitä paketteja, että
pojat saa siniset kynät ja tytöt saa punaset. Me oltiin, että hetkinen, hetkinen,
minkä takia pitää pienestä pitäen ruveta tollasta opettamaan. Eiks ne voi
pistää ihan sekasin, ja se rupes naputtamaan meille. Se oli kauheeta.

Tanssiminen ja ”bailaaminen” alkoholin käyttöineen korostuu paitsi
osassa koulun juhlia myös luokkaretkillä ja opiskelijoiden itse järjestämis-
sä tilaisuuksissa kuten luokkabileissä. Tähän käyttäytymiseen voi liittyä
juttuja ja kokemuksia tyttöjen ja poikien välisestä seurustelusta ja seksistä.

Samuli (24): Kimmat kihers keskenään hii, on niin kiva toikin poika ja
kaikkee tällasta, että ton mä oon pyytäny just, että joku sanoo, että on
kotibileet, ja sitten mä oon pyytäny sen ja sen sinne. Must se oli sillai, et mitä
tossa nyt on, että kauhee show jostain kundista, joka on tulossa kotibileisiin.

Kaikki eivät koe luokka- tai kotibileitä itselleen sopiviksi. Joillekin niiden
vapaampi tai pikemminkin estottomampi tunnelma voi olla ongelma
oman seksuaalisuuden paljastumisen näkökulmasta tai muodostua riskik-
si kiusaamisen kannalta. Luokkajuhlissa on usein tanssia, joka traditio-
naalisen kaavan mukaisesti liittää yhteen tyttöjä ja poikia pareiksi, vaikka
nämä eivät muuten kommunikoisikaan kovin paljon kouluaikana keske-
nään (ks. Anttila 1998, 257). Parittomaksi jäämistä voidaan jännittää,
mutta sitä saatetaan myös toivoa.

Veera (18): Siellä oli diskot ja piti tanssia hitaita.
JL: Tytöt ja pojat keskenään?
Veera: Niin.
JL: Entäs ne jotka ei tanssinu?
Veera: Niitä oli vaan kaks. Mä istuin siellä diskossa ja. . . Tää tuntuu yllättä-
vän vaikeelta myöntää, myöntää ittelleen, et kukaan ei tuu hakee. Paitsi sit
kun on joku tempaus, et kaikkia pitää hakee, ja ne lahjoo jonkun pojan tulee
hakee.
JL: Oliks siinä jotain lahjontajuttua?
Veera: Mua tultiin hakee tasan yhden kerran, enkä tienny , mitä pitää tehä.
JL: Ketä muuta, sanoit et pari tyyppiä ei tanssinu, ketä ne oli?
Veera: Ne oli kaks meidän luokan nörteintä.

Nuoret voivat rikkoa tanssikuvioita myös tanssimalla samaa sukupuolta
olevan kanssa. Tytöille se on helppoa, sillä he voivat tanssia keskenään
ystävyksinä. Johanna (18) kertoi, että puurojuhlissa tytöt olivat tanssineet
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keskenään eikä se ollut herättänyt mitään ihmetystä. Poikien välinen
tanssi on mahdollista usein vain komiikkamielessä, muttei aina kuten
Sam muisteli.

Sam (20): Sitten lukiossa oli sellainen . . . me oltiin diskossa. Olin vähän
juonut eka kertaa tosi paljon, ihan känniin. Aamulla .. mä en tiedä, mitä mä
olin tehnyt silloin. Mun paras ystävä sanoi, että mä olen tanssinut jonkun
pojan kanssa siellä pimeässä hitaita. Sitten mä sanoin, että ai, kuka sen meistä
aloitti. Sitten se sanoi, että tietysti sinä. Mutta mä sanoin, että ai minä, mutta
miksi se toinen suostui siihen. Se sanoi, että se varmaan tykkäsi susta.

Sam tunsi pojan, jonka kanssa hän oli tanssinut hitaita, ja hän vaihtoi
muutaman kommentin asiasta seuraavana päivänä tämän kanssa. He ei-
vätkä muutkaan myöhemmin kommentoineet tapahtunutta. (vrt. Rodri-
ques 1998, 175; Raymond 1994, 115–116)4

JL: Eikö tämä poika itsekään kommentoinut sitä?
Sam: Se sanoi vaan, että mmm . . . meillä oli tosi hauska kokemus, vai mitä?
JL: Että teillä on ollut sellaista kokeilua?
Sam: Niin. Se sanoi, että mä haluan kokeilla joskus sun kanssa samaa. Mä
sanoin, että ai, ehdottomasti ei. Se kaveri, jonka kanssa mä tanssin.

Luokkaretket ja leirikoulu, jolloin usein vaihdetaan paikkakuntaa ja ol-
laan yötä vieraassa paikassa, tuovat mukanaan myös seksuaalisuuteen
liittyviä paineita. Juho kertoi luokkaretkeen liittyvästä irrottelusta ja pari-
en muodostuksesta.

Juho (20): Yläasteen luokkaretkelle en halunnu ollenkaan ees mukaan, kun
mä tiesin et ne ryyppää siellä, mä en käyttäny alkoholia ollenkaan. Muuten-
kin oli semmonen suhtautuminen, se oli Ruotsin reissu, että kuitenkin laival-
la tapahtuu kaikenlaista, ne käy panemassa hytissä ja kaikkee muuta, ja sit
pitäis olla olevinaan tanssia hitaalla jonkun tytön kanssa, enhän minä halun-
nu. En halunnu lähteä koko reissulle.

Seksuaaliset saavutukset ja aikuismaisuuden esittäminen, joka näyttäytyy
alkoholin kuluttamisena ja kiinnostuksen osoittamisena vastakkaiseen su-
kupuoleen, korostuu erityisesti laivaristeilyillä ja muilla kouluretkillä (vrt.
Aapola 1999, 263, 294–295). Ikä vaikuttaa muutenkin: haastateltavat
kertoivat, ettei vielä yläasteen retkillä ollut iskemisjuttuja vaan vasta lu-
kioaikana. Koulun juhlat voivat olla tilaisuuksia purkaa kouluajan rooleja
ja vakiintuneita asemia luokkahierarkiassa.
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Nadja (20): Oli limudiskoja jo siihen aikaan oikeastaan, niin ei edes otettu
mitään viinaa eikä poltettu tupakkaa. Kun katsoo nykyajan diskoja, niin
meillä ei ollut tapana sellainen, me vaan pidettiin hauskaa ja kaikkea hauskaa
tehtiin, että pukeuduttiin naamiaisvaatteisiin ja mentiin diskoon, ja kaikkea
aivan älytöntä, peruukkeja käytiin hakemassa, suttuisia meikkejä ja sellaista.
Usein me ei sitten mentykään, kun olisi saanut mennä, vaan pidettiin koti-
iltoja, laitettiin ruokaa ja kaikkea sellaista.

Myös opettajat voivat kokea luokkaretket ja -juhlat sukupuolen kannalta
erityistilanteiksi. Veera (18) kertoi, että heidän opettajansa oli valinnut
tyttövaltaisen luokan kanssa luokkaretkelle lähtijöiksi hyvin poikavaltai-
sen luokan. Veera epäili, että kyse oli yrityksestä tasapainottaa tilannetta.

Veera (18): En tiedä. Me oltiin aina tehty kaikki retket yhdessä. Mut sit siinä
oli sillai, et B:llä [poikaluokalla] oli pahoja ja C [tyttöluokka] oli unelmaluok-
ka, ainakin opettajan unelma.

Mikon opettaja tulkitsi tyttöjen ja poikien yhteismajoitushalun luokka-
retkellä seksiin liittyväksi. Opettaja rakensi mielessään seksuaalisen jän-
nitteen tyttöjen ja poikien välille, vaikka opiskelijat itse eivät olleet tällais-
ta erityisesti ajatelleet.

Mikko (20): Ahvenanmaalle piti mennä pyöräilemään. Se oli jotain ihan
mökkilää. Sit kaikkien mielestä se oli ihan luonnollista, että jaettiin silleen
ryhmiin ihan silleen sekaisin, ja sitten meillä opettaja kauhistu, että mitä, et
hän kuuli, että kaikki puhu, että täällä menee tytöt ja pojat sekasin asumaan
johonkin mökkeihin, et ei tämmönen vetele. Kaikki oli, et mitä, et se oli ihan
luonnollist, että tietenkin mentiin ihan, et niinku kaverukset keskenään, et ei
sukupuolen mukaan.

Osa nuorista vastustaa koulujuhliin ja -retkiin liittyviä sukupuolittuneita
tai seksualisoituja toimintamalleja ja osa myös tuo sen näkyvästi julki.
Useimmat näin ajattelevat kuitenkin vain jättäytyvät tilaisuuksista ja sa-
malla vuorovaikutuksesta pois.

Leo (19): En viihtynyt koulussa. Se ei johtunut siitä, että mua olisi kiusattu,
vaan siitä, että mä itse pidin itseäni erilaisena. Ei siitä, että ne olisi sulkeneet
mut ulkopuolelle, vaan siitä, että mä suljin itseni ulkopuolelle, että mulla ei
ole mitään tekemistä niitten kanssa. Sitten ne alkoivat järjestää bileitä . . .
JL: Kävitkö kertaakaan niissä bileissä?
Leo: En käynyt. Sitten ne puhui aina niistä bileistä. Se teki sitä ja se teki sitä ja
sillä oli niin paljon viinaa ja sitten se sammui . . .
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Toiset nuoret kokevat itsensä sopimattomiksi vapaamuotoisiin tilaisuuk-
siin, vaikka sinänsä olisivatkin olleet kiinnostuneet osallistumaan. Koulu-
arjen ylittävissä tilaisuuksissa, kuten koulun juhlissa, luokkabileissä ja
retkillä, sallitaan ja odotetaan tyttöjen ja poikien irrottautuvan virallisesta
koulupositiostaan. Tällöin korostuvat sukupuoleen liittyvät piirteet kuten
pukeutuminen ja meikkaus sekä käyttäytyminen, johon liittyy korostunut
sukupuolitettu lataus. Opiskelijat toivovat tai pelkäävät heteroseksuaalisia
suhteita – usein opettajien myötävaikutuksella – , tarkoittivatpa ne tanssi-
mista eri sukupuolta olevan kanssa tai seksisuhdetta Ruotsin laivalla.

9.7 Heteronormatiivisuus tilassa

Kumashiro (1999, 66) on esittänyt, että marginaaliset ryhmät kuten ei-
heteroseksuaaliset nuoret, tarvitsevat erilaisia tiloja koulun arkeen:
1) turvallisia tiloja, joissa ei esiinny kiusaamista tai häirintää (safe spaces),
2) tukea-antavia tiloja, joissa on ihmisiä jotka auttavat ja puoltavat heitä
(supportive spaces) ja 3) valtaistavia tiloja, jotka tarjoavat heille resursseja
ja malleja (empowering spaces). Voisi ajatella, että koko koulun kaikkine
tiloineen pitäisi olla turvallinen, tukea-antava ja valtaistava. Peruslähtö-
kohdaksi voi ottaa sen, että tilat ja niiden käyttö rakennettaisiin sellaisek-
si, etteivät ne ainakaan tue seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää häi-
rintää ja kiusaamista. Jo pienillä yksityiskohdilla voi muuttaa tilan koke-
mista. Mikäli koulukirjastossa tai koulunterveydenhoitajan huoneessa on
näkyvillä nuorten lesbouteen, homouteen, biseksuaalisuuteen tai transsu-
kupuolisuuteen liittyviä kirjoja tai muuta aineistoa, viestitään, että kysei-
set ilmiöt ovat olemassa ja että niistä kiinnostuneita löytyy koulustakin.
Vaikka tila muokkaa sosiaalisia suhteita, voidaan myös sitä muokata
sosiaalisesti.

Tilat ja niiden käyttö tuottavat sukupuolta ja seksuaalisuutta. Mutta
ne voivat tuottaa niitä vain, jos ihmiset ylläpitävät käyttäytymisellään ja
ajatuksillaan tilaa sukupuolitettuna ja seksualisoituna. Jos kukaan ei suku-
puolita tai seksualisoi istumajärjestystä tai wc-tiloja, niiden käyttöön liit-
tyvät strategiat eivät tuota sukupuolta tai seksuaalisuutta. Nuorten tilan-
käyttö – osittain virallisen koulun tilajärjestelyjen takiakin – perustuu
pitkälti homososiaalisuuteen ja siihen, että sukupuoliryhmistä irrottautu-
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miselle pitää olla hyvät perusteet, kuten (hetero)seksuaalinen suhde tai
riittävän vääränlainen sukupuoli, jotta ihminen mahtuisi omaan suku-
puoliryhmäänsä. Nuoret tytöt ja pojat rakentavat arkisilla tilankäyttö-
strategioillaan ja niiden näkyväksi tekemisellä päivittäin koulussa suku-
puolta.



237

10. Koulun ja nuorten
mahdollisuudet

Pohdin lopuksi muutamaa keskeistä, tutkimukseni pohjalta rakentuvaa
teemaa, joita ovat heteronormatiivisten käytäntöjen kokonaisuudet,
nuorten mahdollisuudet aktiivisina toimijoina sekä koulutuspolitiikan
strategiat vaikuttaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin käytäntöi-
hin. Kysyn, miten sukupuoliin ja seksuaalisuuksiin kasvatetaan ja kasve-
taan, ja onko muunlaiseen mahdollisuuksia. Lopuksi arvioin vielä tutki-
mukseni merkitystä, sovellusmahdollisuuksia sekä esitän huomioita jat-
kotutkimuksista.

10.1 Heteronormatiiviset käytännöt

Kouluissa sekä ylläpidetään että kyseenalaistetaan monin tavoin hetero-
normatiivisuutta. Usein heteronormatiivisuuden haastamiseen sisältyy
myös sen toistamista ja heteronormatiivisten käytäntöjen korostunut
esiintulo herättää usein motivaation ilmiön kyseenalaistamiseen. Ryhmit-
telen seuraavaksi kymmeneen kokonaisuuteen käytäntöjä, joita tutkimuk-
seni perusteella kouluissa ilmenee seksuaalisuuden ja sukupuolen määrit-
telyssä ja kontrolloinnissa.

Ensinnäkin heteroseksuaaliset suhteet esitetään usein esimerkiksi seksuaa-
likasvatuksessa itsestään selvinä, luonnonlakeihin pohjautuvina ja luonnolli-
sina. Heteroseksuaalisuuden luonnollistaminen ja normalisoiminen ovat-
kin keskeisiä strategioita ylläpitää heteronormatiivisuutta. Luonnollista-
minen näkyy myös asioiden personifiointina tai sukupuolittamisena. Siit-
tiön ja munasolun kohtaaminen, eläinnaaraiden ja -urosten suhteet tai
magneetin plus- ja miinusnapojen välinen jännite saatetaan hahmottaa
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naisen ja miehen kohtaamiseksi heteroseksuaalisessa kontekstissa. Liikun-
ta- ja käsityökasvatuksessa luonnollistamista tapahtuu, kun poikien ja
tyttöjen tulkitaan luontaisesti haluavan liikkua ja työskennellä sukupuo-
lelleen odotetulla tavalla joko maskuliinisesti tai feminiinisesti ja siten
valita joko tekninen tai tekstiilityö tai kiinnostua sukupuolitetuista lii-
kuntalajeista ja liikkumistyyleistä. Opettajat ja koulun työntekijät analy-
soivat nuorten kehitystä ja saattavat pohtia, minkälainen käytös on luon-
nollista tietyn ikäisille tytöille ja pojille ja selittää eroja ja sallia niitä
luontoon viitaten. Tämä näkyy myös kiusaamisessa, nimittelyssä ja
muunlaisessa hierarkian rakentamisessa tai vallan jaossa, jolloin tyttöjen
oletetaan luonnostaan asettuvan alistujan tai hoivaajan asemiin ja poikien
säilyttävän tai rakentavan omaa valta-asemaansa geenien tai muiden bio-
logisten syiden takia (ks. myös Epstein & Johnson 1994, 194). Murros-
ikäisten hormonien ”hyrräämiset” ovat puolestaan selityksinä nuorten
kiihkeälle seksuaalisuudelle ja kiinnostukselle vastakkaiseen sukupuoleen
(ks. Aapola 1999). Biologisella jaolla sukupuoliin ja sukupuolten välisellä
luonnollisella, automaattisella heteroseksuaalisella kiinnostuksella selite-
tään puolestaan se, miksi eri sukupuolta olevien tulee käydä vessoissa ja
puku- ja suihkuhuoneissa, jotka on jaettu kahtia ja merkitty sukupuolten
mukaan. Ruumiin muotoja ja käyttäytymistä arvioidaan myös luonnolli-
suusasteikolla. Osa nuorista näyttäytyy tällöin luonnottomina olentoina,
jotka omaavat epäluonnollisia käyttäytymistyylejä tai haluja, kuten
Michel Foucault’n termejä mukaillen varhaiskypsät tytöt, yli-innokkaat
koulupojat ja psyykkisesti tasapainottamat ja muut degeneroituneet (Fou-
cault 1984, 40). Luonnollistamisargumenttien rinnalla vaikuttavat psy-
koanalyyttiset ja lääketieteelliset käsitykset, jotka antavat lisäpontta sen
hahmottamisessa, mikä on kypsää ja tervettä seksuaalisuutta ja sukupuol-
ta (ks. Weeks 1983, 11–32). Koulututkija Peter McLaren esittää, että
heterokeskeinen kulttuuri organisoi oman menneisyytensä ideologisen
heteroseksuaalisuuden myytin välityksellä, jonka avulla heteroseksuaaliset
suhteet hahmotetaan ainoiksi luonnollisiksi, sivilisoituneiksi ja kunnolli-
siksi seksuaalisuuksiksi (McLaren 1995, 112).

Toiseksi vaikeneminen seksuaalisesta ja sukupuoleen liittyvästä moninai-
suudesta on keskeinen tapa ylläpitää mielikuvaa monoliittisesta, koherentista
ja automaattisesta heteroseksuaalisesta naiseudesta ja mieheydestä. Koulujen
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seksuaalikasvatus keskittyy lähinnä naisen ja miehen tai toisinaan tytön ja
pojan välisen seksuaalisuuden esittelyyn ja se tekee sen teknisesti ja erityi-
sesti sukupuoliyhdyntään fokusoituen. Tavallisesti tätä kehikkoa tai ket-
jua ei nimetä heteroseksuaalisuudeksi (ks. myös Epstein & Johnson 1994,
225), mikä saattaisi tehdä heteroseksuaalisuuden näkyväksi ja altistaisi
kysymään, onko muita mahdollisuuksia. Naisen ja miehen välisestä suh-
teesta puhutaan niin koulun opetuksessa, kouluterveydenhoitajan vas-
taanotoilla kuin nuorten välisissä tarinoissa seksuaalisuutena, mutta ni-
meltä mainittuna heteroseksuaalisuudesta seksuaalisuuden vaihtoehtona
enimmäkseen vaietaan. Tämä tulee esiin siinä, että seksuaalinen moninai-
suus saatetaan esittää kaikeksi muuksi paitsi heteroseksuaalisuudeksi. Sek-
suaalisesta ja sukupuolen moninaisuudesta kertomatta jättäminen tarkoit-
taa sitä, että ei-heteroseksuaalisuudesta ja sukupuolirajojen rikkomisesta
vaietaan puheen ja toimien tasolla sekä oppikirjoissa, opetuksessa että
koulun käytävillä. Ei-heteroseksuaalisuus ja sukupuolirajojen rikkominen
salataan, ollaan paljastamatta ja tehdään näkymättömäksi. Ei-heterosek-
suaaliset nuoret ja opettajat eivät kerro ei-heteroseksuaalisesta elämästään
koulussa eivätkä muut kysy siitä. Ei-heteroseksuaalisuudestaan kertonutta
tai sen paljastanutta suojellaan tai torjutaan olemalla kertomatta tämän
seksuaalisuudesta.

Kolmanneksi heteroseksuaalisuudesta puhutaan, se asetetaan keskeiseksi
tai se oletetaan. Heteroseksuaalisuudesta ja naisten ja miesten välisistä
suhteista puhutaan ja niitä kuvataan kirjoissa ja opetuksessa. Ne näkyvät
koulun juhlissa, kun opettajat saapuvat eri sukupuolta olevan aviopuoli-
sonsa kanssa tilaisuuteen, ja luokan juhlissa, joissa nuoret tanssivat eri
sukupuolta olevan kanssa. Heteroseksuaalisista suhteista ja ihastuksista
sekä seksistä kerrotaan välitunneilla ja niistä kirjoitetaan vessan seinille ja
niitä kuvataan kuvaamataidon tunnin piirustuksissa tai niitä katsotaan
valokuvista, joita opettajat tai opiskelijat tuovat kouluun. Heteroseksuaa-
liset suhteet koetaan tärkeiksi, kun tavoitellaan asemaa luokan hierarkias-
sa. Niillä kehuskellaan ja niitä kaivataan. Ei-heteroseksuaaliset nuoret ja
opettajatkin saattavat esiintyä heteroseksuaalisina tai antaa muiden ym-
märtää heidät sellaiseksi. Muut seksuaalisuudet jäävät marginaaliseen ase-
maan sekä opetuksessa että nuorten välisissä keskusteluissa, koska hetero-
seksuaaliset suhteet nähdään enemmistön, jos ei kaikkien, suhteiksi.
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Useimmiten vallitsee ajatus siitä, että kaikki ovat heteroseksuaalisia tai
tulevat sellaisiksi. Abstraktit opetussuunnitelmien opiskelijat ja opettajat
sekä nuorista kasvavat aikuiset ja kansalaiset ovat heteroseksuaalisia sekä
oppikirjojen tarinoissa että nuorten keskustelun sisältämissä oletuksissa
(ks. Gordon ym. 2000a).

Neljänneksi sukupuolet asetetaan tosilleen vastakkaisiksi ja toisiaan täy-
dentäviksi. Ajatellaan, että ihminen on joko nainen tai mies. Sukupuoli-
luokat ovat selkeästi rajattuja ja toisensa poissulkevia eikä kategorioiden
väliin mahdu muuta. Koulun tilat jaetaan sukupuolille vessojen ja suihku-
ja pukeutumistilojen osalta, ja vieläpä niin, että eri sukupuolten tilat ovat
vierekkäin tai vastatusten. Nuoret jakaantuvat ja jaetaan vapaaehtoisesti ja
pakolla ryhmiin sukupuolen mukaisesti opetustilanteissa, kouluaineissa
kuten liikunnassa ja käsityössä, istumajärjestyksessä, välitunneilla ja kou-
lun juhlissa. Nuoria käsitellään, hahmotetaan ja puhutellaan sukupuolen-
mukaisina ryhminä: ”tytöt siellä hiljaa”, ”pojat on aina sellasii”. Sukupuo-
liryhmien sisäistä yhtenäisyyttä korostetaan ja samaa sukupuolta olevien
yhteishenkeä ja samanlaista käyttäytymistä tuetaan. Tästä homososiaali-
suudesta sivuun jäävien ja ulkopuolisten toimintaa kontrolloidaan ja heitä
rangaistaan. Tytöt ja pojat saatetaan laittaa yhteiseen opetusryhmään,
koska ajatellaan, että tyttöjen kiltteys ja ahkeruus yhdistyneenä poikien
luovuuteen ja rohkeuteen tuottaa hyvän lopputuloksen.

Viidenneksi tyttöjen ja poikien sekä naisten ja miesten välisiä eroja
korostetaan samalla, kun luodaan kuva sukupuolikategorian sisäisestä yhte-
näisyydestä (ks. myös Epstein & Johnson 1994, 195). Pojat ja miehet
esitetään aktiivisiksi toimijoiksi, jotka yhtyvät naisiin, haluavat naista,
työskentelevät kodin ulkopuolella, korjaavat autoa, pelaavat palloa, tap-
pelevat keskenään, nostavat tyttöjen hameita, puhuvat kovaäänisesti, otta-
vat tilaa, toimivat mieluummin kuin istuvat, luovat ja kyseenalaistavat,
päättävät ja kontrolloivat. Tytöt ja naiset esitetään passiivisiksi kohteiksi,
jotka toivovat miehen tekevän aloitteen ja katsovan heitä, ja jotka ovat
äitejä, synnyttäjiä, hoivaajia, tyttäriä, puolisoita, ja jotka tottelevat, istuvat
hiljaa ja kuuntelevat, ovat kilttejä ja ahkeria, toistavat samaa, liikkuvat
sirosti, pukeutuvat kauniisti ja siististi, mukautuvat, väistyvät ja luovutta-
vat. Pojille sallitaan asioita, joita tytöille ei sallita, kuten rajut otteet,
kuuluvampi puhe ja lyhyt tukka. Tytöt saavat meikata, kikattaa, olla
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hiljaa ja istua lähekkäin, koska ovat tyttöjä, kun taas pojalla nämä voivat
johtaa kiusaamiseen ja poissulkemiseen. Pojat odottavat itseltään ja heiltä
odotetaan erilaisia asioita kuin tytöt ja päinvastoin, tai ainakin he tietävät,
että heidän pitäisi odottaa. (ks. Tolonen 2001.)

Kuudenneksi miehet, pojat ja mieheys asetetaan etusijalle ja naiset, tytöt
ja naiseus toissijaiseksi. Mieskeskeinen opetus ja oppikirjojen miesten elä-
mää ja toimintaa kuvaavat kertomukset antavat vaikutelman siitä, että
miehet ja mieheys ovat arvokkaampia. Tyttöjen suosima tekstiilityö ar-
vottuu naismaisena heikommaksi ja huonommaksi kuin poikien suosima
tekninen työ. Naisten työ koulussa on huonommin palkattua kuin mies-
ten työ. Miehiä kaivataan opettajiksi, jotta pojilla olisi malleja ja jotta
kouluissa olisi kuri ja opettajia kunnioitettaisiin. Koulu koetaan liian
naisvaltaiseksi ja naisopettajat itsekin kokevat sen usein sellaiseksi (ks.
Lahelma 2000, 173–186; Lahelma ym. 2002a, 129–138). Heikosti me-
nestyvien poikien tilanteesta ollaan huolissaan, muttei vastaavasti heikosti
menestyvien tyttöjen. Seksuaalikasvatuksessa miesten seksuaalinen nau-
tinto on esillä useammin kuin naisen nautinto. Naiset seksualisoidaan,
mutta miehisen halun kohteiksi. Miehet taas seksualisoidaan aktiivisiksi
seksuaaliolennoiksi, joiden ruumiinosatkin voidaan esittää toimijoiksi.
Miehille asettuu ajattelussa valta niin seksuaalisuuden kuin sukupuolen-
kin kentillä (ks. myös Holland ym. 1998).

Seitsemänneksi tyttöjä, poikia, naisia, miehiä, heidän välisiä suhteita ja
heidän käyttämiään tiloja heteroseksualisoidaan. Tyttö ja poika, jotka istu-
vat vierekkäisissä pulpeteissa tai jotka kävelevät yhdessä välitunnilla tai
jotka ystävystyvät, heteroseksualisoidaan. Heidän ajatellaan, toivotaan tai
pelätään olevan seksuaalisesti toisistaan kiinnostuneita. Kosketukset eri
sukupuolta olevien välillä ja sulkeutuminen tai sulkeminen toisen suku-
puolen tilaan voidaan heteroseksualisoida. Poika, joka työnnetään tyttö-
jen vessaan osana koulun mopotuskäytäntöjä, rakentaa rajaa sukupuolten
väliin ja korostaa heteroseksuaalista jännitettä sukupuolten välillä ja tekee
tyttöjen vessasta paitsi sukupuolisen myös heteroseksuaalisen tilan niiden
poikien mielissä, jotka pojan vessaan työntävät, sekä kenties paikalla
olevien katselijoiden mielissä. Tyttöjä heteroseksualisoidaan huorittele-
malla heitä, katselemalla ja puhumalla heistä seksuaalisesti ja häiritsemällä
heitä seksuaalisesti (Saarikoski 2001; Honkatukia 1998). Heitä sukupuo-
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litetaan naisiksi ja heteroseksualisoidaan heteroseksuaalisen miehisen ha-
lun kohteiksi. Sukupuoli- ja seksuaalisuusrajoja korostetaan karnevali-
soimalla näitä rajoja ja tietoisesti ylittämällä ne humoristisella eleellä,
kuten pojan imitoidessa homoja puhumalla kimeästi ja heiluttelemalla
käsiään tai tyttöjen suudellessa toisiaan luokan juhlissa saadakseen pojat
huutamaan heille, ovatko he ”jotain lesboja” (ks. myös Kehily & Nayak
1997, 84).

Kahdeksanneksi tyttöjä ja poikia homoseksualisoidaan merkiksi rajan
ylittämisen kielletystä luonteesta. Tytöt ja pojat, jotka käyttäytyvät toisin
usein nimenomaan sukupuolen tai seksuaalisuuden kannalta, ovat vaaras-
sa saada lesbo- tai homoleiman. Poika, joka valitsee tekstiilityön teknisen
työn sijaan, haluaa kuunnella tyttöjen suosimaa musiikkia, harrastaa rat-
sastusta tai tanssia, puhuu kimeällä äänellä tai tekee läksynsä liian hyvin,
voidaan homoseksualisoida. Tyttö, joka leikkaa tukkansa lyhyeksi, puhuu
liikaa, tappelee, jättää poikaystävänsä tai ei käytä rintaliivejä, voidaan
homoseksualisoida lesboksi. Tyttö ja poika, jotka istuvat vierekkäin, ystä-
vystyvät tai leikkivät ja juttelevat välitunnilla keskenään, saatetaan homo-
seksualisoida – varsinkin poika, joka näin rikkoo sukupuoliryhmänsä
raja-aidan. Pojat, jotka istuvat liian lähekkäin, tapaavat liian usein, kuis-
kailevat toisilleen, eivät kerro naisista tarpeeksi, koskettavat vahingossa
toisiaan tai eivät saa palloa osumaan maaliin, voidaan homoseksualisoida.
Tytöt, jotka valitsevat saman oppiaineen tai kurssin, käyvät yhdessä ui-
massa, tuntevat homon, puhuvat seksuaalivähemmistöistä tai jättävät vä-
liin luokan juhlan, voidaan homoseksualisoida lesboleimalla.

Yhdeksänneksi sukupuolirajojen rikkomista ja vääränlaiseksi koettua
seksuaalisuutta kontrolloidaan ja rajoitetaan. Opettajat ja kouluterveyden-
huollon henkilöstö pohtii, mitä tehdä lapselle, joka toimii toisin. Pu-
huako tästä vanhemmille, lähettääkö psykologille vai kehottaako muutta-
maan toimintaa ja tyyliä? Lapset ja nuoret kiusaavat toisiaan vääränlaisek-
si kokemansa sukupuolen ja seksuaalisuuden takia. Homottelua, huorit-
telua, fyysistä väkivaltaa, poissulkemista, halveksuntaa ja ohittamista ta-
pahtuu, jos nuori toimii muiden mielestä väärin, kuten esimerkiksi ole-
malla liian kiltti tai puolustuskyvytön, käyttäytymällä liian reippaasti ja
äänekkäästi tai pukeutumalla liian värikkäästi tai huolettomasti. Opettaja,
joka puhuu suhteestaan samaa sukupuolta olevaan kumppaniinsa saate-
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taan erottaa tai eristää, ja opettajan, joka opettaa seksuaalikasvatuksessa
ei-heteroseksuaalisuudesta, voidaan todeta toimineen väärin, ja häntä voi-
daan kehottaa hiljentymään. Opettajaa, joka ei ole naimisissa, voidaan
epäillä ja haukkua homoksi, ja opettaja, joka pukeutuu liian miesmäisesti,
voidaan leimata lesboksi.

Kymmenenneksi homoseksuaalisuudesta puhutaan marginalisoiden,
esittämällä se ongelmaksi, synniksi, sairaudeksi, häiriöksi, välivaiheeksi, nau-
rettavaksi, olemattomaksi, lisämausteeksi, yksityiskohdaksi, säälittäväksi, su-
vaittavaksi tai yhtä hyväksi ja luonnolliseksi kuin heteroseksuaalisuus. Bisek-
suaalisuudesta ja muista ei-heteroseksuaalisuuksista, varsinkin naisten,
puhutaan vähemmän ja harvemmin samoin kuin trans-ilmiöistä ja suku-
puolirajojen rikkomisesta. Homoseksuaalisuus sukupuolitetaan niin, että
ei-heteroseksuaaliset miehet määritellään naismaisiksi ja ei-heteroseksuaa-
liset naiset miesmäisiksi. Ei-heteroseksuaalisten ihmissuhteet ja seksi
näyttäytyvät heteroseksuaalisen mallin imitointina. Vastaavasti transsu-
kupuolisten ja transvestiittien nähdään pyrkivän toteuttamaan vastakkai-
sen sukupuolen mallia. Heteronormatiivisissa mielikuvissa kaikki heistä
kuitenkin aina epäonnistuvat tässä yrityksessä ja he tekevät itsestään nau-
runalaisen. Homo- ja biseksuaaliset ja myös transihmiset seksualisoidaan
ja heidät nähdään seksikeskeisinä ja heidän seksuaalisuutensa tai erikoisen
sukupuolisuutensa ajatellaan luovan perustan heidän jokaiselle toimelle ja
ajatukselle (ks. Foucault 1984, 43). Tällöin heidät nähdään uhkana lapsil-
le ja nuorille, joita he voivat vietellä, joita he voivat johtaa väärille urille tai
joille he voivat antaa vääränlaisia malleja.

Myös heteronormatiivisuuden haastaminen on arkea kaikissa kouluis-
sa, vaikka sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien normien ja käytäntö-
jen haastaminen ei olisikaan niin näkyvää, kuuluvaa, tuntuvaa tai läpileik-
kaavaa kuin heteronormatiivisuuden ylläpito. Kouluissa sukupuoli ja sek-
suaalisuus ovat osa kulttuuria, mutta koulun käytäntöihin sitoutuu lisäksi
paljon muuta. Koulua ja koulun työntekijöitä ja opiskelijoita myös asek-
sualisoidaan. Vahingossa ja tahallaan opettajat ja opiskelijat ovat suku-
puolittamatta nuoria ja koulun työntekijöitä. Useisiin koulun suhteisiin
ei ajatella sisältyvän erityisiä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä
jännitteitä. Edellä esiteltyihin heteronormatiivisiin käytäntöihin reagoi-
daan eri tavoin eri kouluissa, opiskelijaryhmissä ja tilanteissa ja yksittäis-
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ten koulun toimijoiden kesken suhtautumistavat ja vaikutukset vaihtele-
vat. Koulujen kulttuurit vaihtelevat ratkaisevasti keskenään ja koulun
ilmapiiri vaihtuu ajan kuluessa. Koulujen sisällä on erilaisia tyylejä, tapoja
ja kulttuureja, joita ylläpitävät erilaiset tilankäyttöstrategiat, opiskelija-
ryhmät, yksittäiset opiskelijat ja koulun eri työntekijät.

Kun peilataan edellä esitettyjä heteronormatiivisia käytäntöjä, voi aja-
tella, että niiden vastustaminen tai toisin tekeminen kyseenalaistaisi hete-
ronormatiivisuutta. Tällaisia toisin tekemisen tapoja ovat seuraavat kei-
not: Heteroseksuaalisuuden luonnollistamisen ja sen itsestäänselvyyden
sekä heterokeskeisyyden ja hetero-olettamuksen purkaminen. Eri suku-
puolta olevien suhteiden nimeäminen heteroseksuaalisiksi. Ei-heterosek-
suaalisuudesta puhuminen, sen paljastaminen, esittäminen, kuvaaminen
ja kirjoittaminen. Sukupuolten ja seksuaalisuuksien kirjojen ja monitasoi-
suuden esiintuominen. Tyttöjen keskinäisten ja poikien keskinäisten ero-
jen tunnustaminen. Sukupuolikategorioiden poissulkevuuden kyseen-
alaistaminen. Samojen asioiden edellyttäminen ja vaatiminen sukupuoles-
ta riippumatta. Stereotyyppisten sukupuoli- ja seksuaalimielikuvien kriti-
soiminen. Homoseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden välisen raja-
aidan kaataminen. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän kiusaamisen
tiedostaminen, ehkäisy ja siihen puuttuminen. Sukupuolesta ja seksuaali-
suudesta riippumatta ystävyys- ja rakkaussuhteiden ja läheisyyden sallimi-
nen ja arvostaminen. Seksuaalisuuksiin ja sukupuoleen liittyvien halujen,
nautintojen ja mahdollisuuksien tunnustaminen ja tiedostaminen sekä
hyväksyminen. Ei-heteroseksuaalisten ja sukupuolirajoja rikkovien nuor-
ten tukeminen. Nämä ja kaikkien nuorten turvallisuudesta huolehtimi-
nen voivat olla mahdollisuuksia, kun pyritään murtamaan säröjä hetero-
normatiiviseen kulttuuriin.

Moniin koulun heteronormatiivisiin käytäntöihin voi vaikuttaa ja
usein jo niiden tiedostaminen muuttaa niitä – heteronormatiiviseen käy-
täntöön on sen jälkeen mahdoton suhtautua samoin kuin aiemmin. Kou-
luopetuksen malleja ja sisältöjä voi kyseenalaistaa. Opettaja voi sanoa
ääneen heterokeskeisyyttä kritisoiden, että tässä kirjassa tytön ja pojan
välistä suhdetta on kuvattu, mutta muita vaihtoehtoja ei ole käsitelty, ja
voi jatkaa kysymällä, minkä opiskelijat ajattelisivat eroavan tai olevan
samanlaista samaa sukupuolta olevien välisissä suhteissa. Opiskelijat poh-
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tivat näitä kysymyksiä itsenäisestikin, jos heillä on siihen valmiuksia ja
motivaatiota. Osa heistä tuo esiin oman mielipiteensä joko opetustilan-
teessa tai opiskelijaryhmässä. Ongelmia syntyy todennäköisemmin, kun
heteronormatiivisia käytäntöjä ja niiden aiheuttamia ongelmia pyritään
poistamaan voimakkailla välineillä, kuten kertomalla omasta ei-hetero-
seksuaalisuudesta tai kritisoimalla toisen opettajan heteronormatiivista
opetusta ja vaatimalla tätä huomioimaan myös sukupuolen moninaisuu-
den – puhumattakaan laajasta, koko koulukulttuurin läpileikkaavasta
muutosohjelmasta, jolla määrätietoisesti pyritään eroon heteronormatii-
visuuden ongelmista.

Nuoret toimivat aktiivisesti oman elämänsä, sukupuolensa ja seksuaa-
lisuutensa rakentajina. Heidän feminiinisyyden, maskuliinisuuden ja sek-
suaalisuuden rakentamisprosessiaan rajaavat sukupuoleen ja seksuaalisuu-
teen liittyvät diskurssit ja valtajärjestelmät. Heteronormatiivisuutta ky-
seenalaistettaessa tavallisesti peilataan ja siteerataan heteronormatiivisuut-
ta. Pelkkä puhe sukupuolista ja seksuaalisuudesta sitoutuu heteronorma-
tiiviseen kehikkoon yhtä hyvin kuin keskustelu ja ajattelu heteroseksuaali-
suudesta, homoseksuaalisuudesta ja biseksuaalisuudesta. Tyylipuhdasta
heteronormatiivisuuden välttämistä tai kyseenalaistamista kuten myös-
kään heteronormatiivisuuden aukotonta ylläpitoa ei ole mahdollista to-
teuttaa. Heteronormatiivinen ajattelu on suomalaisenkin kulttuurin kes-
keisiä elementtejä, eikä sen vaikutuksesta täysin pääse kuin vieraantumalla
tästä maailmasta. Kyse onkin sävyeroista. Toimijuus ja muutos on silti
mahdollista.

En ole tässä tutkimuksessa analysoinut sitä, miten kouluja käyviin
nuoriin heteronormatiiviset käytännöt vaikuttavat, mutta englantilaisessa
feministisessä koulututkimuksessa aihetta on tutkittu. Janet Holland,
Caroline Ramazanoglu, Sue Sharpe ja Rachel Thomson ovat analysoineet
nuorten heteroseksuaalisia suhteita teoretisoimalla heteroseksuaalisen val-
lan tasoja tai kerrostumia, jotka ovat päällekkäisiä ja toisiinsa kietoutunei-
ta sekä muuttuvia (Holland ym. 1998, 24–25). Heteroseksuaalisen vallan
kerrostumien avulla he selittävät ja analysoivat nuorten ihmisten muodos-
tumista seksuaalisesti aktiivisiksi heteroseksuaaleiksi. Heidän analyyttisiä
kerrostumia on viisi. Kieli: ideat, uskomukset, normit, arvot, identiteetit,
diskurssit ja niiden vaikutukset eli se kuinka totuuksia ja merkityksiä
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seksuaalisuuksista ja sukupuolista jatkuvasti tuotetaan, hyväksytään,
muokataan, haastetaan ja jaetaan. Toimijuus ja toiminta: kuinka sosiaali-
sesti rakentuneista seksuaalisista suhteista neuvotellaan, kuinka ihmiset
tuottavat ihmissuhteensa ja mitä seurauksia niillä on heille, kuinka he
hyväksyvät ja vastustavat seksuaalisuuden, feminiinisyyden ja maskuliini-
suuden konstruktioita ja kuinka he valtaistuvat (empowerment) ja menet-
tävät valtaistumista (disempowerment). Rakenteelliset, institutionalisoidut
valtasuhteet seksuaalikumppanien välillä: kuinka heteroseksuaalisuus on
konstruoitunut hierarkkisina sosiaalisina suhteina ja kuinka heteroseksu-
aaliset käytännöt ja sosiaaliset suhteet ovat organisoituneet ja kuinka
niiden muuttamista vaikeuttavat institutionaaliset prosessit, jotka liittyvät
perheeseen, lakiin, talouteen ja valtioon sekä koulutukseen. Ruumiilliset
käytännöt, seksuaaliset kokemukset ja niiden merkitykset: kuinka seksuaali-
suutta eletään, kuinka ihmiset kohtelevat toisiaan ja mitä he tekevät ja
ajattelevat tekevänsä, kun he asettavat ruumiinsa kosketuksiin toistensa
kanssa seksuaalisissa kokemuksissa, ja minkä ihmiset kokevat nautintona,
seksinä, rakkautena, romanssina, onnena, väkivaltana, kipuna ja ihmis-
suhteena. Ruumiillisuus ja kokemukset ovat enemmän kuin vain kielellis-
tä, jonka kautta heidän kokemuksensa tulevat ymmärretyiksi. Historialli-
nen erityisyys ja alttius muutokselle: näkemys heteroseksuaalisuudesta sosi-
aalisena, institutionalisoituneena, rakenteellisena, kokemuksellisena, ruu-
miillistuneena ja myös diskursiivisena on alttiina vaihtelulle ajan ja kult-
tuurin mukaan.

Janet Holland, Caroline Ramazanoglu, Sue Sharpe ja Rachel Thom-
son korostivat tutkimuksessaan paitsi diskursiivista heteronormatiivista
valtaa myös sukupuolten ja seksuaalisen vallankäytön materiaalisia, ruu-
miillisia ja kokemuksellisia puolia ja ulottuvuuksia. Nuorten omaksuma
heteroseksuaalisuus oli miesvaltaista, vaikka he ymmärsivät yksittäisiltä
miehiltä puuttuvan valtaa, ja vaikka yksittäiset miehet tai pojat osaavat
neuvotella huolehtivista ja tasaväkisistä henkilökohtaisista suhteista, ja
vaikka he näkivät yksittäisten naisten voivan käyttää valtaa suhteissaan
kumppaneihinsa. Tutkijat esittävät, että miehinen valta on rakentunut
yhtäaikaiseksi ja läpileikkaavaksi kaikille edellä esitetyillä heteroseksuaali-
sen vallan kerrostumilla tai tasoilla, joilla heteroseksuaalisuutta tulkitaan.
(Holland ym. 1998, 25.)
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Nuoret elävät, kokevat ja prosessoivat heteronormatiivisia käytäntöjä.
Toistamalla seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyviä käytäntöjä ja sitee-
raamalla heteronormatiivista ajattelukehikkoa (heterosexual matrix, ks.
Butler 1990, 151) he omaksuvat sukupuolen ja seksuaalisuuden osaksi
elämäänsä. Ei-heteroseksuaaliset ja sukupuolten rajoja rikkovat nuoret
ovat osa kokonaisuutta. He rakentavat seksuaalisuuttaan ja sukupuoltaan
pääosin samoilla välineillä ja rakennusaineksilla kuin muut nuoret. Koulu
on keskeinen paikka, jossa tähän omaksumiseen liittyviä prosesseja tapah-
tuu, kuten myös Debbie Epstein ja Richard Johnson ovat esittäneet
(1994, 194–195). Nuoret ironisoivat, väistävät, vastustavat, torjuvat, kar-
nevalisoivat, unohtavat, tekevät virheitä, tiedostavat, toistavat väärin tai
lähes oikein sukupuolia ja seksuaalisuuksia ja siten myös heteronormatii-
visuutta.

10.2 Koulun mahdollisuudet

Kouluilla, opettajilla ja opiskelijoilla on monia mahdollisuuksia purkaa
heteronormatiivisuutta ja kyseenalaistaa hetero-olettamus, kuten on esi-
tetty kirjan aiemmissa luvuissa. Aina se ei ole helppoa eikä useinkaan
muutospyrkimysten taustalla ole kokonaisvaltaista näkemystä muutoksen
suunnasta. Opetusviranomaiset eivät ole tarjonneet ohjelmaa, jolla hete-
ronormatiivisuuteen liittyviä ongelmia olisi mahdollista karsia. Esittelen
tässä osiossa muutamia ajatuksia, joita voi hyödyntää, kun rakennetaan
ohjelmaa heteronormatiivisuuden purkamiseksi koulujen toiminnassa.
En kuitenkaan tarjoa yksityiskohtaista, käytännönläheistä ohjelistaa kou-
lun käytäntöjen muuttamisesta. Siihen tutkimus ei anna mahdollisuuksia.
Lisäksi pohdin koulutukseen ja koulujen toimintaan liittyvää politiikkaa
tai pikemminkin tähän politiikkaan liittyviä argumentteja, joita voi käyt-
tää monin tavoin myös sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien tavoit-
teiden toteuttamiseksi.

Tuula Gordon ja Elina Lahelma esittelevät Terry Evansin (1988) ideaa
sukupuolten työjärjestyksestä (gender agenda) koulujen analysoinnin väli-
neenä (ks. Gordon & Lahelma 1992, 142; Lahelma 1992, 35–37). Suku-
puolten työjärjestys muodostuu niistä käytäntöjen joukosta, jotka tuotta-
vat erilaisia feminiinisyyden ja maskuliinisuuden muotoja ja asettavat
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opiskelijat ja opettajat vallan rakenteisiin ja sukupuolen mukaiseen työn-
jakoon ja toimintaan kouluissa. Jokaisella koululla on omanlaisensa suku-
puolten työjärjestys eivätkä työjärjestykset ole ristiriidattomia, koska su-
kupuoli on jatkuvassa muutoksen tilassa ja tämä heijastuu myös yksilö- ja
koulutasolla. Laajensin sukupuolten työjärjestyksen ideaa kokeilemalla
sitä seksuaalisuuden tarkasteluun (Lehtonen 1995, 64–65). Kouluissa
voisi ajatella olevan myös seksuaalinen työjärjestys, johon sisältyy esimer-
kiksi se, miten suhtaudutaan homotteluun tai ei-heteroseksuaalisten
nuorten kiusaamiseen, ja miten opettajat ja opiskelijat suhtautuvat seksu-
aalisuuteen liittyviin tarinoihin, suhteisiin ja tilanteisiin. Tämä työjärjes-
tysmalli (agenda) toimii melko hyvin tutkimukseni analyysin näkökul-
masta, mutta voi vaikuttaa jähmeältä ja liian kokonaisvaltaisen voimak-
kaalta kuvaamaan niitä hienovireisiä ja usein näkymättömiä, itsestään
selviä arkisia käytäntöjä, joihin heteronormatiivisuus on linkittynyt. Vas-
taava ongelma on Bob Connellin (2000, 153) käyttämässä koulun suku-
puolihallintojärjestelmän (school gender regime) käsitteellä.

Patricia Hill Collins esittää artikkelissaan vaiheteorian siitä, miten
koulu voisi huomioida sukupuolen ja naiset opetussuunnitelmassa ja
käytännön opetuksessa (Hill Collins 1991, 367–381). Sovelsin aiemmas-
sa tutkimuksessani hänen teoriaansa (Lehtonen 1995, 65–66) ja esitän
sen nyt heteronormatiivisuuden ja ei-heteroseksuaalisuuden näkökulmas-
ta. Vaiheet koulun kehittymisasteen mukaisesti ovat seuraavat:

1. Heteronormatiivisuuden läpäisemä koulu, jossa ei-heteroseksuaali-
suutta ja sukupuolirajojen rikkomista ei ole huomioitu.

2. Heteronormatiivisuuden läpäisemä koulu, jossa ei-heteroseksuaali-
suutta ja sukupuolirajojen rikkomista käsitellään poikkeavuutena ja
erikoisuutena suhteessa luonnolliseen ja tavalliseen heteroseksuaali-
seen maskuliinisuuteen ja heteroseksuaaliseen feminiinisyyteen.

3. Heteronormatiivisuuden läpäisemä koulu, jossa ei-heteroseksuaali-
suus ja sukupuolirajojen rikkominen nähdään vaihtoehtona kuitenkin
niin, ettei heteronormatiivisuutta kritisoida.

4. Heteronormatiivisuuden osittain läpäisemä koulu, jossa ei-heterosek-
suaalisuus ja sukupuolirajojen rikkominen on näkyvää ja arvostettua
kuten myös heteroseksuaalisuus ja heteroseksuaalinen maskuliinisuus



249

ja heteroseksuaalinen feminiinisyys. Perinteiset valta-asetelmat menet-
tävät tällöin merkitystään.

5. Heteronormatiivisuuteen kriittisesti suhtautuva koulu, jossa opiskeli-
joiden, opettajien ja koulun ulkopuolinen moninaisuus tunnustetaan
ja huomioidaan eri tasoilla, ja jossa pyritään aktiivisesti eroon hetero-
normatiivisuudesta ja sen aiheuttamista ongelmista.

Tutkimukseni perusteella vaikuttaa siltä, että suurin osa suomalaisista
kouluista on vaiheessa kaksi ja kolme, jolloin heteronormatiivisuuden
läpäisemässä koulukulttuurissa on vain pieniä säröjä muistuttamassa siitä,
etteivät kaikki ihmiset toteuta odotettua heteroseksuaalista maskuliini-
suutta tai heteroseksuaalista feminiinisyyttä. Tosin koulujen ja koulun
sisäisten ryhmien kuten luokkien välisiä eroja ei voi riittävästi korostaa.

Dennis Sumara ja Brent Davies (1998, 214–218) yrittävät rakentaa
uudenlaista opetussuunnitelmaa, joka kyseenalaistaisi heteronormatiiviset
lähtökohdat, ja he puhuvat siitä käsitteellä queer-opetussuunnitelma
(Queer Curriculum). He hahmottelevat lähtökohtia queer-opetussuunni-
telmalle ja esittelevät kuusi ideaa, jotka olen mukaillut tutkimusasetel-
maani soveltuvaksi. Seksuaalisuutta ei pidä käsitellä opetussuunnitelmas-
sa niinkään yhtenä erityisalana tai tietämisen kohteena vaan pikemminkin
tietämisen tapana. Seksuaalisuus ja sukupuoli pitää ymmärtää liittyvänä
kaikkeen tietämiseen. Sen sijaan että keskityttäisiin lesbo-, homo-, bi- tai
trans-identiteetteihin, tulisi huomio kiinnittää heteroseksuaaliseen kaap-
piin (heterosexual closet), jonka ympärille sijoittuvat moninaiset halut ja
nautinnot pitäisi tehdä näkyviksi. Näin kyseenalaistettaisiin myös hetero-
seksuaalisuus pysyvänä selkeänä kategoriana. Seksuaalisuus/sukupuoli,
identiteetti ja tietoisuus pitäisi ymmärtää suhteina eikä objekteina. Ne
pitäisi käsittää toisiinsa linkittyneinä ja osin päällekkäisinä sekä moniker-
roksisina. Kiinnostusta pitäisi suunnata ihmisten erilaisuuden ymmärtä-
miseen ja tulkitsemiseen sen sijaan, että keskitytään käsittelemään ihmis-
kategorioiden välisiä eroja. Samalla kyseenalaistuisi tiukka vastakkainaset-
telu homo/hetero- ja nais/mies -jakoihin. Pitäisi kiinnittää huomiota
siihen, miten seksuaalisuus ja sukupuoli rakentuvat ja ymmärtää niiden
muuttumisen mahdollisuus. Kiinnostuneita pitäisi olla seksuaalisuudesta,
haluista ja nautinnoista, jotka jäävät usein tiedostamattomina syrjään
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opetussuunnitelman teossa. Tulisi luoda muotoja, joilla heteronormatii-
visuus (tai heteroseksuaalinen matriisi) tehdään näkyväksi ja avoimeksi
uudelleentulkinnalle ja kritiikille.

Perusteltaessa koulutuksen ja koulujen politiikkaa ja niiden tekemiä
valintoja käytetään monenlaisia lähtökohtia, joista useita voi soveltaa
myös tarkasteltaessa heteronormatiivisuutta ja seksuaalisuuden ja suku-
puolen moninaisuutta. Käsittelen seuraavaksi muutamaa keskustelu- tai
argumentointitapaa, jotka olen tiedostanut lukiessani kouluun liittyviä
tutkimuksia ja seuratessani tiedostusvälineiden kuvaa koulusta ja koulu-
tuspolitiikasta. Tällaisia keskusteluun liittyviä usein vastakkaisia kysy-
myksenasetteluja voi konstruoida monenlaisia, mutta tähän yhteyteen
sopivat hyvin seuraavat kymmenen keskustelupoolia: neutraalisuus/erot,
puolueettomuus/näkemyksellisyys, ryhmät/yksilöt, vähemmistö/enem-
mistö, moninaisuus/vähemmistöt, tasa-arvo/vapaudet, erilaisuus/univer-
saalisuus, kansalaisuus/ihmisyys, normaalisuus/turvallisuus ja muutos/
jatkuvuus. Monet keskusteluista ovat lomittaisia ja päällekkäisiä. Kyse on
siis omasta hahmottelustani, jonka varassa arvioin eri argumentaatioiden
ja niihin liittyvien strategioiden mahdollisuuksia ja toimivuutta hetero-
normatiivisuuden kyseenalaistamisessa koulukontekstissa.

Ensiksikin Elina Lahelma on tutkimuksessaan koulun opetussuunni-
telmista tuonut erinomaisesti esiin suomalaisen koulutuspolitiikan pyrki-
myksen neutraalisuuteen, jossa sukupuolten tasa-arvon synonyymiksi
näyttäytyy muodostuvan sukupuolesta vaikeneminen ja jossa sukupuo-
leen liittyvät erot ja eronteot tehdään näkymättömiksi (ks. Lahelma
1992). Vastaavasti seksuaalisuus ja useat muut yhteiskunnalliset ja kult-
tuuriset eronteot on tyypillisesti neutraloitu ja häivytetty (ks. seksuaali-,
liikunta- ja käsityökasvatuksen osalta luvut 4 ja 5, vrt. Skeggs 1994, 75–
93). Tällöin niihin on vaikea puuttua, koska toteutettu neutralisaatio ei
anna välineitä niiden kohtaamiseen. Toisaalta neutralisaatiopolitiikka toi-
mii ehkä paremmin kuin heteronormatiivisuutta avoimesti korostava po-
litiikka. Jos vaihtoehtona sukupuolineutraalille politiikalle olisi polarisoi-
vaa ja oppositionaalista sukupuolijakoa esiintuova politiikka, tilanne ei
varmaankaan olisi neutralisaatiopolitiikkaa tehokkaampi pyrittäessä eh-
käisemään heteronormatiivisuuden ongelmia.

Toiseksi koulutuspolitiikassa tunnutaan konsensuksen nimissä myös
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pyrittävän vaikutelmaan yleisesti hyväksytystä ja puolueettomasta näke-
myksestä, joka on opetussuunnitelman taustalla sekä valtakunnallisesti
että koulukohtaisesti (vrt. Numminen 1994, 143). Opetussuunnitelma
näyttäytyy näin itsestään selvänä eikä yhtenä monista vaihtoehdoista.
Sukupuolen, seksuaalisuuden ja muiden kulttuuristen erontekojen koh-
taamiseen ei tarjota ohjeita, välineitä ja määräyksiä, vaan niihin reagoimi-
sen katsotaan ilmeisesti osoittavan liiallista poliittisuutta. Sen sijaan poik-
keuksen muodostaa kouluopetuksessa kristillisyyden tunnustuksellisuus,
joka on hyväksyttyä. Kristillinen moraali ja evankelisluterilaisen kirkon
kanta nähdään merkitykselliseksi, erityisesti kun seksuaalikasvatusta uusi-
taan, ja kun seksuaalisuudesta keskustellaan koulun opetuksessa. Koulu-
tuspolitiikan puolueettomuus onkin peiteltyä näkemyksellisyyttä ei vain
kristillisen arvoperustan vaan muunkin arvopohjan osalta (vrt. Laajasalo
2001). Pyrittäessä heteronormatiivisuuden kyseenalaistamiseen koulun
opetusta suunniteltaessa, olisi mielekästä tunnustaa koko koulutuspolitii-
kan näkemyksellisyys ja erityisesti se, miten tuohon näkemyksellisyyteen
sisältyvät ajatukset sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.

Kolmanneksi koulutuspolitiikassa puhutaan yksilöistä ja yksilöiden
mahdollisuuksista toteuttaa itseään. Kouluissa yksilöt rakentavat suku-
puoltaan ja seksuaalisuuttaan myös osana ryhmiä ja koulukohtaista ja
koulua ympäröivää kulttuuria. Jos ryhmät nähdään automaattisiksi tai
jopa luonnollisiksi – kuten jako tyttöihin ja poikiin – ei ryhmäperusteises-
ta politiikasta ole hyötyä heteronormatiivisuuden kyseenalaistamisen nä-
kökulmasta. Usein yksilöä vastaan ei aseteta edes ryhmää, vaan koko
yhteisö (ks. Lehtisalo & Raivola 1992, 35). Tällöin saatetaan ajatella ja
argumentoida, että heteroseksuaalinen yhteiskunta ei voi huomioida ei-
heteroseksuaalisten yksilöiden tilannetta, vaikka sen pohjalta voisi myös
ajatella, ettei yhteiskuntaan tule tai siihen ei kannata kasvattaa yksilöitä,
jotka kannattavat epätasa-arvoa tai ovat hyväksymättä seksuaalisuuttaan.

Neljänneksi koulutuspolitiikassa voidaan keskustella enemmistön ja
vähemmistön suhteista. Enemmistön tarpeet ja edut saatetaan nähdä
merkityksellisempinä kuin marginaalisiksi koettujen vähemmistöryhmi-
en. Varsinkin ei-heteroseksuaalisuus ja sukupuolirajojen rikkojat saate-
taan marginalisoida eikä heidän tarpeitaan huomioida. Valtaväestö, jonka
jäsenet hahmotetaan joko heteroseksuaalisiksi maskuliinisiksi miehiksi tai
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heteroseksuaalisiksi feminiinisiksi naisiksi (tai lapsiksi joiden tulevaisuus
näyttäytyy jommaltakummalta), asettuu tällöin helposti nimeltä mainit-
sematta keskiöön. Argumenttina esimerkiksi sille, ettei opetuksessa käsi-
tellä seksuaalivähemmistöjä, olisi tällöin niiden vähälukuisuus ja se, että
on asioita, jotka koskevat kaikkia ja jotka ovat sen takia tärkeitä. Toisaalta
aktiivisella vähemmistöpolitiikalla voidaan seksuaalisuuden ja sukupuo-
lenkin osalta nostaa esiin tiettyjen ryhmien, kuten seksuaali- ja sukupuoli-
vähemmistöihin kuuluvien ihmisten, ongelmia ja tarpeita. Samalla voi-
daan hyödyntää muiden vähemmistöryhmien strategioita parantaa asemi-
aan ja rinnastaa esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema
ja muutosvaatimukset maahanmuuttajiin, etnisiin vähemmistöihin ja kie-
lellisiin vähemmistöihin. Aina nämä rinnastukset eivät toimi ja usein
vähemmistöpolitiikassa huomio kiinnittyy lähinnä vähemmistön vähem-
mistöspesifeihin ongelmiin eikä valtakulttuuriin, joka pitää yllä vähem-
mistön kokemia ongelmia. Lesbo-, homo-, bi- tai transkeskeisten koulu-
tuspoliittisten näkemysten korostamisen lisäksi olisikin tärkeää kohdistaa
huomio heteronormatiivisiin käytäntöihin ja niitä edesauttavaan koulu-
tuspolitiikkaan.

Viidenneksi voidaan keskustella moninaisuudesta ja monikulttuuri-
suudesta tai niihin linkittyneenä vähemmistöistä. Moninaisuus- ja moni-
kulttuurisuustematiikkaa on helppo soveltaa myös sukupuoleen ja seksu-
aalisuuteen. Moninaisuus politiikkana tunnustaa ihmisten erilaisuudet ja
näkee ne usein arvokkaina. Monikulttuurisuudessa taas nähdään erilaiset
kulttuurit vaikuttavina ja varteenotettavina tekijöinä. Tosin monikult-
tuurisuus keskustelussa huomio on kiinnitetty lähinnä maahanmuuttajiin
ja heidän lapsiinsa eikä tällöin useinkaan monikulttuurisuuteen ole kat-
sottu sisältyvän ainakaan käytännön tasolla suomalaista valkoihoista etni-
syyttä tai etnisyyksiä. Monikulttuurisuuskeskustelussa yhtenä aspektina
on rasismin vastustaminen. Vastaavasti sukupuolen osalta voidaan kes-
kustella seksismistä ja seksuaalisuuden osalta – joskin harvemmin – puhu-
taan heteroseksismistä. Näiden keskustelujen tulkitaan usein myöskin
argumentoivan vähemmistöjen – kuten mustien, naisten ja homojen –
syrjintää vastaan. Ongelmallista voi olla se, että huomio unohdetaan
kohdistaa valtakulttuuriin ja sisällyttää sen analyysi toimintaohjelmiin,
joilla syrjiviä rakenteita puretaan. Ongelmana heteroseksismin, seksismin
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ja rasismin rinnastamisessa tai analogisoinnissa on myös niiden erityisten
historioiden ja kehityskaarien unohtaminen (ks. Butler 1993, 18).

Kuudenneksi koulutuspolitiikassa keskeinen kädenvääntö tapahtuu
asettamalla vastakkain tasa-arvo ja vapaudet. Tasa-arvoargumentaatiolla
ja tasa-arvopyrkimyksillä on pyritty poistamaan lähinnä sosioekonomi-
seen asemaan, alueelliseen sijaintiin ja sukupuoleen liittyviä eriarvoistavia
tekijöitä koulujärjestelmässä. Harvoin sillä on puututtu seksuaalisuuteen
liittyviin erontekoihin ja epätasa-arvoisuuteen. Vapautta korostavat argu-
mentit ovat vahvistuneet 1990-luvulla ja kouluille on annettu enemmän
päätösvaltaa ja niitä on kilpailutettu keskenään. Yksilöiden eroja on ko-
rostettu samoin kuin heidän valinnanvapauden mahdollisuutta ja samalla
on pohdittu, tarvitseeko enää tavoitellakaan sitä, että kaikki nuoret voisi-
vat pyrkiä samanasteiseen menestymiseen koulussa myös käytännössä.
Yksilönvapausargumenttia korostavat tahot jättävät huomiotta sosioeko-
nomiset sekä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät tekijät ja pikem-
minkin näkevät nuoren opiskelijan yksilönä, jolla on sisäsyntyisesti kaikki
menestymisen mahdollisuudet. Abstrakti menestyvä yksilö, joka käyttää
vapauksiaan, näyttäytyy useimmiten juuri heteroseksuaalisena maskulii-
nisena miehenä tai poikana kuin toisenlaisena, kuten Tuula Gordon ja
Elina Lahelma ovat esittäneet (Gordon & Lahelma 1998, 254; ks. myös
Pateman 1988). Vapausargumentti voi toisaalta toimia heteronormatiivi-
suuden kyseenalaistamisessa silloin, kun sillä ajetaan mahdollisuutta va-
paasti esittää mielipiteitään ja käsityksiään, jotka eroavat totutusta, tai
silloin, kun sillä pyritään lisäämään perinteisten käytäntöjen kritisoimisen
mahdollisuutta ja tekemään tilaa moninaisuudelle.

Seitsemänneksi koulutuspolitiikan arvioinnissa voidaan pohtia opis-
kelijoiden hahmottamista joko universaaleina samanlaisina tai eroja kan-
tavina yksilöinä. Universaalit samanlaiset -argumentin käyttäjät olettavat
tyypillisesti kaikki nuoret luonnollisesti heteroseksuaaliksi ja sen mukai-
sesti sukupuoltaan toteuttaviksi. Toisaalta argumentointiin sisältyy mah-
dollisuus rakentaa samuutta yli perinteisten erontekojen, joita seksuaali-
suuteen ja sukupuoleen liittyy. Tällöin saatetaan korostaa, että tyttöjen ja
poikien välillä ja myös ei-heteroseksuaalisten ja heteroseksuaalisten nuor-
ten välillä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Samuudella puoluste-
taan eriarvoisuudesta eroon pyrkimistä. Eroja korostavilla on vastaavat
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mahdollisuudet. Erojen korostamisella voidaan tukea käsityksiä eri ryh-
mien välisistä eroista ja niiden oikeuttamasta erilaisesta ja usein epäoikeu-
denmukaisesta käytännöstä (ks. myös Gordon & Lahelma 1998, 256).
Samalla argumentilla voidaan toisaalta pyrkiä näkemään moninaiset erot
ja eronteot ja ottaa ne huomioon koulutuspolitiikassa ja sen käytännön
toteuttamisessa. Samuuden kostamisella ehkä voidaan lisätä solidaarisuut-
ta, mutta ansana siinä on tyypillisesti sukupuolta essentialisoiva ja hetero-
seksuaalisuutta luonnollistava lähtökohta.

Kahdeksanneksi on käyty keskustelua koulutuksen funktiosta yhteis-
kuntajärjestyksen ylläpitäjänä ja lasten ja nuorten kasvattajana kansa-
laisyhteiskunnan jäseniksi ja kansalaisiksi. Tuula Gordon ja Elina Lahel-
ma ovat analysoineet kansalaisuutta abstraktina käsitteenä, joka määritte-
lee yksilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia, muttei huomioi yhteiskunnal-
lisia ja kulttuurisia eroja, jotka vaikuttavat yksilön pyrkimyksiin kohti
tasavertaista kansalaisuutta (ks. Gordon & Lahelma 1998, 252). Tällai-
sessa kansalaiskasvatuksessa sosiaaliset ja kulttuuriset erot – mukaan luet-
tuna seksuaalisuus – on jäänyt huomioimatta ja tosiasiallisesti kansalai-
suus näyttäytyy heteroseksuaalisena ja mieskeskeisenä. Kansalaiskasvatus
tarjoaa mahdollisuuksia purkaa heteronormatiivisuuden aiheuttamia on-
gelmia, mikäli siinä huomioidaan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset erot ja
niiden vaikutukset sekä pyritään tukemaan kriittisyyttä ja aktiivisuutta
nuorten rakentaessa kansalaisuuttaan, jonka ei tarvitse välttämättä olla
heteroseksuaalinen tai miehinen. Yhteiskunnallisen kansalaisuuden rin-
nalla esiintyy käsitys luonnollisesta psykofyysistä kokonaisuudesta eli ih-
misestä, jonka toimintoja selittävät luonnon- ja sielutieteiden lainlaisuu-
det. Sukupuoli ja seksuaalisuus näyttäytyvät pääsääntöisesti luonnon mo-
ninaisuudesta huolimatta kategorisina ja yksinkertaisina tosiasioina, joi-
den varjolla voidaan selittää lähes kaikki yhteiskunnalliset erot. Ainakin
tältä vaikuttaa sosiobiologista keskustelua seuratessa.

Yhdeksänneksi paljon keskustelua herättää varsinkin tiedotusvälineis-
sä koulukiusaaminen ja työrauhahäiriöt. Jos sukupuoli- ja seksuaalisuus-
argumentit esiintyvät kiusaamiskeskustelussa, niillä saatetaan oikeuttaa
tai selittää kiusaamista ja nimittelyä osana luonnollista sukupuoleen poh-
jautuvaa tarvetta kiusata. Poikien toisiin poikiin kohdistamaa kiusaamista
saatetaan selittää luonnollisella – jopa geneettisellä – tappeluhalulla ja
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poikien tyttöihin kohdistamaa seksuaalista häirintää luonnollistetaan ja
normalisoidaan selittämällä se alkeelliseksi tavaksi osoittaa kiinnostusta
vastakkaista sukupuolta kohtaan. Kiusaamista on vaikea ehkäistä, mikäli
sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia
tekijöitä ei huomioida sen analysoinnissa ja toimintaohjelmissa, kuten
olen tuonut esiin luvussa seitsemän. Koulujen turvallisuuteen liittyvä
keskustelu tarjoaakin mielestäni hyvän mahdollisuuden argumentoida
kaikille – myös ei-heteroseksuaalisille nuorille – turvallista koulua.

Kymmenenneksi keskustelussa koulutuksesta ja sen muuttamisesta on
tavallista tukeutua väitteeseen, jonka mukaan mikään ei ole muuttunut ja
mitään ei ole mahdollista muuttaa (vrt. Lehtisalo & Raivola 1992, 34–
35). Koulu on niin moninainen ja monikerroksinen kokonaisuus erilaisi-
ne ihmisineen ja kulttuureineen, joten tietoinen muutos koulun suku-
puoli- ja seksuaalikulttuurissa vaatii sekä pyrkimystä tähän muutokseen
että määrätietoista ja jatkuvaa työskentelyä, johon aktivoidaan koko kou-
luyhteisö mukaan. Pääasiallinen muutos voi tietysti tapahtua vain konk-
reettisten koulujen tasolla – osana opiskelijoiden ja koulun työntekijöiden
arkista toimintaa. Yhteiskunta ja kulttuuri ovat jatkuvassa muutoksen
tilassa, joten koulukaan ei – edes niin halutessaan – voi säilyä muuttumat-
tomana, mutta muutosprosessissa tulisi kaikkien toimijoiden ottaa aktii-
vinen asenne, jonka mukaan toimia heteronormatiivisuuden haastamisek-
si ja siihen liittyvien ongelmien poistamiseksi.

10.3 Lopuksi

Miksi heteronormatiivisuutta kannatti ja kannattaa tutkia? Heteronorma-
tiiviset käytännöt tukevat nuoria omaksumaan mieheyden ja naiseuden,
jotka rajaavat muita vaihtoehtoja pois heidän elämästään. Nämä suku-
puoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät ajatusmallit ovat toisaalta käyttökel-
poisia yhteiskunnassa ja kulttuurissa, mutta ne aiheuttavat melko rajallisi-
na kärsimystä monille ihmisille – sekä kyseiset ajatusmallit ja niihin
liittyvät käytännöt omaksuneille että niille, jotka rakentavat elämäänsä
ajatusmallien vastaisesti. Heteronormatiivisessa kulttuurissa erilaiset sek-
suaalisuudet ja monenlaiset mieheydet ja naiseudet asetetaan arvojärjes-
tykseen ja toiset elämis- ja toimintatavat asetetaan muita huonommiksi.
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Koulun tarkoituksena on kuitenkin virallisten periaatteiden mukaisesti
lisätä ihmisten tasa-arvoisuutta ja taata kaikille yhtäläiset oikeudet kasvaa
ja opiskella. Tutkimalla heteronormatiivisuutta ja sen kyseenalaistamista
koulun arkisissa käytännöissä saadaan uutta tietoa, jonka avulla voidaan
puuttua ongelmatilanteisiin ja sitä kautta lisätä tasavertaisuutta ja mah-
dollisuuksia.

Tutkimukseni on laaja, monia teema-alueita kartoittava ja siten osit-
tain kuvaava ja kertova, mutta halusin kattaa koulun käytäntöjä mahdolli-
simman laajasti. Onnistuin siinä mielestäni hyvin nimenomaan teema-
haastattelujen ansiosta. Sain koottua niillä runsaasti monenlaisia kerto-
muksia nuorten koulukokemuksista ja pystyin niiden varassa rekonstruoi-
maan monentyyppisiä käytäntöjä, joihin heteronormatiivisuus on kietou-
tunut. Olisin voinut keskittyä esimerkiksi pelkästään homotteluilmiön tai
seksuaalikasvatuksen tutkimiseen, mutta koin mielekkääksi analysoida
koulua kokonaisuutena. Tavoitin näin paitsi laajemmin myös monitasoi-
semmin heteronormatiivisuuden ylläpidon ja haastamisen koulussa.

Ensimmäisenä suomalaisena seksuaalisuutta ja sukupuolta heteronor-
matiivisuuden näkökulmasta koulussa tarkastelevana tutkimuksena työni
antaa hyvät mahdollisuudet jatkotutkimuksille. Aion tutkia, mitä ei-hete-
roseksuaalisille nuorille tapahtuu heidän siirtyessään koulusta työelämään
ja jatkokoulutukseen: miten he merkityksellistävät valintojaan ja miten
seksuaalisuus ja sukupuoli vaikuttavat niihin (ks. Lehtonen 2002b). Eri-
tyisen kiinnostavaa olisi tutkia koulutusasteita, joihin en työssäni paneu-
tunut, kuten varhaiskasvatukseen, peruskoulun ensimmäisten luokkien
tilanteisiin ja prosesseihin, ammatilliseen koulutukseen, ja kolmannen
asteen koulutukseen sekä aikuiskoulutukseen. Tarkoituksenani oli käsi-
tellä ja analysoida esimerkiksi matematiikan, fysiikan, kemian ja kielten
oppikirjoja, koska ajattelin ja huomasin, ettei niistä puhuta haastatteluis-
sa. Näiden aineiden oppikirjoja ja opetusta olisi mielekästä tutkia lisää
heteronormatiivisuuden näkökulmasta. Hyödyllisiä mahdollisuuksia tar-
joaisi taito- ja taideaineiden oppituntien seuraaminen etnografisen mene-
telmän tukemana (ks. Gordon ym. 2000a, Kankkunen 1999). Liikunta-
kasvatusta voisi esimerkiksi tutkia omana teemanaan ja analysoida, miten
siinä muokataan sukupuolitettua ja seksualisoitua ruumista. Etnografinen
menetelmä tarjoaisi varmasti lisäaineksia koulun tilojen ja niiden käytön
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analyysille. Tärkeää olisi tutkia opettajien toimintaa ja toimijuutta sa-
moin kuin koulun muita työntekijöitä, ja kysyä heiltä, miten he rakenta-
vat omaa ja kouluyhteisön seksuaalisuutta tai sukupuolta opettajina ja
yksilöinä. Tutkimusta heteronormatiivisuuden näkökulmasta kaipaisi
opettajien koulutus, koulutuspolitiikka sekä vanhempien osallistuminen
koulun toimintaan. Mikäli kouluissa toteutetaan hankkeita, joilla puutu-
taan heteronormatiiviseen kiusaamiseen tai lisätään kouluyhteisön tieto-
utta seksuaalisista moninaisuudesta, olisi hyödyllistä analysoida ja tutkia,
miten koulukulttuurin muuttamisessa onnistutaan.

Suomessa on tehty vähän heteronormatiivisuuteen liittyvää tutkimus-
ta, jossa päämääränä on kartoittaa nykyhetken yhteiskunnallisten insti-
tuutioiden käytäntöjä. Uskon, että tutkimustani voi hyödyntää analysoi-
taessa esimerkiksi tiedotusvälineitä, nuorisotoimea, sosiaali- ja terveyden-
huoltojärjestelmää, puolustusvoimia, työelämän eri sektoreita ja muita
yhteiskunnallisia instituutioita ja toimijoita. Heteronormatiivisuuden
kartoitus ja kyseenlaistaminen suomalaisessa tutkimuksessa, kulttuurissa
ja yhteiskunnassa on vasta alussa.
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Liite:
Nuorten haastattelut aineistona

Tutkimukseni aineistona on kolmekymmentä ei-heteroseksuaalisen nuo-
ren teemahaastattelua. Tässä liitteessä kerron tarkemmin, miten kokosin
aineiston ja millaisia ongelmia siihen liittyi. Selvitän aluksi, miten valmis-
tauduin haastattelujen tekemiseen ja kuinka löysin haastateltavat. Esitte-
len haastatteluaineiston ja kerron haastattelutilanteista ja niistä saamasta-
ni palautteesta. Pohdin teemahaastatteluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä
ja sitä, kuinka hyvin ne toimivat tutkimusaineistona.

Vuoden 1995 syksyn ja vuoden 1996 alkukevään aikana suunnittelin
haastattelujen tekoa ja aineistokeruuvaihtoehtoja sekä teemahaastattelu-
jen rungon. Haastattelurunko ja haastattelujen tekotavat täsmentyivät
lisää myöhemmin haastatteluja tehdessäni. Helmikuussa 1996 ystäväni
Kim Amberla haastatteli minut käyttäen alustavaa haastattelurunkoa. Ta-
pahtuma oli hyvä kokemus. Tutkimusmuistiinpanojen mukaan tiedostin,
ettei kysymyksiin todellakaan ole aina helppo vastata, ei muista tai tuntuu
nololta. Heti oman haastatteluni jälkeen tein kaksi nuorten haastattelua,
joihin löysin haastateltavat omien tuttavieni parista. Heidän kanssaan
keskustelin yksityiskohtaisemmin haastattelusta ja sen muokkaamisesta.
Muistiinpanojeni mukaan esihaastattelut sujuivat hyvin ja sain paljon kiin-
nostavaa aineistoa. Hieman minua jännitti koko haastattelu ja tietyt kysy-
mykset sekä magnetofonin käyttö. Onneksi esihaastateltavat olivat tuttuja,
eikä tarvinnut ainakaan omia virheitä peitellä. Yhteisenä ongelmana haas-
tatteluissa oli, ettei kouluaikojen juttuja ole kovin helppo palauttaa mieleen.
Jutut sinkoilivat sinne tänne aina toisinaan ja minua huoletti saanko kysyt-
tyä kaikesta tarpeellisesta. Ihan kohtalaisesti se onnistui ja varmaan tottumus
ja teema-alueiden tarkempi muistaminen auttaa tekemään jatkohaastatte-
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luista sujuvampia. Joissain kohdin haastatteluissa mentiin myös aroille alu-
eille ja koitin olla sensitiivinen ja tehdä tilaa haastateltaville puhua asiois-
taan ilman painostuksen tuntua. (Ks. Eskola & Suoranta 1998, 89–90)

Alkuperäisessä suunnitelmassa tavoitteeni oli haastatella kahtakym-
mentä ei-heteroseksuaalista alle 20-vuotiasta nuorta ja kymmentä alle 25-
vuotiasta transseksuaalia. Halusin haastateltavikseni yhtä monta nais- ja
miespuolista molempiin ryhmiin. Myöhemmin joustin tavoitteestani ja
ajattelin, että transseksuaalit saavat olla alle 30-vuotiaita ja sukupuolija-
kauma koko aineistossa noin puolet ja puolet mieheksi ja naiseksi itsensä
määritteleviä. Löysin haastatteluvuoden aikana kuitenkin vain kolme
transseksuaalia haastatteluihin ja loput kaksikymmentäseitsemän olivat
muita ei-heteroseksuaalisia nuoria. Pohdin pitäisikö minun jättää trans-
seksuaalihaastattelut pois analyysista, mutta päädyin sisällyttämään ne
analyysiaineistoon. He kaikki olivat myös ei-heteroseksuaalisia, joten mi-
nun oli helppo puhua kaikista haastatteluista ei-heteroseksuaalisten nuor-
ten haastatteluina. Haastateltavista kuusitoista oli naisia ja neljätoista
miehiä. Naisista yksi oli transseksuaali ja miehistä kaksi. Heistä kaksi oli
yli 20-vuotiaita, mutta sisällytin heidän koulukokemustensa analyysin
tutkimukseen.

Kirjoitin transsukupuolisten valitsemisesta tutkimukseen: Transseksu-
aaleja haastattelen, koska näin saan tietoa koulun arkipäivän prosessien
sukupuoleen liittyvistä odotuksista ja niihin reagoinnista. Useimmat trans-
seksuaalit ovat jo lapsena kokeneet olevansa ristiriitaisessa tilanteessa heihin
kohdistettujen sukupuoliodotusten ja oman kokemuksensa suhteen. Näin he
ehkä ovat kykynevämpiä kertomaan koulun kulttuurin sukupuolistuneista
käytännöistä. Uskon ei-heteroseksuaalisten nuorten ja transseksuaalien haas-
tattelujen palvelevan sekä heteroseksuaalistamisen että sukupuoleen liittyvien
odotusten tarkastelua, koska molempien ryhmien asema on sidottu heterosek-
suaaliseen sukupuolijärjestelmään ja koska yleisesti sukupuoliroolien rikko-
misen uskotaan liittyvän heteroseksuaalisesta halusta poikkeaminen ja päin-
vastoin. Pohdin sitä, pitäisikö minun valita termiksi transseksuaali vai
trans-ihminen etsiessäni haastateltavia ja päädyin transseksuaaliin, koska
muuten myös ”transvestiitit, gender blendarit ja drag queenit ” olisivat
voineet kiinnostua, mikä olisi sekoittanut aineistoa entisestään. Ainoas-
taan kolme transsukupuolista kuitenkin lopulta osallistui tutkimukseen ja
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sisällytin heidät muuhun aineistoon sen erikoisempia analyysitekniikoita
heihin soveltamatta. Tutkimusrunkoon transsukupuolisten haastattelu
kuitenkin vaikutti niin, että muokkasin sen heidät huomioivaksi ja kysyin
samalla myös sukupuolenkorjaukseen liittyvistä asioita. Alkuperäinen va-
lintani auttoi minua kysymään tarkemmin sukupuoleen liittyvistä tee-
moista, joita en olisi muuten huomannut.

Arvelin, että vain muutama haastateltavista on alle 16-vuotias (ks.
Grönfors ym. 1984, 139–140): Vain harva heistä on jo alle 16-vuotiaana
niin tietoinen itsestään, että suostuisi haastateltavaksi nimenomaan lesbona,
homona tai biseksuaalina. . . Käytän nuorten osalta ilmaisua ei-heteroseksu-
aalinen, koska haluan korostaa, etten pidä välttämättömänä nuorten identi-
fioitumista nimenomaan lesboksi, homoksi tai biseksuaaliksi. Tämä strategia
toimikin ja osa haastateltavista kommentoi ei-heteroseksuaali-sanan käyt-
töä myönteisesti. Iän, sukupuolen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liitty-
vien itsemäärittelyjen moninaisuuden lisäksi halusin tavoitella mahdolli-
simman monipuolista joukkoa haastateltavakseni. Muuten toivon, että
haastateltavat ovat luokkataustansa, koulutuksensa, mahdollisen ammatti-
taustansa, asuinpaikkansa ja etnisen taustansa sekä äidinkielensä suhteen
monipuolinen ryhmä. En kuitenkaan aineiston saatavuuteen liittyvien pul-
mien takia aseta näitä muuttujia ensiarvoiseen asemaan. Näistä toivoin
erityisesti asuinpaikan tai kouluajan asuinpaikan osalta suurta vaihtele-
vuutta. Olin kuitenkin sitä mieltä, että jos haastateltavani on esim. vam-
mainen tai etnisesti poikkeuksellinen Suomessa tai jos hänellä on jotenkin
muuten erityinen kokemushistoria, kyselen myös siihen liittyvistä asioista tai
sen vaikutuksesta omaan elämään. Muuten en suunnitellut tutkimushaas-
tattelurunkoon erityiskysymyksiä millekään ryhmällä lukuun ottamatta
aiemmin mainitsemaani transseksuaalihoitoja koskevaa kysymyskohtaa,
jota siis kysyin pelkästään transsukupuolisilta. En pyrkinyt tekemään
vertailuja miesten tai naisten enkä muiden sosiaalisten erojen osalta ana-
lyysivaiheessa, mutta koin monipuolisuuden eduksi, joka auttaisi analyy-
sissa löytämään etsimiäni hyvin monenlaisia tapoja kokea ja kertoa eri
tilanteista koulussa. (Ks. Eskola & Suoranta 1998, 66)

Kuinka sitten tavoittaisin tutkimukseeni sopivat haastateltavat? Pää-
asialliseksi etsintäpaikaksi muodostui Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA
ry ja sen erilaiset toimintamuodot ja tiedotuskanavat. Pohdin muistiinpa-
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noissa kysymystä seuraavasti: Lesboja, homoja, biseksuaaleja ja transseksu-
aaleja ei löydy haastateltaviksi ainakaan puhelinluettelosta eikä ottamalla
yhteyttä koulun rehtoriin. Paras tapa tavoittaa nuoret ei-heteroseksuaalit ja
transseksuaalit on ottaa yhteyttä SETA:an. SETA:n jäsenjärjestöillä on nuor-
ten ryhmiä suurimmissa kaupungeissa ja SETA:lla on transseksuaalien psyko-
sosiaaliseen tukeen erikoistunut Transtukipiste. Näiden kautta uskon tavoit-
tavani suurimman osan haastateltavista. Tunnen myös joitain transseksuaa-
leja ja nuoria homoja ja lesboja, joilta voin kysyä suoraan. Samoin voin
yrittää joidenkin tietämieni avainihmisten kautta löytää haastateltavia.
Aion myös ilmoittaa SETA:n jäsenjärjestöjen tiedotteissa ja Z-lehdessä
(SETA:n jäsenlehti) haastateltavien etsintäkuulutuksen sekä SETA:n sähkö-
postin välityksellä. Voisin liittää näihin ilmoituksiin pyynnön lukijoille il-
moittaa asiasta sopiviksi katsomilleen ihmisille. Avainhenkilöiden lisäksi
pyydän jo löytämiäni kyselemään lähipiiristään halukkaita haastateltavia
(lumipallomenetelmä). Nämä keinot käytinkin ja lisäksi SETA:n radio-
ohjelmassa ilmoitettiin tutkimuksestani ja vierailin erilaisissa tilaisuuksis-
sa puhumassa hankkeestani.

Käytin seuraavia tiedotuskanavia haastateltavien etsinnässä: 1)
SETA:n jäsenlehti Z, jonka levikki oli noin 3000 ja joka leviää moniin
kirjastoihin eri puolilla maata, 2) SETA:n jäsenjärjestöjen jäsentiedotteet
(mm. Honk-tiedote pääkaupunkiseudulla, levikki noin 800), 3) SETA:n
jäsenjärjestöt (noin 20 jäsenjärjestöä tai toimipaikkaa eri puolilla maata,
lähetin toimistoille ja niiden ilmoitustauluille tiedotteita), 4) nuorten ja
trans-ihmisten ryhmät ja järjestöt eri puolilla maata (tiedotteiden lisäksi
soitin useisiin paikkoihin sekä vierailin ryhmissä puhumassa tutkimukses-
ta), 5) SETA:n sähköpostilistat (valtakunnallinen Setanet, alueellinen
Hetanet pääkaupunkiseudulla, Turun ja Tampereen omat järjestölistat,
sapfo-lesbolista sekä trans-lista), 6) SETA:n radio Toinen linja, 7) avain-
henkilöt (SETA:n ja sen jäsenjärjestöjen työntekijät, osa aktivisteista ja
ryhmänvetäjistä sekä kouluttajat, jotka käyvät kouluissa ja nuorisotaloilla
puhumassa seksuaalivähemmistöistä), 8) suora yhteys tuntemiini nuoriin.
Lisäksi laitoin sähköpostitiedotteen Allianssin postituslistalle, joka on
suunnattu nuorille. Tavoitin kaikki etsimäni nuoret SETA:n kanavien
kautta ja haastattelemieni nuorten avulla, joten en ryhtynyt lehdistö-
ilmoitteluun. Minulla oli hyvät suhteet järjestöön ja tunsin sen entuudes-
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taan, sillä olin työskennellyt siellä useita vuosia. Uskonkin, että suhteeni
järjestön työntekijöihin ja aktivisteihin auttoivat minua haastateltavien
löytämisessä ja luottamuksen saamisessa sekä haastateltaviin että heitä
minulle etsiviin.

Tiedotteessa kerroin paitsi konkreettisesti haastattelutilanteesta myös
itsestäni ja tutkimuksestani luottamuksen ja motivaation lisäämiseksi.
Olin sopinut SETA:n ja Transtukipisteen kanssa tilojen käyttömahdolli-
suudesta haastattelujen osalta sekä näiden tahojen ja ohjaajani Tuula
Gordonin kanssa siitä, että nuoret voisivat ottaa yhteyttä myös heidän
kauttaan. En halunnut antaa omaa kotiosoitetta tai -puhelinumeroa ylei-
seen jakeluun, vaan sovin muista mahdollisista, mutta useista eri vaihto-
ehdoista tavoittaa minut.

Löysin haastateltavia riittävästi käyttämieni tiedotuskanavien ja ilmoi-
tukseni avulla ja sain monipuolisen joukon haastateltavia. Pelkäsin etukä-
teen, etteivät nuoret olisi suostuneet haastatteluun, koska pelkäisivät pal-
jastuvansa tai sitoutuvansa johonkin, tai koska he eivät olisi halunneet
muistella mahdollisia ikäviä kokemuksia. He saattaisivat ajatella, ettei
heillä olisi mitään kiinnostavaa sanottavaa tai että he kokevat tuntemat-
tomalle puhumisen hankalaksi tai että osalla voisi olla kielteinen mieliku-
va tutkimuksista. Koin tärkeäksi tiedottaa tutkimuksestani ja itsestäni
pätevän kuvan luomiseksi ja käyttämällä avainhenkilöitä sain poistettua
ennakkoluuloja ja pelkoja. Tieto työskentelystäni SETA:ssa ja aiempi
nuorten ryhmän ohjaajana toimimiseni auttoivat luottamuksen saavutta-
misessa. Moni nuori ehkä koki, että on helpompaa puhua jollekin, joka
todennäköisesti itsekin on ei-heteroseksuaalinen. Kysyin teemahaastatte-
luissa myös muista kuin pelkästään kouluun liittyvistä kysymyksistä enkä
halunnutkaan liikaa korostaa kouluun liittyviä teemoja haastatteluista
tiedottaessa, koska uskoin laaja-alaisemman lähestymistavan houkuttele-
van nuoria enemmän. Lupaamani nuorille suunnattu opas oli tekijä,
jonka uskoin lisäävän joidenkin nuorten motivaatiota. Näihin sainkin
vahvistuksen melko monissa haastatteluissa. Tiedostuskanavista tehok-
kaimpia olivat sähköpostilistat, nuorten ryhmät ja avainhenkilöt, joiden
avulla ja suosituksella tavoitin nuoria.

Osa haastateltavista määritteli itsensä lesboksi, homoksi tai biseksuaa-
liksi, mutta melko monilla oli itsemäärittely, joka jollain tavoin kyseen-
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alaisti perinteisempiä seksuaalikategorioita. Eräs haastateltava määritteli
itseään termillä ”melkein hetero” ja eräs toinen kuvasi itseään ”jotain
biseksuaalin ja homon välillä olevaksi”. Käsittelin nuorten itsemäärittelyä
tarkemmin kolmessa artikkelissani (ks. Lehtonen 1997; 1998b; 1998c).
Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta nuoret olivat
siis monipuolisesti jakautuneet.

Nuorimmat haastateltavat olivat 15-vuotiaita ja kahta yli 20-vuotiasta
transsukupuolista lukuun ottamatta vanhimmat 20-vuotiaita. Tytöt ja
pojat jakautuivat eri ikäryhmiin melko tasaisesti. Suurin osa haastatelta-
vista asui pääkaupunkiseudulla ja sen ympäryskunnissa. Loput jakaantui-
vat eri puolille maata: Länsi-Suomen läänin alueella asui neljä, Itä-Suo-
men läänin alueella yksi ja lisäksi neljä haastateltavaa asui Oulun tai Lapin
lääneissä. Melko monet varsinkin pääkaupunkiseudun haastateltavista
olivat asuneet kouluaikanaan muualla, joten se painotti asuinpaikkojen
moninaisuutta. Muutamat olivat opiskelleet ulkomailla. Kolmella haasta-
teltavalla oli kokonaan tai osittain ei-suomalainen etninen tausta. Yksi oli
aasialainen, yksi entisen Neuvostoliiton alueelta ja yhden vanhempi oli
Lähi-idästä. Perhetaustaltaan haastateltavat olivat erilaisia: osa oli yksin-
huoltajaperheistä, joidenkin vanhemmat olivat eronneet, osa eli molem-
pien biologisten vanhempiensa kanssa ja yhdellä oli kaksi samaa suku-
puolta olevaa vanhempaa. Osa nuorista asui yksin tai seurustelukumppa-
ninsa kanssa ja osa toisen vanhempansa tai molempien vanhempiensa
kanssa. Koulutukseltaan nuorimmat olivat vielä peruskoulun yläasteella.
Muut olivat suurimmaksi osaksi lukiossa. Ammatillisessa koulutuksessa
oli muutama. Osa nuorista tuli köyhemmistä oloista ja osa varakkaam-
mista, mutta koska en kysellyt vanhempien ammateista ja työtilanteista en
myöskään saanut juurikaan tietoa perheiden sosiaalisesta asemasta. Osa
haastateltavista oli juuri päässyt ylioppilaaksi ja oli jo yliopistossa. Haasta-
teltavien joukossa painottuivat hyvin koulutetut ja hyvin koulussa menes-
tyneet muihin verrattuna.

Kun esittelin tutkimustani eri tilaisuuksissa, minulta kysyttiin usein
kahta asiaa haastateltavista. Tavoitinko nuoria, jotka eivät olisi mukana
SETA:ssa ja joilla ei siten olisi kovin vahvoja näkökulmia seksuaalivähem-
mistöjen asemasta koulussa? Löysinkö nuoria, joilla olisi hyvin huono
itsetunto tai surkea elämäntilanne vai vain nuoria, jotka olivat niin sanot-
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tuja menestyjiä? Haastateltavat olivat ehkä usein muita ei-heteroseksuaali-
sia nuoria sanavalmiimpia ja itseään tiedostavampia, mikä oli haastattelu-
tilanteiden kannalta hyvä asia. Olisi ollut epäeettistä etsiä nimenomaan
kriisissä olevia nuoria tai muuten ahdistuneita, koska en kuitenkaan ollut
sosiaalityöntekijä tai terapeutti vaan tutkija. Olin mielissäni siitä, että vain
harvalla haastattelemistani nuorista oli haastatteluajankohtana isoja on-
gelmia elämässään. Tällaisiakin siis löytyi ja osalla nuorista oli ollut
vaikeita ajanjaksoja elämässään, jotka olivat johtuneet esimerkiksi hyväk-
sikäytöstä tai koulukiusaamisesta. Haastateltavista noin puolet oli käynyt
toistuvasti SETA:n jäsenjärjestöjen toimitiloissa tai ryhmissä. Näistäkin
monet olivat juuri alkaneet vierailla esimerkiksi SETA:n jäsenjärjestöjen
nuorten ryhmissä. SETA:ssa, sen nuorten ryhmissä tai lesbo- ja homo-
kulttuurissa ei mielestäni ole muodostunut mitään erityisiä tarinankerto-
misen tapoja liittyen kouluaikaan (vrt. Plummer 1995, 81–96). Voisi
kenties kuvitella, että yksi ”setalainen” tapa kertoa koulusta olisi koulu-
opetuksen tason arvostelu tyyliin ”homoseksuaalisuudesta kerrottiin kou-
lussa vähän”. Kun tutkimusaiheeni oli heteronormatiivisuus, tämäkään
kertomistapa ei olisi kattanut kuin pienen osan tutkimustematiikastani.
Haastatteluissa osoittautui, ettei ollut tiettyä yhtä ”tavallista” tapaa koulu-
kokemuksista kertomisessa.

Haastattelut kestivät keskimäärin kaksi tuntia 20 minuuttia. Yhteensä
haastatteluja on hieman yli 70 tuntia. Lyhin haastattelu kesti tunti ja
kymmenen minuuttia ja pisin kolme tuntia. Haastatteluista kuusitoista
tein SETA:n toimitiloissa, kaksitoista kotonani ja kaksi haastateltavan
kotona. Halusin tarjota useita vaihtoehtoja: SETA koettiin ehkä neutraa-
liksi suhteessa kotiin, toisaalta koti ehkä intiimimmäksi ja turvalliseksi
varsinkin niille, jotka eivät olleet käyneet SETA:ssa ja ehkä pelkäsivät
SETA:ssa käynnin leimaavan heidät. Tein haastattelumatkoja eri puolille
Suomea ja tuolloin pääsääntöisesti haastattelut tehtiin SETA:n jäsenjär-
jestöjen tiloissa. Yhdelle pääkaupunkiseudun ulkopuoliselle ja kahdelle
pääkaupunkiseudun ympäristökunnissa asuvalle maksoin matkakulut.
Nauhoitin kaikki haastattelut mikrokaseteille. Olin laittanut jo etukäteen
nauhurin esille ja useimpien kanssa olin puhunut jo haastatteluaikaa
sovittaessa sen käytöstä. Kukaan ei kieltäytynyt nauhoituksesta. Haastat-
telin nuoret yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yksitellen. Kahta toisensa
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hyvin tuntevaa nuorta haastattelin yhdessä heidän toivoessaan sitä. He
olivat nuorimmasta päästä ja haastattelu sujui melko hyvin, vaikka pelkä-
sinkin olevan vaikeaa erottaa heidän äänensä toisistaan. Joihinkin kysy-
myksiin toinen vastasi ”minulla oli sama juttu”. Tällöin pyysin häntä
kuitenkin kertomaan omasta tilanteestaan vielä erikseen, jotta sain katta-
vammin kuvan hänen kokemuksestaan ja sen ominaispiirteistä.

Erään haastateltavan yhteystiedot paljastuivat sähköpostiverkossa, kos-
ka hän vastasi koko verkon viestiini suoraan reply -komennolla, vaikka
olinkin kehottanut vastaamaan nimenomaan omaan osoitteeseeni. Pa-
hoittelin tapahtunutta vielä yleisesti verkossa ja kehotin kaikkia poista-
maan viestin tiedostoistaan heti. Onneksi kyseinen henkilö ei ollut itse
asiasta kovin hämmentynyt. Yksi haastateltavista kysyi häntä tutkimukses-
ta tiedottaneelta avainhenkilöltä, voiko hän turvallisin mielin osallistua
tutkimukseen ja tulla kotiini haastatteluun. Tämä nuori nainen pohti
hyväksikäytön mahdollisuutta, mutta sai vahvistuksen siihen, ettei minun
osaltani tällaista vaaraa ollut. Kahden haastateltavan vanhempi otti mi-
nuun yhteyttä tai välitti viestin minulle. Haastateltavani oli kertonut
tulevansa haastatteluun luokseni ja hänen äitinsä oli tilanteesta huolissaan.
Lähetin haastateltavalle kirjeen, jonka pyysin näyttämään myös äidilleen
ja samalla pyysin tätä ottamaan minuun yhteyttä, jos hän olisi halunnut
lisätietoa kirjeen lisäksi tutkimushankkeestani. Ilmeisesti kirje riitti, koska
hän ei ottanut yhteyttä. Toisen haastateltavan vanhemman kanssa pu-
huimme lähinnä tietojen julkisuudesta ja anonyymisyydestä. Nuorten
haastatteluissa on ainakin se ero aikuisiin, että varsinkin alaikäisillä on
erilaiset mahdollisuudet osallistua haastatteluihin kuin aikuisilla. Pyrin
lähettämään nuorille hyvin neutraalia tietoa kotiin, mikäli he olivat anta-
neet kotiosoitteensa tai -puhelinnumeronsa, jotta heidän seksuaalisuuten-
sa ei paljastuisi vanhemmille. Enhän voinut etukäteen olla varma siitä, että
heidän vanhempansa tiesivät heidän ei-heteroseksuaalisuudestaan tai tut-
kimuksesta. Melko monien kanssa hoidin yhteydenpitoa sähköpostitse.
Mietin, pitäisikö minun pyytää vanhemmilta lupa haastatteluun. Päädyin
kuitenkin luvattomuuteen, koska haastateltava ei useinkaan ollut kertonut
vanhemmilleen tilanteestaan ja olisin silloin menettänyt nämä haastatelta-
vat. Mielestäni tämä ei ollut epämoraalista senkään takia, että haastattelus-
ta nuoret saivat aineksia ja tukea oman elämänsä pohtimiseen.
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Olin jo tiedotteessa ja haastattelusta sovittaessa kertonut haastatteluun
ja tutkimukseeni liittyvistä kysymyksistä, mutta kertasin joitain asioita
vielä ennen haastattelun varsinaista aloittamista. Tällaisia asioita olivat
muun muassa anonyymisyys ja luottamus (ks. Eskola & Suoranta 1998,
94). Pyysin esimerkiksi haastateltavaa itse ehdottamaan peitenimeä itsel-
leen tai sanomaan sellainen nimi, jota hän ei ainakaan haluaisi minun
käyttävän itseään koskevien sitaattien yhteydessä. Käytin kaikista haasta-
teltavista yhtä tai useampaa peitenimeä anonyymisyyden vahvistamiseksi.
Sovimme siitä, miten tervehdimme ja käyttäydymme, jos tapaamme jos-
kus haastattelun jälkeen. Kerroin myös, että haastattelussa saisi kertoa
kaikesta mikä tulee mieleen, mutta mistään ei ole pakko kertoa ja voi
pyytää, että joitain kysymyksiä jätetään väliin. Sanoin, että haastateltava
voi esittää minulle vastakysymyksiä (ks. Ronkainen 1989, 74). Halusin
siis tukea haastateltavan omaa aktiivista otetta haastattelutilanteessa. Ker-
roin teemahaastattelusta menetelmänä ja siitä, että hän saa kertoa myös
asioista, joita en suoranaisesti kysy. Kerroin, että haastattelun jälkeen
haastateltavalla on mahdollisuus antaa minulle palautetta suoraan ja erilli-
sellä palautelomakkeella.

Aloitin kaikki haastattelut samalla kysymyksellä, muuten keskustelu ja
kysymykset vaihtelivat haastatteluittain, vaikka käytin haastattelurunkoa
useimmissa haastatteluissa samassa järjestyksessä (Eskola & Suoranta
1998, 87–88). Ensimmäinen kysymys oli melko vaikea vastattava: ”Miten
määrittelet itsesi seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kannalta?”
Lähes kaikki vastasivat siihen jotain. Eräät kokivat sen vaikeaksi ja jatkoin
toistamalla kysymyksen ja sanomalla, että se onkin vaikea kysymys, mutta
mitä siihen liittyvää sinulle tulee mieleen. Jälkeen päin arvioiden olin
tyytyväinen kysymykseen, koska vaikeudestaan huolimatta se avasi mo-
neen suuntaan keskustelua ja oli kuitenkin melko syvälle menevä. Sain
samalla varmistettua, että haastateltava oli ei-heteroseksuaalinen ja tiesin,
millä nimityksillä haastateltava itseään kuvaa. Pystyin myöhemmin haas-
tattelussa käyttämään näitä termejä esimerkiksi aloittamalla: ”Mitä sinulle
biseksuaalina merkitsee. . .”. He vastasivat moninaisilla tavoilla ja toivat
selvästi esiin, että seksuaalisuutta ja sukupuolta voi määritellä ja hahmot-
taa eri tavoin ja painotuksin. Pyrin ottamaan huomioon nämä nuorten
määrittelyt analysoidessani heidän kertomuksiaan koulukokemuksistaan.
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Tuon tosin nuorten itsemäärittelyt vain toisinaan esiin haastattelun koh-
tia esitellessäni sen perusteella, miten tarpeellista se on analyysin ja ym-
märrettävyyden kannalta. Kysyin aluksi muutenkin seksuaalisuuteen ja
sukupuoleen liittyvästä itsensä hahmottamisesta ja siitä, mistä haastatelta-
va on saanut tietoa omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Itsemäärit-
telyosion jälkeen kysyin koulukokemuksista, jotka olivat pääasia haastat-
teluissa. Näiden jälkeen kysyin vielä ihmissuhteista ja terveyteen liittyvistä
seikoista sekä muista asioista kuten lesbo- ja homoyhteisöstä, tiedotusväli-
neiden ja kulttuurin merkityksestä, uskonnosta, työhön ja harrastuksiin
liittyvistä asioista. Tutkimuksessa käytän ensisijaisesti koulukokemuksia
käsitteleviä haastattelujen kohtia, mutta osin myös muita. Esimerkiksi
avoimuudesta puhuttaessa koulukokemukset palasivat uudestaan keskus-
teluihin. Mielestäni oli tärkeää kysyä myös koulun ulkopuolisesta elämäs-
tä tutkimukseni kannalta, jotta sain taustaa koulukokemusten hahmotta-
miseen.

Laadin varsin seikkaperäisen haastattelurungon lähinnä sen takia, että
olisin huomannut kysyä kaikesta tarpeellisesta (ks. Eskola & Suoranta
1998, 79). Käytännössä opin haastatteluja tehdessä rajaamaan toisaalta
kysymyksiä tiettyyn suuntaan, kun tajusin saavani tutkimukseni kannalta
oleellista tietoa tiettyjä teemoja käsittelemällä. Erityisesti tilaan ja suku-
puoleen liittyvät teemat olivat tällaisia. Eräässä haastattelussa haastatelta-
va sanoi, että eikö meidän pitäisi puhua enemmän koulukokemuksista.
Olin nimittäin lähtenyt keskustelemaan hänen ihmissuhteistaan, koska
koin hänen olleen niistä kovin huolissaan. Muuten koulukokemusten
käsittely painottui muiden teemojen kustannuksella. Tämä johtui pitkälti
siitä, että niistä kysyttiin alkupäässä ja loppuhaastattelussa olimme mo-
lemmat tavallisesti jo aika väsyneitä, emmekä enää jaksaneet kovin syvälli-
sesti keskustella jälkipään teemoista.

Ennen siirtymistä itsemäärittelyosiosta koulukokemuksiin pyysin
haastateltavia vastaamaan assosiaatiolistaan, jonka olin saanut ”Kansalai-
suus, erot ja marginaalisuus koulussa – lähtökohtana sukupuoli” -projek-
tilta. Siinä oli lista sanoista, joihin haastateltavaa pyydettiin sanomaan
ensimmäinen mieleen tuleva asia. Listaan kuuluivat seuraavat sanat: kou-
lu, opettaja, oppilas, tyttö, poika, lapsi, nuori, aikuinen, suomalainen,
tutkija. Itse lisäsin listan loppuun vielä sanat SETA ja hetero. Lista toimi
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eräänlaisena johdatuksena koulukokemusten pohdintaan. Nostan yksit-
täisten sanoihin liittyen mielikuvien analyysia esiin, vaikken käsittelekään
assosiaatiolistalla kerättyä materiaalia omana kokonaisuutenaan. Minulla
on myöhemmin mahdollisuus vertailla etnografisessa tutkimusprojektissa
kerättyjä sanoihin liitettyjä mielikuvia omiini.

Teemahaastattelujen rungon tiivistelmä, jota käytin haastatteluissa, oli
koulua koskevien kysymysten osalta seuraavanlainen:

* Millaisia koulumuistoja sinulla on?
* Yritä muistella peruskoulun yläasteen oppikirjoja
* Entä yläasteen opetus?
* Oliko yläasteella oppiaineita, joissa sukupuoli olisi tullut erityisesti

esille?
* Mitä ajattelit opettajista?
* Koulun muut työntekijät?
* Entä koulun muut tilanteet? (välitunnit, ruokailu, vessat, juhlat)
* Missä porukoissa koulussa liikuit esim. välitunnilla?
* Mitä koulukaverit puhuivat seksuaalisuudesta tai sukupuolesta?
* Kiusattiinko koulussa seksuaalisuuden tai sukupuoleen liittyvien asioi-

den takia ketään?
* Jos tiesit itsestäsi tai olit epävarma . . . kerroitko/salasitko?
* Miten haluaisit muuttaa koulua, jotta siellä olisi mukavampaa olla

lesbo/homo/bi/trans?

Melko monissa haastatteluissa etenin tätä järjestystä noudattaen. Joskus
puhuimme esimerkiksi ensin koulukiusaamisesta ja sitten etenimme mui-
hin teemoihin. Pyrin kuitenkin kattamaan kaikissa haastatteluissa edellä
listatut asiat. Haastattelusta toiseen toki vaihteli paljon se, mihin teemoi-
hin keskityimme ja käytimme enemmän aikaa. Jälkeenpäin arvioiden
teemahaastattelurungon käyttö ja haastattelut sujuivat erinomaisesti ja
sain kiinnostavaa materiaalia. Olisin voinut kysyä ja keskustella enemmän
ruumiillisuuteen, sosioekonomisiin tekijöihin ja tilaan liittyvistä aiheista,
mutta nytkin sain niihin liittyvää aineistoa.

Haastattelun lopuksi keskustelin nuorten kanssa haastattelutilanteesta
ja annoin palautelomakkeen ja postimerkillisen kuoren, jotka pyysin
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lähettämään minulle muutaman viikon sisällä. Näin sain tietoa haas-
tattelujen onnistumisesta. Täytin jokaisesta haastattelusta itsearviointi-
lomakkeen, jotta sain tallennettua omia kokemuksiani ja tuntojani
muistiin. Palautelomakkeen lähetti minulle seitsemäntoista nuorta. Kah-
den ensimmäisen esihaastattelun jälkeen olin keskustellut heti haastatel-
tavien kanssa, enkä olettanut heidän lähettävän minulle enää kirjallista
palautetta. Lisäksi muutaman ihmisen kanssa puhuin haastattelun jälkei-
sessä tapaamisessa tilanteesta jonkin verran, mutta joka tapauksessa
enemmistö nuorista postitti palautetta minulle. Lisäksi vaihdoin kirjeitä
muutaman haastateltavan kanssa parin kuukauden ajan haastattelutilan-
teen jälkeen.

Palautelomake sisälsi seuraavat kysymykset: Kerro, millaisia tunteita
tai ajatuksia haastattelu sinussa herätti. Onko sinulla tullut haastattelun
jälkeen joitain muistoja tai ajatuksia koulusta tai muista haastattelun
aiheista, joita et huomannut silloin kertoa? Miten haluaisit muuttaa haas-
tattelutilannetta ja kysymyksiä? Mitä muuta haluat kertoa minulle? Ker-
roin, että he voivat myös soittaa tai lähettää sähköpostia minulle.

Sain kritiikkiä ja ehdotuksia haastateltavilta: liian aikaista haastattelun
ajankohtaa ja haastattelunauhan lyhyyttä kommentoitiin, haastatteluun
ehdotettiin taukoa puoliväliin ja pohdittiin etukäteistehtävän antamista
muistelutyön tapaan: Olisikohan tullut enemmän seksuaalisia asioita kou-
lusta mieleen, jos esim. viikkoa ennen haastattelua olisi annettu tehtäväksi
muistella? Yksi haastateltavista kehotti seuraavaa: Haastattelija voisi johda-
tella keskustelua enemmän haluamaansa suuntaan, ettei keskustelu versoisi
täysin aiheen ulkopuolelle. Joku valitti alun jäykkää tunnelmaa: Aluksi se oli
hiukan kankeaa, mutta kun vauhtiin pääsi niin hyvähän siitä tuli! Eräs
haastateltava kertoi, että haastattelu oli periaatteessa positiivinen juttu,
mutta yläasteaikojen kaivelu tuntui tosi pahalta. Toisalta sama nuori myö-
hemmin kommentoi: Se oli rento juttu ja sun kanssa on melko helppo
jutella. Yhdyn pitkälti näihin kommentteihin. Etukäteistehtävää en ha-
lunnut toteuttaa, koska pelkäsin sen aiheuttavan turhia lisäpaineita haas-
tateltaville. Se olisi kyllä muuten ollut ehkä toimiva ajatus. Itse ajattelin
johdattelevani haastateltaviani liikaa, mutta niin ei ilmeisesti käynytkään,
mistä kertoivat muutamat muutkin: Ei painostettu, sai vapaasti kertoa
itsestään (ks. Silverman 1993, 96). Toisaalta eräs haastateltava kirjoitti:
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Kysymykset olivat hyvin järjestetty, ja pystyit johdattelemaan keskustelua
hyvin. Ennen kaikkea tilanne oli keskustelunomainen, mikä antoi mukavan
fiiliksen puhua.

Osa haastateltavista kertoi omista etukäteispeloistaan tai odotuksis-
taan ennen haastattelua: Luulin haastatteluun tullessani kiusaantuvani jos-
tain, mutta en kokenut mitään negatiivista koko haastattelun aikana. Toi-
nen kommentoi: Ajatuksia heräsi paljon ja tunteet olivat positiivisia, ei ollut
ollenkaan sellainen – joku tietää minusta liikaa – olo, jota olin etukäteen
vähän pelännyt. Yksi haastateltava kertoi olleensa innostunut tilaisuudesta
päästä haastatteluun, koska tuntuu hyvältä saada tilittää asioista, mihin ei
useinkaan ole mahdollisuutta ainakaan sellaista, että tuntee tulevansa ym-
märretyksi ja kuunnelluksi (ks. Gordon ym 2000b, 28). Jotkut halusivat
kertoa tuntemuksista, jotka liittyivät hämmennykseen tai minun saamaa-
ni mielikuvaan haasteltavasta: Laittoi ajattelemaan lisää omaa itseään.
Ehkä vähän olin hämmentynyt, kun ei oo ennen tuollai tullu puhuttua
seksuaalisesta suuntautumisestani. Oli hyvä haastattelu, ainakin minulle.
Toinen kommentoi: Olisin halunnut vastata kysymyksiin, niin kuin vasta-
ukset päässäni olivat. En vain osannut selittää niitä ”oikein”.

Moni kertoi, ettei haastattelutilanteeseen tai kysymyksiin ollut mitään
muutettavaa. Sain kehuja siitä, että haastattelussa oli helppo kertoa omista
asioistaan: Harvoin saa tilaisuuden niin vapaasti kertoa itsestään. Toinen
haastateltava sanoi: Todella kiva purkaa jollekin sydäntään ja tunteitaan.
Tuli helpottunut olo. Nämäkin esimerkit kertovat osaltaan siitä, ettei
nuorilla ole monia paikkoja kertoa itsestään niin, että heidät otettaisiin
vakavasti. Yksi nuori totesi: Oli kiva tulla haastatelluksi. Sekä siltä kannal-
ta, että voi olla omine kokemuksineen hyödyksi kirjan laadinnassa, ja toisaal-
ta oli itsetuntoa kohottavaa, että joku on mun elämästä kiinnostunut. Muu-
tama muukin toi esiin, että oli ilo olla hyödyksi.

Muutamat palautelomakkeen lähettäneet kertoivat muistoista, joista
eivät olleet haastattelussa kertoneet, ja osa kertoi haastattelujen jälkeisistä
tapahtumista. Joku laittoi mukaan otteita päiväkirjastaan, toinen pohti
lesbouden ja muun elämän suhdetta kolmella liitesivulla ja kolmas lähetti
runoja. Haastattelujen jälkeisistä tapahtumista kirjoittaneet mainitsivat
aika usein siitä, että he olivat kertoneet jollekin läheiselleen seksuaalisuu-
destaan tai että he olivat käyneet SETA:n nuorten ryhmässä. Palautelo-
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makkeisiin sisältyvistä kouluun liittyvistä muistoista ja kokemuksista käy-
tän osaa analyysissani.

Täytin jokaisen haastattelun jälkeen itsearviointilomakkeen, johon si-
sältyivät paitsi tietoja haastateltavasta, haastattelun ajasta ja paikasta myös
seuraavat kohdat: ensivaikutelmat haastattelusta, ensivaikutelmat haasta-
teltavasta ja haastattelijan tunnelmat. Omista arviontilomakkeen muis-
tiinpanoista huomaan niitä järjestyksessä lukiessani, että haastattelut oli-
vat oppimisprosessi: Tuntuu, että kaikista haastatteluista oppii uutta; tästä
ehkä eniten. Olisikin upeeta saada peruskouluikäisiä lisää. Välineet ja tilan-
ne eivät muutaman ensi haastattelun jälkeen aiheuttaneet päänvaivaa:
Tuntuu, että itsellä on enemmän kanttia lisäillä omia juttuja ja jättää
teemarungon orjallinen seuranta. Toisaalta kun oma rentous lisääntyi jälki-
pään haastatteluihin alkoi työlääntyä: Taas tuntui ihan ok:lta tehdä haas-
tattelu. Sinänsä onni, ettei jäljellä ole enää kuin viisi. Työlääntyminen
saattoi johtua myös siitä, että koin saaneeni riittävästi ja tarpeeksi moni-
puolista aineistoa (ks. Eskola & Suoranta 1998, 62–64). Toisaalta jois-
sain loppupään haastatteluissa oli mukana sellaista aineistoa, jota en olisi
muista saanut.

Keskeisiä ongelmia haastatteluissa ja niihin liittyvässä vuorovaikutuk-
sessa olivat aikaan liittyvät asiat (keskeytymiset, liian lyhyt aika, haastatel-
tavan myöhästyminen ja haastattelun pituudesta johtuva väsymys), suh-
teeseemme liittyvät asiat (haastateltava ei luottanut, hän ärsytti tai oli
oudontuntuinen mielestäni), oma tilanne (huono päivä, väsymys, flunssa,
”puutunut” haastatteluihin) sekä rankat kertomukset ja haastateltavan
vaikea tilanne, jolloin mietin, kuinka voisin tukea häntä. Nämä viimeksi
mainitut nimesin niin sanotuksi sosiaalityöntekijähaastatteluiksi (vrt.
Alasuutari 1993, 119–120). Olin ehkä etukäteen pelännyt näitä eniten ja
miettinyt, miten toimisin tilanteissa, joissa nuori alkaa purkamaan vaike-
aa elämäntilannettaan tai muistojaan ja pyytää minulta apua ongelmiinsa.
Osassa tämän tyyppisistä tilanteista pärjäsin mielestäni hyvin ja sain
myönteistä palautetta. Toisten jälkeen taas pohdin onnistumistani: Olin
hämilläni enkä luonteva. Aika rankka kokemus. Autoinko? Mokasinko?
Esitinkö? Toivottavasti saan palautetta. Osa nuorista oli ollut sosiaali- ja
terveyspalveluiden asiakkaina ja saanut myös sellaista tukea, jossa heidän
seksuaalisuutensa oli käsittelyssä mukana. Osa haki sitä selvästikin minul-
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ta: Haastateltava myöhässä. Sos.työtä. Uusi tekijä, joka etsi apua. Annoin
puhua itsekseen, kun juttua tuli. Sitä ennen olin haastatellut nuorta, joka
kertoi rankoista asioista pintapuolisesti – ehkä olisi tarpeen kelata niitä
jossain muualla. Itselleni jäi olo: oisko pitänyt jututtaa niistä enemmän. Olin
sopinut SETA:n sosiaalityöntekijän kanssa, että voin antaa hänen yhteys-
tietonsa haastateltaville, mikäli he haluavat keskusteluapua ja tietoja
muista auttamispaikoista.

Ongelmista ja monenlaisista tunteista riippumatta ja myös niiden
takia haastattelut sujuivat pääosin hyvin. Nuorten kanssa oli kiinnostavaa
keskustella ja olin iloinen, kun sain tutkimukseni kannalta hyödyllistä
aineistoa tai haastateltavalla oli uusi näkökulma esimerkiksi erilainen
etninen tausta kuin muilla haastateltavilla: Merkittävää matskua. On to-
della jännä tavata kiinnostavia ihmisiä. Ihanaa, että hän otti yhteyttä ja
uskalsi antaa haastattelun. Melko usein haastattelutilanne onnistui parem-
min, jos haastateltava oli sanavalmis ja avoin: Rento ja hauska, koska
haastateltava niin puhelias ja ”aikuismainen”. Oli itselläkin helppo olla.
Toisaalta osa haastateltavista oli kiinnostavia juuri sen takia, että kohtaa-
minen tuntui haasteelliselta: Haastateltava niin nuori: mitä tai miten voisi
kysyä. Outoa, kun vielä haastateltavan vanhemmat samaa sukupuolta: mie-
lenkiintoista, en osannut ajatella etukäteen (vrt. hetero-olettamus). Jäin itse
kiinni heteronormatiivisuudesta haastattelujakin tehdessä. Opin uutta
itsestänikin ja haastattelujen loppupuolella kirjoitin muistiinpanoihin:
Huomaan olevani jo melko sujuva ja pätevä. Ihana huomata olevansa hyvä.
Hieman vain väsynyt. Mitähän nauhan purun jälkeen ajattelen?
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Viittaukset

1. JOHDANTO
1. Käytän haastateltavista peitenimiä tunnistamattomuuden lisäämiseksi. Sitaattien kie-

liasua olen muokannut ymmärrettävämmäksi ja luettavammaksi. Samoin anonyymi-
syyden säilyttämisen takia olen muuttanut nimiä ja muita tunnistetietoja sitaattien
osalta. Sitaattien merkityssisältö ei ole kuitenkaan muuttunut analyysin näkökulmas-
ta (ks. Alasuutari 1993, 68–69).

2. SUKUPUOLI- JA SEKSUAALIKRIITTINEN KASVATUSSOSIOLOGIA
1. Seksikasvatuksen käsitettä lähes kaikki pitävät liian suppeana (ks. Kannas 1993, 10;

Nummelin 2000, 25). Raija Nummelin (2000, 24) kritisoi myös perhekasvatuksen
käsitettä, koska se liittää seksuaalisuuden heteroseksuaaliseen avioliittoon, perhee-
seen ja reproduktioon. Myös yhdistelmäkäsitteitä, kuten ihmissuhde- ja sukupuoli-
kasvatus tai perhe- ja seksuaalikasvatus, hän pitää turhan monimutkaisina. Numme-
lin (1997, 38) ehdottaa seksuaalikasvatusta yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteitä ovat
seksuaaliopetus (esimerkiksi biologian tunti ihmisen lisääntymisestä), seksuaalineu-
vonta (yksilöllinen opastus ja keskustelu esimerkiksi kouluterveydenhoitajan vas-
taanotolla) ja seksuaalivalistus (esimerkiksi tiedotuslehtisen jakaminen koko koululle
seksiteitse tarttuvista taudeista).

2. Koulutusta on tutkittu myös vähemmistöjen ja yhteiskunnallisesti heikompien ryh-
mien näkökulmasta esimerkiksi kriittisen pedagogiikan suuntauksessa. Tämän suun-
nan edustajat eivät kuitenkaan usein huomioi homoseksuaalisuutta tai seksuaalisuu-
teen liittyviä erontekoprosesseja (McLaren 1995, 109; ks. myös Lehtonen 1995, 66–
69).

3. Pohjoismaiseen tutkimukseen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta olen tutustunut lä-
hinnä pohjoismaisten kasvatustutkijoiden konferensseissa niiden sukupuoliteemai-
sissa työryhmissä. Heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisuus on ollut hyvin
vähän esillä pohjoismaisissa kasvatusalan tutkimuksissa (aihetta ovat käsitelleet mm.
Fanny Ambjörnsson ja Jonas Shildt Tillberg). Seksuaalikasvatuksen kehittämisen ja
tutkimuksen alueella Ruotsi on Suomea aktiivisempi, mutta sielläkään edellä maini-
tut teemat eivät ole kunnolla analysoituja. Luennoin itse heteronormatiivisuudesta
seksuaalikasvatuksessa Ruotsin valtakunnallisessa seksuaalikasvatuskonferenssissa lo-
kakuussa 2002 ja heteronormatiivisuusnäkökulma koettiin uudeksi. Sukupuolta ja
muita erontekoja on tutkittu runsaammin, mutta tällöin vain harvoin on huomioitu
seksuaalisuus (ks. esim. Arnesen 2000; Arnesen ed. 1995; Hägg 2002; Öhrn 2002;
Wernersson & Ve 1997). Muusta eurooppalaisesta tutkimuksesta en ole kattavasti
perillä, mutta vaikuttaa siltä, että seksuaalisuuden ja erityisesti heteronormatiivisuu-
den tutkimus on voimakkainta angloamerikkalaisessa tutkimuksessa (ks. kuitenkin
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esim. Dankmeijer 1993; 2002, Leino 2002; Senatsverwaltung fur Jugend und
Familie 1993).

4. Foucault’n teoksia ja häntä itseään on kritisoitu siitä, ettei hän analysoi seksuaali-
suutta sukupuolitetusti ja siitä, ettei hän ylipäänsä tarkastele sukupuolta, vaan hänen
seksuaalisuuden analyysinsa näyttää keskittyvän miehiin ja miesten seksuaalisuuteen
(ks. Butler 1990, 92). Toinen keskeinen kritiikki kohdistuu siihen, ettei hän anna
tarpeeksi mahdollisuuksia yksittäisille toimijoille huolimatta siitä, että hän tutki
vallan käytäntöjen merkityksiä arkipäivän mikrotasolla. Hän sisällytti kuitenkin
analyysiinsa vastarinnan mahdollisuuden, eikä nähnyt toimijoita passiivisina vallan
kohteina vaan siihen osallistujina. Feministinen ja muu tutkimus on kuitenkin
pystynyt laajentamaan Foucault’in ideoiden avulla analyysikenttää sukupuolen ja
yksilötason tarkasteluun.

5. Judith Butleria on kritisoitu erityisesti siitä, että on ajateltu hänen tarkoittavan, että
sukupuoli on kuin vaate, jota voi vaihtaa halujensa mukaan (ks. Butler 1993, x), ja
siitä, että hän unohtaa materiaalisen ruumiin (ks. Pulkkinen 2000, 47; 50–51).
Butler ei usko ”suuriin muutoksiin” heteroseksuaalisen matriisin muuttamisessa,
vaan pikemminkin hän painottaa toisin toistamisen vivahteita (Kotz & Butler 1995).
Hän korostaa, että käsityksemme materiaalisesta ruumiista ovat joka tapauksessa
kulttuurisia.

6. Queer-tutkimus nimikkeen käyttö on paikannettu usein vuonna 1990 järjestettyyn
queer-tutkimuksen konferenssiin Santa Cruzissa Kaliforniassa, johon osallistuin (de
Laurentis 1991, iii).

7. 1990-luvulla Iso-Britanniassa julkaistiin useita kirjoja, joissa heteroseksuaalisuus ja
heteronormatiivisuus ovat tarkastelun kohteena (ks. esim. Maynard & Purvis eds.
1995; Richardson ed. 1996; Steinberg ym. eds. 1997; Holland ym. 1998; ks. myös
Jackson 1999, 161). Olen hyödyntänyt näihin teoksiin sisältyviä ajatuksia. Hetero-
matriisin tai vastaavan sijaan on nimetty nuorten seksuaalisuutta tutkittaessa valtajär-
jestelmäksi esimerkiksi maskulinistinen ”male-in-the-head” -ajattelu (Holland ym.
1998, 19, 194).

8. Erilaiset ei-heteroseksuaalisuudet ja heteroseksuaalisuudet tai maskuliinisuudet ja
feminiinisyydet eivät ole tasavertaisessa suhteessa heteronormatiiviseen ajattelumal-
liin, vaan heteroseksuaalinen maskuliinisuus näyttäytyy arvokkaimmalta kulttuurissa
ja muut sille alisteisina tai alempiarvoisina. Bob Connell (1995, 37) on kirjoittanut
hegemonisesta maskuliinisuudesta, joka voi rakentua monenlaisista osatekijöistä ja
olla vain osittaistakin. Hänen mielestään tärkeää on maskuliinisuuksien välisten
suhteiden arviointi ja tunnistaminen.

10. Osallistuin vuosina 1995–1999 Kirsi Saarikankaan seminaariin tilasta, vallasta ja
sukupuolesta sekä ruumiillisuudesta ja se on vaikuttanut tilaa koskevaan analyysiini.

3. TUTKIMUKSEN MENETELMÄT
1. Vielä vuoden 1999 lopussa tarkoituksenani oli sisällyttää tutkimukseen oppiaineiden

kirjojen analysointia sekä nuorten kirjoituksia seksuaalivähemmistöistä. Olin hank-
kinut käyttööni vuoden 1996 ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeita (noin 300
kpl), joissa teemana oli seksuaalivähemmistöjen asema Suomessa. Tein näihin liitty-
vää analyysia ja tutkin erityisesti, miten ylioppilaskokelaat kirjoittivat kouluun liitty-
vistä kysymyksistä (Lehtonen 2000a; 1999d). Aineisto ja sen analyysi kuitenkin
olivat niin erityyppisiä ja vaikeasti haastattelujen kanssa yhteen sovitettavia, etten
katsonut mielekkääksi sisällyttää ylioppilaskirjoitusanalyysia osaksi tätä kirjaa. Ole-
tukseni oppikirjojen osalta oli se, etteivät haastateltavat tuskin muistaisi esimerkiksi
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matemaattisten aineiden tai kielten kirjoista kovinkaan monia tutkimukseni kannal-
ta kiinnostavia kokemuksia. Suunnittelinkin, että täydentäisin näiden aineiden oppi-
materiaalin tarkastelulla tutkimustani.

2. Esimerkiksi seksuaalikasvatusta koskeva luku (luku 4) koostui eri aikoina vaihtelevas-
ti. Käsittelin erikseen oppikirjojen sisältöjä, opettajien kirjojen käyttöön liittyviä
valintoja ja opiskelijoiden suhtautumista kirjojen käyttöön ja sisältöihin. Tässä tutki-
muksessa opetus, oppikirjat, opettajien ja opiskelijoiden niihin liittyvä toiminta on
yhdistetty ja keskeiseksi ovat nousseet tietyt seksuaalikasvatuksen sisällölliset aihepii-
rit: lisääntymisoppi, ehkäisyoppi, perhevalistus ja homoseksuaalisuuteen liittyvä ope-
tus. Lisäksi käsittelen sitä, miten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät teemat
ovat esillä muilla kuin varsinaisilla seksuaalikasvatustunneilla. Liikuntakasvatukseen
liittyviä teemoja käsittelin aiemmin yhdistettynä siten, että liikuntakasvatuksen su-
kupuolijakoon liittyvät kysymykset, joukkuejakojen hierarkiat ja suihkutilanteet oli-
vat kokonaisuutena. Tutkimuksessa olen yhdistänyt sukupuolijakokysymykset sa-
maan lukuun käsityökasvatuksen kanssa (luku 5), hierarkiat muiden opiskelijoiden
välisten hierarkioiden muodostumisen kanssa (luku 7) ja suihkutilanteet muihin
tilaan liittyvien analyysien kanssa (luku 9). Samalla tavoin rakentuivat ja muokkaan-
tuivat muut luvut ja teema-alueet.

3. Tarkoitukseni oli käyttää aineiston järjestelyapuna WPIndex-ohjelmaa, jolla olisin
saanut tietyt teemat nopeammin esiin aineistosta. Osallistuin myös tietokoneohjel-
man käyttökurssille ja sain kyseisen ohjelman käyttööni. Jätin kuitenkin ohjelman
käytön pois, koska pystyin riittävän hyvin poimimaan teemoittaiseen analyysiin
haastattelukohdat ilman ohjelmaakin.

4. Ei suoraan rinnasteisena mutta samansuuntaisesti voisi tutkia esimerkiksi valkoisuut-
ta normina tai rasismia koulun käytännöissä. Ensin valkoisuus normatiivisena malli-
na tai rasismi ajattelutapana määriteltäisiin, sitten analysoitaisiin miten sitä haaste-
taan tai ylläpidetään koulun käytännöissä. Tällöin yhtenä vaihtoehtoisena aineiston-
keruutapana voisi olla maahanmuuttajanuorten tai etnisesti valkoihoisesta suomalai-
suudesta eroavien nuorten haastattelut.

4. SEKSUAALIKASVATUS JA SEKSUAALISUUTEEN KASVATTAMINEN
1. Minna Wilhelms (1994, 62–67) tutki sukupuolikasvatusta opetussuunnitelmissa

vuosilta 1952, 1970 ja 1985 sekä näihin liittyvissä oppikirjoissa. Hänen tarkastele-
mistaan 50 oppikirjasta vain kahdessa tarkasteltiin seksuaalisia vähemmistöjä. Sen
sijaan tyypillisiä asiasisältöjä kirjoissa olivat murrosiän muutokset, sukupuolisuhtei-
den aloittaminen ja seurustelu ”vastakkaista sukupuolta olevien” kesken, hedelmöit-
tymistapahtuma, ehkäisy, sukupuolitaudit ja avioliitto. Seksuaalisuutta käsiteltiin
neutraalisti tai myönteisesti, mutta siihen liittyviä psyykkisiä tekijöitä ja homoseksu-
aalisuutta ei käsitelty paljonkaan. Toisaalta kristillis-eettiset näkemykset heijastuivat
kaikissa opetussuunnitelmissa ja kirjoissa, mikä näkyi avioliiton merkityksen koros-
tamisessa. Katariina Mäkelä (2000, 87–95) on arvioinut seksuaalikasvatukseen liitty-
viä opetussuunnitelmien ja oppikirjojen kohtia 1950-luvulta 1990-luvulle asti. Op-
pikirjojen tyyli on muuttunut 1950-luvun synnillä ja moraalittomuudella pelottelus-
ta 1990-luvun erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta korostavaan suuntaan. Oppikirjat ovat
muuttuneet myös asiasisällöiltään: 1950-luvulla korostettiin avioliittoa, johon seksi
ja lapsenhankinta liittyivät. 1970-luvulla seurustelun nähtiin johtavan edelleen avio-
liittoon, mutta myös ehkäisyä, aborttia ja itsetyydytystä käsiteltiin. 1990-luvulla
seksin ja seurustelun ymmärrettiin kuuluvan nuorten elämään ja seksiteitse tarttuvis-
ta taudeista ja myös homoseksuaalisuudesta kirjoitettiin.
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2. Osmo Kontulan (1997, 22) tutkimuksen mukaan yleisimmin oppisisällöksi seksuaa-
likasvatus on mainittu yhdeksännen luokan biologian opetussuunnitelmissa (85 %).
Muiden aineiden opetussuunnitelmissa se oli useimmiten mainittu yhdeksännen
luokan perhekasvatuksessa (kotitalous 65 %), kahdeksannen luokan terveyskasva-
tuksessa (liikunta 55 %), yhdeksännen luokan uskonnossa (36 %), seitsemännen
luokan liikunnassa (terveyskasvatus 28 %) ja oppilaanohjauksessa (25 %). Kouluista
83 prosentissa oli mainittu ”sukupuolivalistus” jossain kohtaa niiden opetussuunni-
telmassa. Liikuntatunneilla opetus annetaan tyypillisesti sukupuolittain eriytyneesti
ja muiden aineiden tunneilla yhteisesti.

3. Valtion asettamien komiteoiden mietinnöistä löytyy esityksiä, jotka ottavat kantaa
myös seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviin tekijöihin koulumaailmassa. Opetus-
hallituksen julkaisemassa terveyskasvatusoppaassa seksuaalisuutta käsiteltäessä siihen
ajatellaan sisältyvän myös ”hetero-, bi-, homoseksuaalisuus” sekä ”muut käyttäyty-
mismuodot” (Lähdesmäki 1994, 102). Kouluhallituksen terveyskasvatuksen työryh-
män muistiossa seksuaalivähemmistöjen osalta tavoitteeksi asetettiin se, että yläas-
teella aihetta ”voitiin käsitellä ajan sallimissa puitteissa” ja keskiasteella aiheen käsit-
tely arvioitiin ”melko tärkeäksi” (Kouluhallitus 1977, 67, 83). Valtioneuvoston
asettama terveyskasvatuksen neuvottelukunta esitti kokoamassaan Erotiikka ja terve-
ys -raportissa (1989, 72–75), että koulujen opetuksessa on huomioitava seksuaalivä-
hemmistöt ja seksuaalisten toiveiden erilaisuus. Samassa raportissa kehotetaan sisäl-
lyttämään opettajien perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen lisää ihmissuhde- ja
sukupuolikasvatusta. Nuorisokomitea -90:n (1991, 93–98) toimenpideohjelmassa
käsitellään myös homoseksuaalisten nuorten asemaa ja kerrotaan, että ”heteroseksu-
aalisuus nähdään lähes itsestäänselvyytenä niin koti- kuin koulukasvatuksessakin”.
Komitea esittää, että kasvatustehtävissä ja psykososiaalisessa ammattiauttajatyössä
olevien koulutuksessa on otettava huomioon homoseksuaaliseen identiteettiin pereh-
tyminen. Myös eräät kansalaisjärjestöt kuten Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA ry
ja Seksuaalipoliittinen yhdistys Sexpo ry ovat jo 1970-luvulta lähtien vaatineet
kouluihin opetusta, jossa huomioidaan seksuaalisuuden monimuotoisuus läpäisype-
riaatteella koulun oppiaineissa (ks. Ilmonen 2000, 113; Stålström & Nissinen 2000,
132).

4. Tutkimustietoa ja näkökulmia on koottu muun muassa seuraaviin julkaisuihin:
Ihanan tukala seksuaalisuus (Kannas toim. 1993), Seksistä – kuinka puhua nuorille
(Kontula toim. 1994), Koulu terveyden arvoitusta pohtimassa (Peltonen toim.
1994), Yläasteen sukupuolikasvatus lukuvuonna 1995–1996 (Kontula 1997) ja
Seksuaaliterveys Suomessa (Kontula & Lottes toim. 2000). Ei-heteroseksuaalisuu-
teen liittyviä teemoja on toisinaan esillä ja tällöin pääviestinä on useimmiten se, että
opetusta homoseksuaalisuudesta tai seksuaalivähemmistöistä pitäisi lisätä ja parantaa
(ks. esim. Kontula 1994, 41; Liinamo 1993, 114; Lehtonen 2000, 290–291; vrt.
Kontula 1997, 55; Lyytinen 1994, 42,53). Tutkimuksissa seksuaalikasvatusta on
lähestytty tyypillisesti kuitenkin heterokeskeisesti eikä heteronormatiivisuutta ole
useinkaan kyseenalaistettu.

5. Käytin Teppo Heikkisen kokoamaa aineistoa (Heikkinen 1991, 27–32). Materiaali-
na oli vuosina 1970–1990 käytetyt oppikirjat ja erityisesti niiden seksuaalivähem-
mistöjä käsittelevät kohdat, joita löytyi uskonnon, terveystiedon, psykologian, biolo-
gian, elämänkatsomustiedon ja kansalaistaidon oppiaineistossa esiintymisuseuden
mukaisessa järjestyksessä.

6. Tutkin myös, miten aikuisena itsensä lesboksi, homoksi tai biseksuaaliksi määrittele-
vät kokivat oppikirjojensa homoseksuaalisuutta käsittelevät kohdat (Lehtonen 1995,
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123–124; 131–133; 160–161). Suurin osa koulukyselyyn vastanneista (N=137)
mainitsi, ettei ollut saanut mitään tietoa homo- tai biseksuaalisuudesta oppikirjois-
taan. Koulukirjojen homoseksuaalisuuskuvaa pidettiin suppeana, homoseksuaalisuu-
den esittämistä häiriönä, poikkeavuutena tai ohimenevänä ilmiönä kritisoitiin ja
homoseksuaalisuuden käsittelyn mieskeskeisyyttä arvosteltiin varsinkin naisten vas-
tauksissa. Syyteorioiden esittelemistä pidettiin pääosin ongelmallisena.

7. Elimet esitellään tavallisesti teknisinä ja abstrakteina malleina niin, ettei tuoda esiin
sukupuolielimiin liittyvää moninaisuutta ja yksilöllisyyttä. Kuvat oikeista sukupuoli-
elimistä ovat harvinaisia.

8. Tilanteen voisi toki hahmottaa muutenkin ja keksiä uusi tarina. Itse asiassa munaso-
lu ”valikoi” lähestyvistä siittiöistä mieluisimman eli ”nais”sukusolu tekee valinnan
eikä passiivisesti odota ”mies”siittiön penetraatiota. Toisaalta siittiöitä on sekä
”mies”- että ”nais”-puolisia, sillä osassa on Y-kromosomi ja osassa X-kromosomi.
Kuvauksena voisi siis yhtä hyvin olla itsenäinen biseksuaalinen naismunasolu, joka
valitsee itselleen X-kromosomisen ”lesbo”siittiön tai Y-kromosomisen
”heteromies”siittiön. Haluan tällä esimerkillä korostaa, etteivät koulubiologian tutut
heteroseksuaalisesti romantisoidut kertomukset ole arvovapaita.

9. Anatomisesti sukupuoliominaisuudet vaihtelevat ja joillain vastasyntyneillä on esi-
merkiksi molemmat sukupuolielimet. Hormonaalisesti esiintyy myös runsaasti vaih-
telua ja esimerkiksi joillakin naisilla on suuri miessukupuolihormonien määrä. Kro-
mosomivaihtoehtoja on myös xx- ja xy -vaihtoehtojen lisäksi useita ja siinä mielessä
myös geneettisiä sukupuolia monia. (ks. lisää Ruotsalainen 1995, 310–317; Hyyppä
1995, 56–62; Lehtonen 1997, 18–19; Devor 1989, 3–19.).

10. Kouluterveydenhuollon kehittämisen ja opetusmateriaalin tuottamisen lisäksi sosiaa-
li- ja terveysministeriö on jakanut jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle lehtisen, jossa on
esitelty lähinnä raskauden ja seksitautien ehkäisyyn liittyvää tietoutta, mutta myös
lyhyesti kerrottu homoseksuaalisuudesta (Nurmi 2000, 191; tästä tarkemmin Han-
nonen 1993).

11. Kouluissa kerrotaan runsaasti ehkäisystä ja seksitaudeista (Liinamo 2000, 224–225),
mutta opetus on teknistä, eikä ihmissuhteisiin ja seurusteluun kiinnitetä kovinkaan
paljon huomiota (Pötsönen & Välimaa 1995, 46–47). Raija Nummelin (1997, 122)
on todennut seksuaalivalistuslehtisiä analysoidessaan, että seurustelu-termiä käyte-
tään toisinaan myös synonyyminä sukupuoliyhdynnälle.

12. Myöskään suuseksistä ja siihen liittyvistä riskeistä ei kerrota. Sukupuoliyhdyntäkes-
keisyys voi myös osaltaan lisätä seksitautien ja epätoivotun raskauden riskiä, kun
muita seksitekniikoita ei pidetä tärkeinä. Hiv-valistukseen sisältyy mahdollisuuksia
purkaa opetuksen heterokeskeisyyttä ja myös kielteisiä asenteita hiv-tartunnan saa-
neista (ks. Huotari 1997, 92–93; 1999, 183–184; Pötsönen 1998, 28).

13. Vastaava lähtökohta on esitetty myös perhekasvatuksen oppaassa (ks. Leppo 1969,
193–195).

14. Tytöt tavallisesti suhtautuvat myönteisemmin ja yhteistyöhaluisemmin kuin pojat
seksuaalikasvatustuntien opetukseen ja oppisisältöihin. Tätä on selitetty myös sillä,
että poikien kuuluu kulttuuristen positioitumiskäytäntöjen takia vastustaa tyttömäi-
seksi tai naismaiseksi miellettyä seksuaalikasvatusta. Tyttöjen taas odotetaan käyttäy-
tyvän seksuaalikasvatuksesta kiinnostuneemmin ja aikuismaisemmin. Pojat ja tytöt
ovat tietoisia näistä malleista ja osa heistä toimii näiden odotusten mukaisesti. (vrt.
Mearson ym. 1996, 283; Harrison 2000, 9.)

15. Opettajat kuitenkin haluavat lisää tietoa ja tukea seksuaalivähemmistökasvatukseen
(Liinamo 2000, 227). Aihepiirin asiantuntijoita käytetään kouluopetuksen järjestä-
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misessä niin, että esimerkiksi SETA:sta haetaan aineistoa, pyydetään luennoitsija tai
siellä vieraillaan (ks. myös Kontula 1997, 49; Pajari 2001).

16. Mikäli oppikirjojen kuvituksissa on työväenluokkaisia tai etnisiin vähemmistöryh-
miin kuuluvia perheitä tai pareja, on entistä todennäköisempää, että kuvissa esiintyy
vain heteroseksuaalisia ydinperheen jäseniä (ks. Bickmore 1999, 19). Saman voi
ajatella koskevan vammaisia. ”Epäsuotuissa” asemassa olevia tai valtaenemmistön
ennakkoluulojen kohteina olevat esitetään ”korrektisti” erityisen normaaleina suku-
puoleltaan ja seksuaalisuudeltaan ja samalla ehkäistään mahdollisuutta nähdä ei-
heteroseksuaalisuus moninaisena ilmiönä.

17. Kyselytutkimuksessani (Lehtonen 1995, 132; 138; 151) aikuisten homo- ja biseksu-
aalien koulukokemuksista esiintyi myös joitain mainintoja kielten oppikirjoista ja
opetuksesta. Yksi nuorehko miesvastaaja vastasi, että ”kielten opetuksessa oppimate-
riaalien (tekstien) kehyskertomukset olivat yksipuolisesti heteroseksuaalisesti sävytty-
neitä (Jill & Jack, Åke & Lissu) ja heteroseksuaaliseen normistoon ohjaavia”. Myös
myönteiseksi koettuja esimerkkejä löytyi kielten oppitunneilta. Erään vastaajan eng-
lannin opettaja oli kertonut Oscar Wilden kirjallisuuden käsittelyn yhteydessä tä-
män olleen homoseksuaalinen, vaikkei oppimateriaalissa siitä oltu mainittu. Samassa
yhteydessä opettaja ”valotti lyhyesti sitä taustaa, miten kielteiset asenteet vaikeuttivat
homona elämistä Wilden aikana”.

18. Jos historiassa käsitellään ei-heteroseksuaalisuutta vain hyvin kaukaisten aikojen ja
kulttuurien yhteydessä, saattaa siitä syntyä etäinen kuva, jolla ei ole paljon tekemistä
nykyhetken kanssa. Löytämissäni tutkimuksissa ja kirjoituksissa tai omissa haastatte-
luissani ei ollut mainintoja 1900-luvun historiasta kouluopetukseen liittyen, vaikka
nykyinen tapa hahmottaa homo- ja biseksuaalisuus ja niihin liittyvät osakulttuurit ja
liikkeet ovat lähinnä viimeisen sadan vuoden historiaa. (ks. myös Lipkin 1995, 40)
Vaikka useinkaan esimerkiksi historian, yhteiskuntaopin tai oppilaanohjauksen ope-
tusmateriaalissa ei ole mainintoja ei-heteroseksuaalisuudesta, opettaja voi toki sisäl-
lyttää opetukseensa teeman tavalla tai toisella (ks. esim. Colleary 1999, 151–161).

5. SUKUPUOLIJAKO KÄSITYÖ- JA LIIKUNTAKASVATUKSESSA
1. Teknisten töiden opiskelusta on katsottu olevan yleensäkin useammin hyötyä työ-

markkinoilla kuin tekstiilitöiden opiskelusta (vrt. Riddell 1992, 38,51; Whyld
1983a, 66; ks. myös Gordon & Lahelma 1998, 263–264).

2. Kokemuksia vaihtojaksoista on tutkittu ja tulokset ovat ristiriitaisia. Joidenkin tutki-
musten perusteella vaihtojakso muuttaa asenteita ”toisen sukupuolen” ainetta koh-
taan myönteisemmäksi (Modig & Svala 1989; Nuorteva 1989), mutta toisten mu-
kaan se vain vahvistaa jo ennalta kielteisiä mielikuvia varsinkin, jos se on lyhyt (Ala-
Ilomäki 1990, 40).

3. Homoseksuaalinen miesurheilija on Arto Tiihosen (1994, 239–241) mielestä Suo-
messa näkymättömin ja kielteisesti leimatuin kaikista miesurheilijatyypeistä urheilu-
julkisuudessa. Urheilu nähdäänkin elämänalueena, jolle homoseksuaalisuus ilmiönä
on lähtökohtaisesti vastakkainen (vrt. Pronger 1990, 2–3).

4. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (PEOPS 1994, 109) mukaan koulu-
liikunnan tehtävä on muun muassa ”ohjata nuori hyväksymään itsensä ja omaksu-
maan järkevä tunnekäyttäytyminen”. Siinä ei selvitetä, mitä tällä käytännössä tarkoi-
tetaan. Seksuaalista suuntautumista ei ole mainittu koulun opetussuunnitelma-asia-
kirjoissa (PEOPS 1985; PEOPS 1994; toisin kuin aiemmissa POPS 1970, 22–24;
Tyttöjen liikuntakasvatus 1967, 26) ja yksittäisten opettajien vastuulle on jätetty
paljolti se, kuinka he huomioivat siihen liittyvät asiat työssään liikuntatunneilla
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(Lehtonen 1998a, 163–164). Opettajan tai opiskelijoiden puheet, kommentit ja
eleet voivat sen sijaan sisältää viitteitä seksuaaliseen suuntautumiseen (ks. Dodds
1995, 36; Talbot 1995, 84; Scraton 1995,147).

5. Jos ajatellaan yleisiä asenteita ja miesurheilijoihin liitettyjä stereotypioita, voi olettaa,
ettei ala ainakaan suosi homo-opettajia (vrt. Woods & Harbeck 1991, 141–166).
Tilanne saattaa olla päinvastainen naisopettajilla, joihin on saatettu uravalinnan
takia liittää lesboleima ainakin, jos opettajaa ei koeta erityisen naisellisena tai jos
hänen mahdollisesta heteroseksuaalisesta parisuhteestaan ei olla tietoisia ( ks. Dun-
ning 1999, 222, 231; Griffin 1998, 134–145; Khayatt 1992, 145–172).

6. Naisopettajat kannustavat miehiä useammin tyttöjä ja poikia epätyypillisiin valintoi-
hin ja vastustavat sukupuolten mukaista työnjakoa. Nais- ja miesopettajien välillä on
nähty muitakin eroja: naispuolisilla luokanopettajilla on itsellään ollut miehiä use-
ammin huonoja muistoja omasta koululiikunnastaan ja he myös osallistuivat liikun-
tatunneilla vähemmän kuin miehet (vrt. Williams 1995, 134–135, myös päiväko-
deissa miestyöntekijät ovat aktiivisempia urheilussa ks. Lammi-Taskula 1994, 122–
123). Miespuoliset luokanopettajat myös valitsevat liikunnan erikoistumisaineek-
seen naisia useammin (Sunnari 1997, 142).

6. KOULUN TYÖNTEKIJÄT OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA
1. Suomalaisessa kouluetnografiassa (Gordon ym. 2000a, 108) päädyttiin samansuun-

taiseen käsitykseen yläasteikäisten nuorten haastattelujen perusteella.
2. Enemmistöllä ei-heteroseksuaalisista ihmisistä on parisuhde (Stålström & Ross

1984, 54–55; Huotari & Lehtonen 1999, 158) ja varsinkin monilla naispuolisista on
myös lapsia (Grönfors ym. 1984, 147; Kuosmanen 2000).

3. Ainoastaan Miia Valkonen on tehnyt haastattelututkimusta lesbo-, homo- ja bi-
opettajien kokemuksista. Hänen pro gradu -tutkielmansa valmistuu keväällä 2003
(ks. Valkonen 2002).

4. Lesbo-opettajia tutkinut Mahadi Didi Khayatt (1992, 149) päätteli tutkimukses-
saan, että osa ei-heteroseksuaalisista opettajista jättää väliin koulun juhlia ja varsinkin
sellaisia tilaisuuksia, joihin oletetaan tuotavan puoliso mukaan.

5. Yhdessä asuviin samaa sukupuolta oleviin ihmisiin saatetaan suhtautua hyvin eri
tavoin riippuen tilanteesta. Yhdessä asuviin miehiin suhtaudutaan luultavasti epäile-
vämmin kuin naisiin. Toisaalta iäkkäämpiin ja samalla varakkaampiin voidaan suh-
tautua ihmetellen toisin kuin nuoriin, joiden ajatellaan säästävän rahaa omaan
asuntoon tai joiden ajatellaan muuttavan erilleen, kun he löytävät eri sukupuolta
olevan kumppanin (ks. Khayatt 1992, 154). Kuva koulun lähialueella asuvan naimi-
sissa olevan opettajan elämästä muodostuu niin normaaliksi, että hänen elämänsä
vaikuttaa huomiota herättämättömältä. Toisin on yksinäisten nais- tai miesopettaji-
en, joiden elämää saatetaan seurata aktiivisemmin riippumatta heidän seksuaalisuu-
destaan. Osa näistä opettajista Madiha Didi Khayattin (1992, 157) mukaan haluaa-
kin elää koulun lähialueen ulkopuolella, jotta he pystyisivät paremmin säilyttämään
yksityisen elämänsä suojan.

6. Eric Rofes (1999, 83–93) analysoi, että homoseksuaalisuudestaan kertonut opettaja
voi vaikuttaa myönteisesti avoimuudellaan myös heteroseksuaalisiin opiskelijoihin.
Aikuiset, joilla oli ollut homo-opettaja, kertoivat oppineensa hyväksymään parem-
min oman seksuaalisuutensa, toisten homoseksuaalisuuden sekä joillain se oli lisän-
nyt poliittista aktiivisuutta.

7. Helsingin yliopiston Kansanterveystieteen laitoksen tekemässä kyselyssä (Kontula
1997) peruskoulun yläasteiden sukupuolikasvatuksesta vastaaville opettajille kysyt-
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tiin: ”Tiedättekö koulussanne olevan johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmis-
töön kuuluvia oppilaita tai opettajia?”. Kysely lähettiin kaikille suomenkielisille
yläasteille ja siihen vastasi 421 opettajaa, joista suurin osa oli biologian opettajia.
Tutkimuksessa koottuja tietoja ei analysoitu, vaan ne esiteltiin lähinnä opiskelijoiden
taustamuuttujatietoina.

8. Opettajien on todettu suhtautuvan myönteisemmin tyttöjen poikamaisuuteen kuin
poikien tyttömäisyyteen näiden lapsuusvuosina, sen sijaan ala-asteen opettajat suh-
tautuvat amerikkalaisen tutkimuksen mukaan homoseksuaalisuuteen myönteisem-
min kuin yläasteen opettajat (ks. Sears 1999, 8).

9. 1980-luvun puolivälissä jaetussa kirjasessa ”Mieheksi, naiseksi – aikuiseksi” kerro-
taan puoli sivua homoseksuaalisuudesta niin, että juuri ennen kappaletta ”homosek-
suelleista” on mainittu, että heteroseksuaalista yhdyntää pidetään kypsimpänä seksu-
aalisuuden muotona (Lääkintöhallitus 1986, 51). Terveydenhuollon työntekijöiden
koulutukselle tyypillinen lääketieteellis-psykologinen näkökulma keskittyy usein
pohtimaan homo- ja biseksuaalisuuden syitä (ks. Juvonen 1997, 11–13). Sosiaali- ja
terveysalan työntekijöistä osalla on tiedon puutetta homo- ja biseksuaalisuudesta ja
osa ei-heteroseksuaalisista asiakkaista on saanut mielestään epäasiallista kohtelua
sosiaali- ja terveyspalveluissa (Grönfors ym. 1984, 155–156; Tötterman & Nissinen
1989, 32–33; Socada 1997, 144–155; Nissinen 1997a, 178–179).

7. SUKUPUOLTA RAKENNETAAN: HIERARKIAT, NIMITTELYT JA
KIUSAAMINEN

1. Opiskelijoiden ja opettajien taholta rakennetaan erontekoja myös muilta pohjilta
kuin sukupuolen ja iän. Sosiaalinen tausta, etnisyys ja uskonto vaikuttavat jakoihin,
vaikka ne eivät olisikaan niin näkyvästi esillä: Maahanmuuttajien lapset ovat ryhmä,
johon on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota (ks. Lappalainen 2002b).
Vastaavasti sosiaalinen asema ei ehkä nykypäivänä vaikuta niin ra’alla tavalla opetta-
jan pystyttämiin jakoihin kuin kymmeniä vuosia sitten (ks. Tuomaala 1999, 161–
180).

2. Suosituimpien ryhmää kuvataan haastatteluissa monin termein: jet set, eliitti, johto-
hahmot tai -porukka, kauniit ja rohkeat, urheilulliset, benettonjengi, trendikkäin
ryhmä, ykköskategoria, bailaajat, kovat jätkät ja sättääjäjoukko. Vähiten suosittujen
ryhmiä kutsuttiin nörteiksi, jämätyypeiksi, häirikköoppilaiksi, hiljaisiksi hissukoiksi,
alimmaksi kastiksi ja pohjalla olijoiksi.

3. George Weinberg (1983) määrittelee homofobian sairaalloiseksi homoseksuaalisuu-
den peloksi. Homofoobikko voi suhtautua jopa vihamielisen kielteisesti kaikkeen,
mikä liittyy homoseksuaalisuuteen. Homofobiaa esiintyy Weinbergin mukaan
enemmän miehillä kuin naisilla ja yhtä hyvin heteroilla kuin homoilla. Oman
homoseksuaalisuutensa kieltävä voi kohdistaa aggressionsa niihin, jotka tunnustavat
oman lesboutensa tai homoutensa. Kenneth Plummer (1981, 53–75) kritisoi homo-
fobia-käsitettä liian yksilökeskeisenä. Plummer analysoi käsitteen uusintavan ajatuk-
sen henkisestä sairaudesta ja suuntaavan huomion yleisestä seksuaalisuuteen liittyväs-
tä syrjinnästä. Se häivyttää lesboihin kohdistuvat erityiset syrjinnän muodot, koska
käsite on mieskeskeinen. Homofobia-käsitteen mieskeskeisyys näkyy hänen mukaan-
sa siinä, että homofoobikoihin liitetään usein uhka maskuliinisuuden menettämises-
tä. Tärkeimpänä pulmana Plummer näkee sen, että kun yksilöidään homoseksuaali-
suuteen liittyvä kielteisyys tiettyihin ihmisiin, samalla estetään varsinaiseen ongel-
maan eli yhteiskunnan rakenteisiin puuttuminen. Plummerin mielestä pitäisi tutkia
myös homofobian yhteiskunnallista taustaa ja kulttuurille tyypillistä ajattelua, jossa
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korostuu ajatus samaa sukupuolta olevien ihmisten välisten suhteiden näkemisestä
jollain tapaa vastakkaisena yhteiskunnan arvoille, jotka ovat yhteisiä tämän yhteisön
useimmille jäsenille. Yhteiskunnan arvojärjestys auttaa ihmisiä hahmottamaan maa-
ilman jonain muuna kuin kaaoksena. Homoseksuaalisuus rikkoo ihmisten mielissä
tuota ”luonnolliseksi” nähtyä järjestystä, johon sisältyy ajatus siitä, että on luonnol-
lista rakastua vain vastakkaiseen sukupuoleen tai että perhe on luonnollinen yksikkö
tai että erot naisten ja miesten välillä ovat merkittävät tai että lasten saaminen ja
kasvattaminen ovat elämän keskeisiä asioita. Homot nähdään uhkana tälle järjestyk-
selle, koska heidän ei ajatella toteuttavan tätä ”luonnollista” järjestystä, vaan päinvas-
toin asettavan sen kyseenalaiseksi. Homofobia sopii käsitteenä selittämään reaktioita,
jotka liittyvät suoranaiseen homoseksuaalisuuteen liittyvään ja siihen kielteisesti
asennoituvaan käytäntöön. Ymmärrän homofobiset reaktiot yhdeksi monista hetero-
normatiivisista käytännöistä. (Ks. homofobia -käsitteen käytöstä koulutukimuksissa
Redman 2000.)

4. Tutkimuksissa on todettu, että kiusattuja on noin 5–15 prosenttia peruskoululaisista
(Salmivalli 1998). Ala-asteella useammat joutuvat kiusatuksi kuin yläasteella. Kiusa-
tut pojat ovat usein fyysisesti keskimääräistä heikompia. Kiusan kohteeksi joutuvilla
on usein jokin ominaisuus, tapa tai fyysinen erilaisuus tai heitä pidetään omituisina,
mutta kiusaamiseen ei tarvita aina erityistä kiusatun ominaisuuteen liittyvää syytä:
kuka tahansa voi olla kohteena (ks. Lahelma 1999, 91).

8. SEKSUAALISUUS NUORTEN VUOROVAIKUTUKSESSA
1. Peruskoulun kahdeksasluokkalaisista noin puolet on kokenut ensisuudelman ja hy-

väillyt toista vaatteet päällä. Vaatteiden alta tai alasti on toista hyväillyt kahdeksas-
luokkalaisista alle kolmasosa. Nämä kokemukset lisääntyvät iän myötä niin, että
yhdeksäsluokkalaisista lähes puolet ja lukiolaisista selvä enemmistö on kokenut
seksuaalista hyväilyä alasti. (Kosunen 2000, 273–274.)

2. Paitsioon ovat tutkimuksessa ja keskusteluissa jääneet myös trans-nuoret ja heidän
itsemäärittelynsä ja seksuaalisuuden kokeminen. Transsukupuolinen haastateltava
Anna muisti tiedostaneensa itsensä sanakirjan perusteella transvestiitiksi jo kymmen-
vuotiaana.

3. Arviot homo- ja biseksuaalisten ihmisten lukumäärästä sijoittuvat tavallisesti yhden
ja viidentoista prosentin väliin (ks. esim. Kontula & Haavio-Mannila 1993, Sievers
& Stålström 1984). Suurta lukujen vaihteluväliä selittää seksuaalisuuden tutkimisen
vaikeus ja erilaiset tutkimusmenetelmät. Määrää onkin vaikea laskea, koska luvut
vaihtelevat sen perusteella, mitä kysytään ja ketkä kaikki kyselyihin vastaavat. Jos
kysytään, identifioidutko lesboksi, homoksi tai biseksuaaliksi, saadaan erilaiset luvut
kuin silloin, jos kysytään, onko sinulla ollut koskaan seksuaalista kiinnostusta tai
seksuaalisia kokemuksia samaa sukupuolta olevien kanssa.

4. Toisaalta voisi olettaa, että kielteinen suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ja siihen
liittyvän tiedon lisääntyminen, vähentäisi poikien keskeisiä seksikokemuksia. Tällai-
set poikien keskinäiset seksikokeilut ovat todennäköisesti olleet aiempina vuosikym-
meninä yleisempiä (ks. Lehtonen 1995, 153–154). Samaa sukupuolta olevien kokei-
lut eivät jää pelkästään nuoruusikään, vaan jatkuvat myöhemmälläkin iällä. Korkea-
kouluopiskelijoista lähes kaksikymmentä prosenttia ilmoitti kyselyssä jonkinasteista
seksuaalista kiinnostusta omaa sukupuolta oleviin, mutta heistä vain osalla oli seksi-
kokemuksia samaa sukupuolta olevan kanssa: 12 prosentilla miehistä ja kuudella
prosentilla naisista (Kontula 1984, 95). Kenties korkeakouluopiskelijat ovat muita
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nuoria kokeilunhaluisempia, mutta kouluikäisiä suuremmat luvut osoittavat, ettei
seksuaalinen kiinnostus samaa sukupuolta oleviin ole ohimenevä kehitysvaihe mur-
rosiässä, vaan pikemminkin ei-heteroseksuaaliset teot ja tunteet tulevat yleisemmiksi
nuorten ikäryhmästä vanhempaan päin siirryttäessä. Sen sijaan etenkin monilla ei-
heteroseksuaalisilla naisilla heteroseksuaaliset kokemukset liittyvät yhteen nuoruus-
iän vaiheeseen.

5. Tarkoitan seksuaalisella itsemäärittelyllä ihmisen kuvaa omasta seksuaalisuudestaan
eli siitä, millaiseksi itsensä kokee. Ajattelen itsemäärittelyn rakentuvan osana kult-
tuuria niin, että sen sisältö ja merkitys voivat muuttua ajan mukana (Lehtonen 1997,
24–25). Se on jatkuvaa työskentelyä vaativa ajatteluprosessi. Monet lesbot ja homot
näkevät itsemäärittelynsä niin, että he olivat lesboja ja homoja ennen kuin tajusivat
itsensä sellaisiksi. He tulevat lesboiksi tai homoiksi vasta rakennettuaan kuvan itses-
tään lesboina tai homoina (Lehtonen 1998b; 1998c).

6. Kontulan (1987a) tutkimuksen mukaan 13–17-vuotiaista pojista selvä enemmistö
suhtautui kielteisesti homouteen, tytöistäkin lähes puolet. Viidentoista vuoden ta-
kaisesta tutkimuksesta ovat asenteet voineet muuttua – todennäköisesti homosek-
suaalisuutta hyväksyvämpään suuntaan – mutta tuskin kovin voimakkaasti. Toisaalta
17-vuotiaat suhtautuivat jo myönteisemmin ilmiöön kuin 13-vuotiaat. Murrosiässä
asenteet tuntuvat olevan tiukimmat ja tieto homoseksuaalisuudesta vähäisintä.

7. Avoimuutta tutkinut Peter Davies (1992) ymmärtää seksuaali-identiteetistä kerto-
misen jatkuvana prosessina, johon usein osallistuu useampia ihmisiä kuin se, jonka
seksuaalisuudesta on kyse. Hän painottaa, että useinkaan seksuaalisuudesta kertomi-
nen ei ole kertaluonteinen tapahtuma, vaan ihminen on jatkuvasti valintatilanteissa
kohdatessaan uusia ihmisiä ja miettiessään miten ja milloin olisi sopivaa salata tai
kertoa omasta seksuaalisuudesta. Hän on todennut kaksi strategiaa tyypillisiksi avoi-
muuden valintaprosesseissa. Salaamissovinto tarkoittaa sitä, että joku ystävä tai muu
työskentelee myös sen eteen, ettei kyseisen ihmisen lesbous tai homous paljastuisi.
Lokeroinnissa taas on kyse siitä, että ihminen elää identiteettinsä mukaisesti esimer-
kiksi vain koulun ulkopuolella, mutta salaa asian koulussa.

8. Ei-heteroseksuaaliset tytöt kertovat useammin seksuaalisuudestaan tytöille kuin po-
jille ja he myös saavat tytöiltä poikia myönteisempiä reaktioita. Vastaavasti pojat
kertovat sekä tytöille että pojille, mutta saavat myönteisempiä kommentteja tytöiltä
kuin pojilta. (vrt. Herdt & Boxer 1993, 224)

9. SUKUPUOLI KOULUN TILASSA
1. Kysyin haastatteluissa ennen kouluun liittyvää keskustelua assosiaatiolistan avulla,

mitä tulee mieleen tietyistä sanoista. Sanasta koulu usein tuli mieleen kouluraken-
nus: ”sellanen harmaa littana rakennus”. Muutenkin koulun tiloihin liittyviä asioita
tuli mieleen ja varsinkin käytävät: ”välttämätön paha, jossa käytävä”, ”oppilaat
lojumassa käytävässä, ope kulkee yli ja sanoo, että taas pitää lojua käytävässä”. Osa
vastasi paikka ”jossa sinua opetetaan ” tai ”jossa ystävät tapaavat” tai ”missä kavereita
ja pitää opiskella”. Näissä vastauksissa korostuu tietyn paikan tehtävä tai siellä
tapahtuva toiminta. Joissain vastuksissa korostuivat koulun sijaintialue ja toisissa
koulu instituutiona. Paikkaan ja tilaan liittyvien asioiden lisäksi nuoret vastasivat
ihmisiin ja ilmapiiriin liittyviä seikkoja kuten ”ystävät”, ”ahdasmieliset ihmiset” ja
”hyväksyvä ilmapiiri” tai tunnetiloja, joita sana koulu herätti: ”hauskaa”, ”stressi”,
”tylsää”, ”ahdistus tulee mieleen heti”. Myös etnografiaprojektissa samantyyppiset
mielikuvat korostuivat. Tosin siellä läksyt ja pakollisuus liitettiin useammin kouluun
liittyviin ensimmäisiin mielikuviin: kaverit, opiskelu, kirjat, läksyt, opettaja olivat
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usein mainittujen sanojen joukossa. (ks. kouluun liittyvistä metaforista Gordon &
Lahelma 1996, 301–310; Gordon ym. 1995, 3–12)

2. Käytän tutkimuksessa nuorten haastateltavienikin käyttämää vessa-sanaa, joka on
yleistynyt arkiseen kielenkäyttöön neutraalina sanana, ja joka toimii mielestäni myös
tutkimusraportoinnissa.

3. Haastattelemani Joni pukeutui värikkäästi ja se lisäsi hänen vääränlaista erottautu-
mistaan muista pojista. Tarja Tolosen (2001, 188–190) analyysissa poikien ruumiil-
lisuudesta ja pukeutumisesta korostuu poikien tiukempi yhdenmukaisuus ja ”tum-
mat värit”: musta, tummansininen, -vihreä, -ruskea ja -harmaa.

4. Suomessa ei ole kuitenkaan aivan vastaavaa ilmiötä kuin amerikkalaisessa koulupe-
rinteessä prom -juhlan osalta. Siellä keskeistä on löytää eri sukupuolta oleva partneri
ja viettää tämän kanssa koko juhlan ajan. Osa ei-heteroseksuaalista opiskelijoista on
pyrkinyt kyseenalaistamaan tämän perinteen tuomalla samaa sukupuolta olevan
kumppaninsa koulun juhliin. (ks. Raymond 1994, 115–116.)
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Tiivistelmä

Nuorten seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa. Näkökulmana
heteronormatiivisuus ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kertomukset

Tutkimuksen kohteena on nuorten seksuaalisuus ja sukupuoli sekä niihin liitty-
vät käytännöt koulussa. Keskityn tutkimuksessa heteronormatiivisuuden ylläpi-
don ja kyseenalaistamisen analysointiin.

Tutkimuksen menetelmänä ovat teemahaastattelut, jotka tein vuonna 1996.
Haastattelin 30 ei-heteroseksuaalista nuorta, joista 16 oli tyttöjä ja 14 poikia. He
olivat 15–20-vuotiaita. Tavoitin heidät lähinnä Seksuaalinen Tasavertaisuus
SETA ry:n nuorten toiminnan kautta. Heistä kaksi kolmasosaa asui pääkaupun-
kiseudulla ja yksi kolmasosa muualla Suomessa. Haastattelin ei-heteroseksuaali-
sia nuoria, koska ajattelin heillä olevan enemmän muistoja ja kokemuksia hetero-
normatiivisuudesta ja sen kyseenalaistamisesta, ja koska oli kiinnostunut heidän
näkökulmistaan ja kokemuksistaan. Analysoin heidän kertomuksiaan kouluai-
kansa kokemuksista. Rekonstruoin haastattelutekstien pohjalta koulukäytäntöjä,
joiden heteronormatiivisuuden haastamista ja ylläpitoa tutkin.

Hyödynsin tutkimuksessa erityisesti sukupuolisensitiivistä kasvatussosiologis-
ta tutkimusta sekä lesbo- ja homotutkimusta. Tärkeitä vaikuttajia olivat suku-
puolianalyysin ja performatiivisuuden kannalta Judith Butler sekä sukupuolen ja
seksuaalisuuden tutkimukseen liittyvän nuorisotutkimuksen ja kasvatustutki-
muksen kannalta Tuula Gordon, Elina Lahelma, Sinikka Aapola, Päivi Honka-
tukia, Tarja Palmu, Tarja Tolonen, Helena Saarikoski sekä Janet Holland,
Debbie Epstein, Mairtin MacAnGhaill, James Sears ja Jeffrey Weeks. Toimin
aktiivisesti Tuula Gordonin johtamassa Suomen Akatemian tutkimusprojektissa
”Kansalaisuus, erot ja marginaalisuus koulussa – lähtökohtana sukupuoli”.

Tarkastelen tutkimuksessa seksuaalisuuden ja sukupuolen rakentamista osa-
na koulun arkisia käytäntöjä. Analysoin, miten heteronormatiivisuus kietoutuu
osaksi koulujen kulttuurisia toimintatapoja. Heteronormatiivisuuteen sisältyy
ajatus siitä, että heteroseksuaalinen maskuliinisuus miehillä ja heteroseksuaalinen
feminiinisyys naisilla ymmärretään ainoina, itsestään selvinä tai luonnollisina
lähtökohtina seksuaalisuudelle ja sukupuolelle tai että ne esitetään parempina tai
oikeampina vaihtoehtoina muiden mahdollisuuksien rinnalla.

Analysoin koulun seksuaalikasvatusta, sukupuolittunutta liikunta- ja käsityö-
kasvatusta sekä opettajien toimintaa kouluyhteisön jäseninä. Tutkin nuorten
välisiä suhteita ja keskityin analysoimaan nuorten välisten hierarkioiden ja ystä-
vyyssuhteiden rakentumista. Tarkastelin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitty-
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vää nimittelyä ja kiusaamista sekä nuorten seksuaalisuuteen liittyviä tarinoita ja
erityisesti ei-heteroseksuaalisuuden ilmenemistä ja sen salaamista koulussa. Li-
säksi tutkin koulun tilojen käyttöä ja nuorten ruumiillisuutta ja niihin punoutu-
vaa heteronormatiivisuutta. Analysoin koulun kolmea kerrostumaa: virallista
koulua oppikirjoineen ja opetusjärjestelyineen, informaalia koulua, johon sisältyy
epämuodolliset nuorten väliset suhteet sekä heidän suhteensa opettajien kanssa,
ja fyysistä koulua tilan ja ruumiin käyttöineen. Koulun kerrostumat samoin kuin
sukupuoli ja seksuaalisuus esiintyvät usein yhtäaikaisina ilmiöinä ja pyrin tutki-
muksessani tavoittamaan tämän monikerroksisuuden. Koulujen käytännöt ja
kulttuurit vaihtelevat keskenään ja koulun sisälläkin on useita käytäntöjä, jotka
vaihtelevat sen mukaan, miten käytäntöjen ylläpitäjät eli opiskelijat ja koulun
työntekijät suhtautuvat niihin.

Nuoret muodostavat käsityksiään itsestään ja toistaan ja samalla seksuaalisuu-
desta ja sukupuolesta osana koulun käytäntöjä, jotka ovat vuorovaikutuksessa
ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin kanssa. Heteronormatiivisuus ja sen
haastaminen heijastuvat koulun käytännöissä monin tavoin. Heteroseksuaalinen
maskuliinisuus miehillä ja heteroseksuaalinen feminiinisyys naisilla luonnolliste-
taan, esitetään ainoana mahdollisuutena tai nuorten tulevaisuuden kuvana.
Muista mahdollisuuksista vaietaan, tai ne esitetään arveluttavina tai kielteisinä.
Muunlaista sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää käyttäytymistä kontrolloi-
daan sekä opettajien että varsinkin opiskelijoiden toimesta. Osa nuorista joutuu
muita epäoikeudenmukaisempaan ja turvattomampaan asemaan ja osa välttää
nuorten välistä läheisyyttä ja sukupuolirajoja rikkovia valintoja heteronormatii-
visten käytäntöjen takia. Toisaalta koulun käytäntöihin sisältyy myös heteronor-
matiivisuuden kyseenalaistamista sekä koulun työntekijöiden että nuorten toi-
mintana. Tämä kyseenalaistaminen ei kuitenkaan ole itsestään selvyys ja voi
aiheuttaa pelkoja monille ja ongelmia kyseenalaistajille. Usein heteronormatiivi-
nen käytäntö mahdollistaa sen haastamisen ja vastaavasti heteronormatiivisuu-
den kyseenalaistaminen voi johtaa sen ylläpitopyrkimyksiin.

Avainsanat:
koulun käytännöt – seksuaalisuus
seksuaalisuus – koulu
sukupuoli – koulu
heteroseksuaalisuus
homoseksuaalisuus
heteroseksismi – heteronormatiivisuus
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Summary

Sexuality and Gender at School. The Perspective of Heteronormativity
and the Stories of Non-Heterosexual Young People

The study deals with the sexuality and gender of young people and the way they
get expressed in various practices at school. The focus of the study is on the
analysis of ways in which heteronormativity is both maintained and challenged at
school.

The study is based on theme interviews which I carried out in 1996. I
interviewed 30 non-heterosexual young people, 16 girls and 14 boys. Their ages
ranged from 15 to 20 years. Two thirds of the subjects came from the Great
Helsinki area and one third from other parts of Finland. The reason to interview
non-heterosexual young people was my interest in their views and experiences,
and the assumption that non-heterosexual youth have more experiences and
memories of heteronormativity and of the ways of challenging heteronormative
practices. Hence, I analysed their stories about their school experiences, and, on
the basis of the interviews, reconstructed school practices and studied ways of
challenging and maintaining heteronormativity.

The study draws largely on gender-specific studies in the sociology of educa-
tion as well as on lesbian and gay studies. For gender analysis and the study of
performativity, Judith Butler provided useful theoretical ideas. In the area of
youth studies and educational studies involving gender and sexuality, important
scholars for my research were Tuula Gordon, Elina Lahelma, Sinikka Aapola,
Päivi Honkatukia, Tarja Palmu, Tarja Tolonen, Helena Saarikoski, as well as
Janet Holland, Debbie Epstein, Mairtin MacAnGhaill, James Sears, and Jeffrey
Weeks. I am also actively involved in a research project called ”Citizenship,
Difference and Marginality at School – with Special Reference to Gender”, lead
by Tuula Gordon and financed by the Academy of Finland.

In my study, I look at the construction of sexuality and gender in everyday
school practices. I analyse the ways in which heteronormativity becomes inter-
twined in the practices of school culture. Heteronormativity involves the idea that
heterosexual masculinity for men and heterosexual femininity for women are seen
as the sole, self-evident, or natural basis for gender and sexuality, or that they are
presented as something ”right” or ”better” compared to other alternatives.

I also analyse sexual education as well as the gendered sports and craft
education at school, and the behaviour of teachers as members of the school
community. I study the relationships between young people by focusing on the
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hierarchies between them and on the construction of friendships. I further
examine abusive words and bullying based on gender or sexuality, as well as the
stories dealing with sexuality told by the interviewees. Here, I am particularly
interested in the ways non-heterosexuality is both manifested and concealed at
school. I look at the use of space and embodiment in schools, and the ways in
which heteronormativity is manifested in these practices. Finally, I analyse the
three layers of school: the official school with its textbooks and organisation of
teaching, the informal school involving the informal relationships between stu-
dents and between students and teachers, and the physical school with the
various uses of space and body. These layers of school are often intertwined and
coincide with gender and sexuality, and, in my study, I try to analyse the
complexity of these phenomena. School practices and cultures vary from one
school to another and even within one school depending on the way students and
teachers feel about these practices.

Ideas about yourself and your peers in terms of gender and sexuality are
formed as part of the school practices which, in turn, interact with the surround-
ing culture and society. Heteronormativity and the ways it is challenged get
expressed in the school practices in many ways. Heterosexual masculinity for
men and heterosexual femininity for women are conceived as something natural
and depicted as the only present and future alternative. Other alternatives are not
brought up, or they are presented as something questionable or otherwise nega-
tive. Alternative gender and sexual behaviours are controlled by teachers and, in
particular, by students themselves. Some young people are, thus, put in an unfair
and insecure position. Because of heteronormative practices, some students avoid
close relationships with their peers, or choices transgressing the gender bounda-
ries. On the other hand, school practices also include various ways of challenging
heteronormativity by both the school employees and students. Challenging
heteronormativity does not, however, take place as a matter of course, and it can
create fears and problems to those who do it. Often the practices of heteronorma-
tivity themselves enable its challenging, and the challenging of heteronormativity
may, in turn, lead to attempts to maintain heteronormativity.

Key words:
school practices – sexuality
sexuality – school
gender – school
heterosexuality
homosexuality
heterosexism – heteronormativity
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