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        1   JOHDANTO 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten sukupuolia esitetään ala-asteen 

uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppikirjoissa 2000-luvulla. Millaisia 

toimijuuksia kirjoissa on annettu tytöille, pojille, naisille ja miehille? Onko eri 

sukupuolten esittäminen tasapainossa? Tarkastelen myös, millainen on näiden 

oppikirjojen tapa esittää uskonto(j)a sukupuolinäkökulmasta katsottuna.  

Keskityn analysoimaan ensisijaisesti kirjojen kuvitusta. Erityisesti keskiöön 

nousee evankelis-luterilaisen kristillisyyden käsitykset sukupuolien ja 

uskonnon välisestä suhteesta. Paitsi että suuri osa ainestostani välittää 

eksplisiittisesti kristinuskon perinnettä, kuvastaa myös kirjojen muu sisältö 

enemmän tai vähemmän suomalaisen, luterilaisuuden kyllästämän kulttuurin 

arvoja ja käsityksiä. 

Käsitystämme todellisuudesta luodaan  kuvin ja sanoin. Omalta osaltaan 

oppikirjat heijastavat yhteiskunnassamme ja koululaitoksessamme tällä 

hetkellä vallitsevia arvoja sekä uusintavat niitä.
1
 Ei ole yhdentekevää, millaisia 

käsityksiä lapsille välitetään näiden kirjojen kautta, koska ne osallistuvat lasten 

maailmankuvien rakentamiseen ja muokkaamiseen.  

Välillä kuulee puhuttavan, että naiset ovat Suomessa valtaamassa työelämän ja 

koulutuspaikat miesten kustannuksella, kun samalla miehet osallistuvat 

kotitöiden tekemiseen ja lasten hoitamiseen: tällöin sukupuolten välinen tasa-

arvo olisi jo saavutettu, ellei jopa viety ”liian pitkälle”.
2
 Tasa-arvo-asioista 

puhuminen saatetaan helposti kokea kiusallisena, ja feminismiä pidetään 

vouhotuksena. Viime kädessä huoli tasa-arvon menemisestä liian pitkälle 

kertonee siitä, että kaksinapaista sukupuolieroa ja siihen liittyvää 

heteroseksuaalisuuden normatiivista asemaa yhteiskunnassa on alettu 

kyseenalaistaa.
3
 Tämä saatetaan kokea syystä tai toisesta uhkaavana. 

Esimerkiksi Raija Julkusen mukaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon on 

kuitenkin vielä matkaa, sillä sukupuolijaot edustavat pysyvyyttä murroksenkin 

                                                 
1
 Esim. Aapola 1999, 149. 

2
 Liian pitkälle viedyllä tasa-arvolla viitataan siihen, että miehet olisivat jääneet tässä 

prosessissa altavastaajiksi naisiin nähden, ja jopa alistettuun asemaan, ja että naiset ovat 

muuttumassa ”miesten kaltaisiksi”. Ks. esim. Rossi 2003, 59-60. 
3
 Brunila 2009, 81-84; Julkunen 2010, 257. 
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keskellä. Taloudellinen, korporatiivinen ja finanssivalta ovat edelleen miesten 

käsissä. Menestyvän yrityksen ja johtajan imagoon liitetään 

kilpailukapitalismissa maskuliinisia ominaisuuksia kuten vahvuus, 

aggressiivisuus ja kilpailevuus. Naiset ovat toki aiempaa useammin myös 

muodollisen vallan ja auktoriteetin asemissa, mutta naisten osuus 

johtopaikoissa supistuu hierarkiaa ylöspäin noustessa.
4
  Naiset kokevat myös 

miehiä useammin haittaa sukupuolestaan työelämässä. Haitat liittyvät 

esimerkiksi työpaikkakiusaamiseen, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän 

uhkaan, palkkaukseen, ammattitaidon arvostukseen ja uralla etenemiseen.
5
 

Myös koulumaailmassa lapsia kohdellaan usein eri tavalla riippuen 

sukupuolesta. Koulussa pyritään tasa-arvoisuuteen ja sukupuolineutraaliuteen, 

mutta tutkimuksissa on havaittu, ettei tämä yleensä toteudu. Esimerkiksi 

tyttöjen menestyminen opinnoissa nähdään tunnollisen opiskelemisen 

tuloksena tai tyttöjä suosivan koulun syynä,  kun taas poikien hyvät tulokset 

tulkitaan helpommin lahjakkuudeksi.
6
 Pojat saavat luokkahuoneessa usein 

enemmän huomiota kuin tytöt, liittyipä huomion saaminen sitten opiskeltavaan 

asiaan tai oppimisen ulkopuolisiin seikkoihin. Poikien opiskelumotivaatiosta 

ollaan huolissaan, mutta tyttöjen oletetaan opiskelevan joka tapauksessa, 

kiinnostipa heitä tai ei.
7
  

Monien aiemmin tehtyjen oppikirjatutkimusten mukaan sukupuolten esitykset 

oppimateriaaleissa ovat varsin stereotyyppisiä. Naiset, miehet, tytöt ja pojat 

esitetään usein perinteisissä rooleissa, ja miesten ja poikien elämänpiirejä on 

otettu esiin enemmän ja monipuolisemmin kuin naisten ja tyttöjen. Kolmas 

keskeinen huomio on kirjoissa vallitseva heteronormatiivisuus. Vaikka 

stereotypioita ylittäviäkin esityksiä oppikirjoista on löytynyt, ovat ne kuitenkin 

selvästi poikkeuksia, eivätkä pysty varsinaisesti horjuttamaan vakiintunutta 

sukupuolijärjestelmää.
8
 

Uskonnonopetuksen yksi tarkoitus on kehittää lasten kykyä tunnistaa ja 

käsitellä uskonnollisia ilmiöitä, sekä mahdollisesti myös rakentaa 

                                                 
4
 Julkunen 2010, 146-147, 229. 

5
 Ks. Julkunen 2010, 148. 

6
 Esim. Palmu 2003, 180; Lahelma 2009, 146. 

7
 Ks. esim. Metso 1992; Tarmo 1992; Palmu 2003. 

8
 Esim. Lahelma 1992; Palmu 1992; Palmu 2003; Tainio & Teräs 2010. 
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maailmankuvaansa ainakin osin uskonnollisin välinein.
9
 Uskontoa opetetaan 

edelleen suurimmalle osalle peruskoulun  ja lukion oppilaista eikä ole 

yhdentekevää, millaista kuvaa oppikirjoissa välitetään uskonnoista ja 

uskonnollisuudesta. Lisäksi uskonnon oppisisällöissä käydään läpi paljon 

ihmissuhteisiin liittyviä asioita ja problematiikkaa, jotka todennäköisesti 

koskettavat monia oppilaita henkilökohtaisesti. Niin uskontoihin kuin 

arkielämäänkin liittyvät sisällöt kuvaavat ja tuottavat uudelleen 

yhteiskunnassamme eläviä käsityksiä ja diskursseja. 

Elämänkatsomustiedon oppikirjat otin mukaan tutkimukseeni siksi, että se on 

uskonnon opetuksen vaihtoehto. Elämänkatsomustiedon opetuksessa käydään 

läpi osittain samoja aihesisältöjä kuin uskonnon opetuksessakin, esimerkiksi 

erilaisia etiikkaan ja moraaliin liittyviä kysymyksiä. Samalla 

elämänkatsomustiedon kirjojen mukaan ottaminen mahdollistaa vertailujen 

tekemisen näiden kahden toisensa poissulkevan oppiaineen välillä: löytyykö 

kirjojen välillä eroja niiden tarjoamien sukupuoliin liittyvien käsitysten 

esittämisessä? 

 

 

2   AIEMPI TUTKIMUS 

 

2.1   Oppikirjatutkimus Suomessa 

 

Suomessa on analysoitu oppikirjoja sukupuolinäkökulmasta jo 1960-luvulla.
10

 

1980-luvulta lähtien on tästä näkökulmasta tutkittu esimerkiksi äidinkielen ja 

kielten oppikirjoja sekä aapisia.
11

 Tutkimustulokset kertovat yleisesti 

stereotyyppisestä tavasta kuvata naisia ja miehiä, sekä naisten 

näkymättömyydestä oppikirjoissa.
12

 Vielä naisiakin näkymättömämpiä ovat ei-

heteroseksuaaliset ihmiset; koulukirjoissa esitetään heteroseksuaalisuus 

ensisijaisena ja useimmiten ainoana vaihtoehtona.  Oppikirjoissa on toisaalta 

                                                 
9
 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 193. 

10
 Esim. Ritva-Liisa Sumun tutkimus vuodelta 1968 käsittelee  sukupuolirooleja keskikoulun 

oppikirjoissa. 
11

 Esim. Hynninen 1987; Kunnari & Siponen 1989; Palmu 1991. 
12

 Esim. Lahelma 1992, Palmu 2003. 
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esitetty ihmiset yleensä niin, ettei heidän seksuaalisuudestaan voi tehdä mitään 

päätelmiä, tai vaihtoehtoisesti henkilöt esitetään nimenomaan heteroina.
13

 

Toisin sanoen ainoastaan heteroseksuaalisuus näkyy kirjoissa eksplisiittisesti.  

Elina Lahelman tutkimus käsittelee sitä, miten peruskoulun oppimateriaalit 

ilmentävät yhteiskunnan sukupuolenmukaista jakautumista. 

Sukupuolenmukainen jakautuminen määritellään tutkimuksessa siten, että 

siihen kuuluvat sukupuolten välinen työnjako, hoivavastuun keskittyminen 

naisille ja yhteiskunnallisen vallan keskittyminen miehille. Lahelma keskittyy 

oppikirjojen analysoinnissa ympäristöoppiin, kansalaistaitoon, 

yhteiskuntaoppiin, oppilaanohjaukseen sekä historiaan.
14

  

Sukupuolten välinen työnjako ja sen eriarvoisuus ei tule kirjoissa esille. Kuvien 

ja tekstin välityksellä osoitetaan miesten ja naisten työt tyypillisesti siten, kuin 

useimmat lapset ovat ympäristöään tarkkailemalla tottuneet ne mieltämään. Jos 

tekstissä esiteltäisiinkin ammatit sukupuolineutraalisti, ovat miesvaltaiset työt 

naisvaltaisia näkyvämmin esillä.
15

  Kirjoista löytyy muutama yksittäinen yritys 

murtaa sukupuoliraja, mutta ne jäävät teksteissä poikkeuksiksi.
16

  

Lahelma tarkastelee tutkimuksessaan historian oppikirjoja erikseen, koska 

peruskoulun opetussuunnitelmaan (PEOPS 1985) on kirjattu, että naisten 

historia ja mikrohistoria tulisi näkyä oppisisällöissä. Viidennen luokan 

historian oppikirjoista yhdessä on keskitytty mikrohistoriallisuuteen,  mutta 

menneisyyden arkea kuvataan poikkeuksetta miesten kautta.  Lahelma on myös 

luokitellut kirjoissa käytettyjä kuvia sen mukaan, esiintyykö niissä naisia, 

miehiä vai molempia, ja tarkastellut samalla, onko kuvassa merkkihenkilö vai 

tavallinen ihminen. Analyysin mukaan pelkästään nainen tai naisia esiintyy 

noin joka kymmenennessä kuvassa, ja naiset ovat yhteisissä kuvissa 

useimmiten taustalla.  

Tarja Palmu on tutkinut väitöskirjassaan sukupuolen rakentumista koulun 

oppimateriaaleissa, muissa koulussa käytetyissä teksteissä sekä 

luokkahuonediskursseissa.
17

 Tutkimus on etnografia, eli sen aineisto koostuu 

                                                 
13

 Lehtonen 1999, 222. 
14

 Lahelma 1992, 58-59. 
15

 Lahelma 1992, 60-63. 
16

 Lahelma 1992, 67. 
17

 Palmu 2003. 
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havainnoista, haastatteluista ja teksteistä. Tutkimus oli osa Suomen Akatemian 

projektia ”Kansalaisuus, marginaalisuus ja erot koulussa – sukupuoli 

lähtökohtana”, johon osallistuivat myös Tuula Gordon, Elina Lahelma,Tuija 

Metso, Pirkko Hynninen ja Tarja Tolonen. Palmu kysyy, miten sukupuoli 

rakentuu ja miten sitä tuotetaan koulun teksteissä, millaisia malleja, kuvia ja 

käsityksiä sukupuolesta kulttuuriset tekstit (sekä kirjoitus että puhe) välittävät. 

Tekstien välittämä kuva sukupuolesta ei ole eheä kokonaisuus, vaan se 

rakentuu hahmotelmista ja viittauksista, joissa kerrotaan tai kuvataan jotain 

sukupuolesta. Näiden viittauksien pohjalta, tekstejä analysoiden Palmu 

hahmottelee kuvaa sukupuolen rakentumisesta koulun kulttuurisissa 

teksteissä.
18

  

Palmu seurasi seitsemännen ja yhdeksännen luokan äidinkielen oppitunteja 

kahdessa eri koulussa Helsingissä lukuvuonna 1994-1995. Hän teki oppituntien 

aikana muistiinpanoja käsin, ja oppilaiden sekä opettajien haastattelutilanteissa 

käytettiin nauhuria. Tutkija oli mukana myös mm. välitunneilla, ruokasalissa ja 

käytävillä, eli tarkkailun avulla oli tarkoitus saada mahdollisimman 

monipuolinen kuva koulujen arjesta ja käytännöistä. Koulussa tehtyjä 

havaintoja suuntasi ja tarkensi koulun jaottelu viralliseen, informaaliin ja 

fyysiseen tasoon. Koulun viralliseen tasoon kuuluivat dokumentit (esimerkiksi 

opetussuunnitelmat, oppikirjat ja vuosikertomukset) sekä oppitunneilla ja 

opettajanhuoneessa tehdyt havainnoinnit, informaali taso tarkoitti erilaisia 

ryhmiä, kommunikointitapoja, työnjakoa ja alakulttuureja, juhlia ja 

epävirallisia sääntöjä, ja fyysisellä tasolla tarkkailtiin koulurakennuksia, 

luokkahuoneita ja tilankäyttöä.
19

  

Palmun tutkimuksessa selvisi, että koulussa käytetyt kulttuuriset tekstit tuovat 

sukupuolten väliset erot esiin stereotyyppisen esittämisen ja toistojen kautta. 

Äidinkielen oppikirjojen kirjallisuuslainauksissa nais- ja mieskuvat ovat 

kapeita ja painottuneet maskuliinisesti. Palmu havaitsi myös, että oppikirjoissa 

kyllä mainitaan naiskirjailijoita, mutta heidän tekstinsä sivuutetaan: heidän 

tuotantoaan ei esitellä tarkemmin, eikä heitä tuoda esiin merkittävinä 

kansalliskirjailijoina tai viihdekirjailijoina.
20

 Teksteissä käsiteltiin poikien 

                                                 
18

 Palmu 2003, 1. 
19

 Palmu 2003, 27. 
20

 Palmu 2003, 127. 
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kehityskertomuksia kuten Anna-Leena Härkösen Häräntappoasetta, mutta 

tyttöjen kehityskertomuksia ei oppimateriaaleissa ollut.
21

 Kirjoissa myös 

mainitaan maskuliinisia henkilöhahmoja vähintään kaksi kertaa enemmän kuin 

feminiinisiä.  

Sekä oppikirjat että koulussa luettu kaunokirjallisuus tuottivat sukupuolesta 

jäykkiä kuvauksia; tytöt, pojat, naiset ja miehet muodostivat omat ryhmänsä, 

joiden toimijuus näkyi eri tavoilla. Tekstien sisällä tapahtuva toisto laimensi 

yritykset rikkoa näitä kuvauksia.
22

 Palmun analyysista selviää, että 

normatiivisia sukupuolirooleja ei kyseenalaisteta juuri millään tavalla, päin 

vastoin vahvistetaan sekä implisiittisesti että täysin suorasanaisesti.  

Myös Jenny Heinosen pro gradussa tutkittiin Suomen kirjallisuushistorioita 

sukupuolinäkökulmasta. Aineistona Heinosella oli lukion äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppikirjoja, ja tutkimuksessa selvisi, että oppikirjat näyttävät 

välittävän käsitystä kirjallisuushistoriasta maskuliinisena menestyjien 

historiana. Mieskirjailijat määrittyvät suomalaisuuden ja kirjallisuuden luojiksi, 

rakentajiksi, menestyjiksi ja suurmiehiksi, ja naiskirjailijoilla ei ole paikkaa 

esimerkiksi suomalaisuuden rakentajina. Naiskirjailijat kuvataan yhtäältä 

menestyvinä ja uudistajina, toisaalta heidät määritellään kodin piiriin ja 

toiseuden edustajiksi.
23

 

Elina Kallio ja Maija Rehn tarkastelivat pro gradu -tutkielmassaan, miten 

peruskoulun kolmannen luokan matematiikan oppikirjoissa piilo-

opetussuunnitelma näkyy sukupuolinäkökulmasta katsottuna, eli miten 

stereotyyppiset käsitykset näkyivät kirjoissa ja millaisia eroja kirjasarjojen 

välillä oli. Tutkimuksessa selvisi, että pojat ja miehet esiintyivät sekä 

sanallisissa tehtävissä että kuvissa määrällisesti useammin kuin tytöt ja naiset. 

Naiset kuvattiiin usein äiteinä tekemässä kotitöitä, ja miehet kodin 

ulkopuolisissa tehtävissä. Ammatteihin liittyvissä kuvissa miesten elämänpiiri 

esitettiin kiehtovampana ja monipuolisempana kuin naisten, jotka on sijoitettu 

hoiva- ja palvelualoille; myös miesten roolit ovat varsin stereotyyppiset, 

esimerkiksi sotilas ja jääkiekkoilija.
24

   

                                                 
21

 Palmu 2003, 183-184. 
22

 Palmu 2003, 187. 
23

 Heinonen 2007. 
24

 Kallio & Rehn 2003. 
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Anu Alenius-Taipalus tutki pro gradussaan uskonnon alkuopetuksen 

oppimateriaalien opetuskertomuksia ja niiden päähenkilöitä, teemoja ja 

aihealueita. Hänen aineistoonsa kuului myös Suuri kertomus –sarjan kirjoja 

kuten itsellänikin. Hänen analyysinsa sivusi myöskin sukupuolinäkökulmaa 

kiinnittäessään huomiota siihen, miten usein esimerkiksi päähenkilönä on mies 

tai poika ja miten usein nainen tai tyttö. Alenius-Taipalus havaitsi aineistossaan 

vallitsevan selvän miesvoittoisuuden.
25

 

Jukka Lehtonen analysoi tutkimuksessaan koulun käytäntöjä ja sitä, miten 

heteronormatiivisuus näkyy ja kyseenalaistuu niissä.
26

 Tutkimuksessa 

käytettiin materiaalina nuorten kokemuksia sekä koulun tarjoamasta virallisesta 

materiaalista, että informaalista ja fyysisestä koulusta.
27

 Lehtonen haastatteli 30 

ei-heteroseksuaalista nuorta. Tutkimuskysymyksinä olivat muun muassa miten 

heteronormatiivisuus ilmenee seksuaalikasvatuksessa ja muussa opetuksessa, 

miten koulun tilat ja niiden käyttö ylläpitävät heteronormatiivisuutta sekä mitä 

aineksia koulukulttuuri tarjoaa nuorelle tämän kasvaessa seksuaalisuuksiin ja 

sukupuoliin, ja onko muunlaiseen mahdollisuuksia.
28

 

Tutkimuksesta ilmeni muun muassa, että heteroseksuaaliset suhteet esitetään 

itsestään selvinä ja luonnonlakeihin pohjautuvina. Sukupuolet asetetaan 

toisilleen vastakkaisiksi ja toisiaan täydentäviksi,  naisten ja miesten välisiä 

eroja korostetaan ja mieheys asetetaan etusijalle. Lisäksi sukupuolirajojen 

rikkomista kontrolloidaan ja rajoitetaan, ja homoseksuaalisuudesta puhutaan 

marginalisoiden.
29

  

 

Riikka Harjulan pro gradu –tutkielman aiheena on sukupuolen ja 

seksuaalisuuden esitykset 9. luokan uskonnon oppikirjojen kuvissa. 

Tutkimuksessa selvisi, että sukupuolten esitykset ovat pääsääntöisesti 

stereotyyppisiä. Sukupuolistereotypioita radikaalisti purkavia kuvia oli vain 

yksi. Heteroseksuaalisuus kuvataan normina ja ei-heteroseksuaalisuus 

                                                 
25

 Alenius-Taipalus 2003. 
26

 Lehtonen 2003. 
27

 Vrt. Palmu 2003. 
28

 Lehtonen 2003, 16. 
29

 Lehtonen 2003, 237-243. 
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epäilyttävänä poikkeuksena.
30

 Tämä on ainoa löytämäni tutkimus, jossa on 

tarkasteltu uskonnon oppikirjojen kuvia. 

 

Liisa Tainio ja Tiina Teräs tutkivat opetushallituksen tilauksesta äidinkielen, 

matematiikan ja oppilaanohjauksen oppikirjoja tarkoituksena selvittää, millä 

tavoin sukupuoli ilmenee ja rakentuu  peruskoulun oppimateriaaleissa. 

Oppimateriaaleista on tarkasteltu mm. kuvia ja tekstejä sekä sitä, miten etnisiä 

ja seksuaalivähemmistöjä on kirjoissa otettu huomioon. Maskuliinisten 

hahmojen osuus kaikkien oppimateriaalien kuvista on 57%, feminiinisten 

35,8% ja loput ovat joko androgyynejä tai hahmoista ei saa selvää. 

Sukupuolittavista sanoista puolestaan 56,6% viittaa miehiin, poikiin tai  

maskuliinisiin hahmoihin, ja 43,4% naisiin, tyttöihin tai feminiinisiin 

hahmoihin.
31

  

 

Sukupuolten erilaisuudet esitetään useimmiten essentiaalisesta näkökulmasta, 

jolloin jää paljolti opettajan vastuulle se, että sukupuolten taipumuksista ja 

eroista keskusteltaisiin ilman stereotypioita. Seksuaalisia tai etnisiä 

vähemmistöjä ei juuri ole esillä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta, joten 

nämä vähemmistöt eivät rakennu olennaiseksi osaksi maailmankuvaa. Miehet, 

pojat ja muut maskuliiniset hahmot ovat enemmän esillä sekä kuvituksissa että 

teksteissä kuin naiset, tytöt ja feminiiniset hahmot.
32

 Näin on systemaattisesti 

kaikkien tutkittujen oppimateriaalien osalta kaikilla luokka-asteilla.
33

 Tulokset 

ovat samansuuntaiset kuin muissakin aiemmissa tutkimuksissa. 

 

 

 

 

2.2   Oppikirjatutkimus ulkomailla 

 

Sheryl Cooke-Sawyer (1998) on opinnäytetyössään tutkinut seitsemännen 

luokan historian oppikirjoja Kanadassa, ja tullut samantapaiseen tulokseen, 

kuin edellisessä luvussa mainitut suomalaisetkin tutkijat. Miehet ovat kuvissa 

esillä naisia useammin, naisiin viitataan harvemmin kuin miehiin, naiset 

                                                 
30

 Harjula 2008. 
31

 Tainio & Teräs 2010, 5-6. 
32

 Tainio & Teräs 2010, 6-7. 
33

 Tainio & Teräs 2010, 94. 
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esitetään usein kotiin ja hoivaamiseen liittyvissä yhteyksissä ja naisten 

historian esittely on jäänyt miehisen historian jalkoihin. Ikuko Anjo Jassey 

(1997) tutki väitöskirjassaan sukupuolen esittämistä Japanissa käytetyissä ala-

asteen oppikirjoissa ja ennenkaikkea sitä, onko kuva muuttunut kymmenen 

vuoden aikana. Naisten osuus oli tutkimuksen mukaan parantunut, mutta 

kokonaiskuva kirjojen tarjoamista sukupuolirooleista oli stereotyyppinen. 

Muun muassa Kathy J. Bradford (2008) ja Joan Rogow (1995) ovat tutkineet 

amerikkalaisia koulukirjoja ja saaneet samantyyppisiä tuloksia. 

Tainion ja Teräksen mukaan  kansainvälisessä vertailevassa tutkimuksessa 

(Blumberg 2007) on havaittu, että oppikirjoissa on sukupuolivinouma, mutta se 

on naamioitu hyvin. Naiset ovat materiaaleissa yleisesti aliedustettuina ja 

sukupuolet esitetään stereotyyppisesti.
34

 

Ruotsissa opetusministeriön toimesta  Ann-Sofie Ohlander on tenhyt hiljattain 

tutkimuksen historian ja yhteiskuntaopin oppimateriaaleista. Tutkimuksen 

mukaan historian oppikirjoissa miesnäkökulma on selvästi dominoiva, 

esimerkiksi Människan genom tiderna –kirjassa nimetään 235 miestä ja 14 

naista. Yhteiskuntaopin kirjoissa näkyi pyrkimys ottaa huomioon sukupuolten 

tasa-arvo ja tuoda esiin naisasialiikettä, mutta kirjoissa on siitä huolimatta 

vahva miesenemmistö sekä kuvituksen että henkilömainintojen osalta.
35

 

 

2.3   Yhteenveto 

 

Sukupuolinäkökulmasta tehdyt oppikirjatutkimukset toistavat samoja tuloksia 

kautta linjan: kirjat rakentavat mieslähtöistä ja heteronormatiivista kuvaa niin 

historiasta kuin nykypäivästäkin. Sukupuolet esitetään toisilleen vastakkaisina 

ja toisiaan täydentävinä, ja sukupuolten välisiä eroja korostetaan. Naiset, 

miehet, tytöt ja pojat esitetään enimmäkseen stereotyyppisesti, ja feminiinisiä 

samastumiskohteita tarjotaan vähemmän kuin maskuliinisia.  

 

Vaikka joitakin poikkeuksia näistä esittämisen tavoista onkin tutkimuksissa 

löytynyt, eivät ne pysty horjuttamaan kokonaiskuvaa. Vähäiset poikkeamat 

stereotyyppisistä esityksistä eivät tarjoa lapsille ja nuorille aidosti välineitä, 

                                                 
34

 Tainio & Teräs 2010, 10. 
35

 Ks.  Tainio & Teräs 2010, 10. 
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joiden avulla he voisivat pyrkiä luomaan identiteettiään vähemmän 

riippuvaisina näistä stereotypioista.  

 

 

3 USKONNON JA ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPETUKSEN 

PERUSTEISTA 

 

Pyrin selvittämään, miten sukupuolia esitetään tutkimissani oppikirjoissa, ja 

millainen kuva kirjoissa annetaan kristinuskosta ja muista uskonnoista 

sukupuolinäkökulmasta katsottuna. Miten tutkimani oppimateriaalit 

suhteutuvat opetussuunnitelmien tavoitteisiin lisätä esimerkiksi tasa-arvoa? 

Tasa-arvolain mukaan ”(v)iranomaisten ja oppilaitosten sekä muiden 

koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huolehdittava siitä, että naisilla 

ja miehillä on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen 

kehitykseen sekä että käytettävä oppiaineisto tukee tämän lain tarkoituksen 

toteutumista.”
36

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Pops 2004) 

on kirjattu: ”Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä 

tasa-arvoa. ...edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja 

pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa 

sekä työ- ja perhe-elämässä.”
37

 

 

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan peruskoulun ala-asteen 

evankelisluterilaisen uskonnon opetuksessa painotetaan kristinuskoa ja sen 

kulttuuriperintöä. Raamatun ja oppilaan lähiympäristön uskonnollisen elämän 

tarkastelu ovat keskeisessä asemassa. Perusopetussuunnitelman 

erityistavoitteissa ei tuoda esiin seurakunnan jäseneksi kasvattamista tai 

luterilaisen uskon omaksumista. Myös muihin uskontoihin ja 

maailmankatsomuksiin tutustuminen on yksi opetuksen tavoitealue. 

Tavoitteena on myös laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen 

yleissivistys, mikä antaa oppilaalle aineksia rakentaa omaa identiteettiään ja 

maailmankatsomustaan sekä luoda valmiudet kohdata uskonnollinen ja eettinen 

ulottuvuus elämässä. Tavoitteena on tarjota oppilaalle monipuolinen käsitys 

                                                 
36

Tasa-arvolaki 609/1986, 5§. 
37

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14. 
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uskonnollisesta kulttuurista, sen vaikutuksista häneen itseensä ja ympäröivään 

yhteiskuntaan.
38

 Lisäksi oppiaineen tulisi antaa oppilaalle valmiuksia arvioida 

itseään ja elämänkatsomustaan kriittisesti.
39

 

  

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta kasvamaan 

itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisön 

jäseneksi. Tavoitteena on kartuttaa kulttuurillista ja katsomuksellista 

yleissivistystä sekä kehittää eettistä ajattelu- ja toimintakykyä, joita tarvitaan 

globalisoituvassa yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös tutustua 

ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden, suvaitsevaisuuden ja kestävän 

kehityksen periaatteisiin ja oppia ottamaan vastuuta itsestään, muista ihmisistä 

ja ympäristöstä.
40

 

 

3.1 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen historiasta ja 

nykytilanteesta 

 

1800-luvun puolivälin jälkeen toteutettu kansakoulu-uudistus siirsi 

koululaitoksen valvonnan pois kirkolta. Käytännössä kirkko oli kuitenkin 

voimakkaasti mukana koulun arjessa; opetuksen tavoitteena olikin vuonna 

1866  lasten kasvattaminen kunnon kansalaisiksi ja kritityiksi.
41

 Yleinen 

uskonnonopetus oli evankelisluterilaisen uskonnon opetusta. Vuonna 1889 

säädetyn lain mukaan kirkkoon kuulumaton oppilas pystyi vapautumaan 

uskonnon opetuksesta huoltajan vaatimuksesta. Huoltajan piti kuitenkin 

järjestää korvaava opetus itse, ja jos se ei ollut mahdollista, piti oppilaan 

osallistua evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen. Lisäksi laki koski 

ainoastaan protestanttisen kirkkokunnan jäseniä.
42

 

 

1922 säädetty uusi uskonnonvapauslaki takasi uskonnonvapauden. Vuotta 

myöhemmin säädetty kansakoululaki määräsi, että koulun johtokunnan oli 

järjestettävä uskonnon opetusta muuhun kuin enemmistön tunnustukseen 

                                                 
38

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 193. 
39

 Ks Alenius-Taipalus 2003, 10.  
40

 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 205. 
41

 Jamisto 2007, 31-32. 
42

 Jamisto 2007, 32. 
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kuuluville oppilaille (oppilaiden vanhempien vaatimuksesta), jos näitä oppilaita 

oli vähintään 20 samassa koulussa. Valtio voi myös avustaa pienempienkin 

ryhmien opetusta. Minimioppilasmäärän vuoksi pääasiassa vain ortodoksit 

saivat kouluissa vähemmistöuskonnon opetusta. Vuonna 1957 ryhmän 

minimikoko pienennettiin kahdeksaan oppilaaseen.
43

 

 

1970-luvulla peruskoulu-uudistuksen yhteydessä käytiin vilkasta keskustelua 

siitä, tulisiko tunnustuksellisesta uskonnon opetuksesta siirtyä kaikille 

yhteiseen objektiiviseen uskonnon opetukseen. Opetus päätettiin kuitenkin 

pitää entisellään, vaikkakin sitä pyrittiin uudessa opetussuunnitelmassa 

lähentämään yhteiskunnan tarpeita vastaavaksi.
44

 Tunnustuksellisuudella 

tarkoitetaan teologisesta näkökulmasta sitä, että opetuksen sisältö ja tavoitteet 

liittyvät oppilaan oman uskontokunnan tunnustukseen. Pedagogisesta 

näkökulmasta tunnustuksellisuudella taas tarkoitetaan, että uskonnonopetuksen 

lähtökohtana on oppilasta ympäröivä uskonnollinen todellisuus ja kulttuuri. 

Kun oppilas varttuu, tulee opetukseen mukaan myös vieraampien 

kulttuuriympäristöjen esittelyä.
45

 

 

1980-luvulla laadittiin islamin, katolisen uskonnon, Baha’i-uskonnon ja 

juutalaisen uskonnon opetussuunnitelmien perusteet evankelisluterilaisen ja 

ortodoksisen uskonnonopetuksen lisäksi. Maahanmuuttajien määrän voimakas 

kasvu Suomessa 1990-luvulla lisäsi myös vähemmistöuskontojen opetuksen 

tarvetta etenkin pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2003 uudessa 

uskonnonvapauslaissa tunnustuksellisuus poistettiin uskonnonopetuksesta, ja 

opetuksen on tullut sittemmin olla oman uskonnon opetusta. Muuhun kuin 

enemmistön uskonnonopetukseen osallistuvia oppilaita tulee olla kunnassa 

vähintään kolme, jotta oman uskonnon opetus voidaan järjestää. Lain mukaan 

oppilas saa myös vapautuksen uskonnon opetuksesta, jos hän ei kuulu 

uskonnolliseen yhdyskuntaan; vastuu opetuksesta vapauttamisesta kuuluu 

koulutuksen järjestäjälle.
46

 

 

                                                 
43

 Jamisto 2007, 32-33. 
44

 Jamisto 2007, 35-36. 
45

 Pyysiäinen 2000, 7. 
46

 Ei siis enää oppilaan vanhemmille kuten aiemmin (Ks. Jamisto 2007, 37-38). 
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Opetushallituksen laatimien tavoitteiden mukaan uskonnonopetuksen tulisi 

antaa oppilaille tietoa omasta uskontoperinteestä sekä suomalaisesta 

katsomusperinteestä ja muista uskonnoista. Ajatuksena on kasvattaa 

moniarvoisessa yhteiskunnassa elävät oppilaat itsenäisesti ajatteleviksi, 

vastuullisiksi ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen kykeneviksi kansalaisiksi.
47

 

Opetussuunnitelmissa on pyritty tekemään selkeä ero koulun antaman 

opetuksen ja uskonnollisen yhdyskunnan antaman opetuksen välille; opetus ei 

siis koulussa saa olla tunnustuksellista.
48

 

 

Vuoden 2003 uuden uskonnonvapauslain mukaan oppilaalla on oikeus saada 

joko oman uskontonsa tai elämänkatsomustiedon opetusta. Kouluissa opetetaan 

pääsääntöisesti luterilaisuutta, ortodoksisuutta ja katolisuutta, sekä islamia, 

buddhalaisuutta, baha’ita ja krishna-uskontoa; juutalaisuutta opetetaan 

Helsingin juutalaisessa koulussa. Kunnilla on velvollisuus järjestää oppilaiden 

enemmistön mukaista uskonnonopetusta, eli käytännössä luterilaisuutta. 

Ortodoksioppilaille tulee kunnan järjestää oman uskonnon opetusta ilman eri 

vaatimusta, mikäli kunnan alueella on vähintään kolme ortodoksioppilasta. 

Muihin uskontoihin kuuluville oman uskonnon opetus järjestetään, jos kunnan 

alueella muodostuu vähintään kolmen oppilaan ryhmä, mutta oppilaiden 

vanhempien (tai lukioikäisten oppilaiden itsensä) tulee kuitenkin erikseen 

opetusta vaatia.
49

  

 

Oikeus uskonnonopetukseen perustuu uskonnollisen yhdyskunnan 

jäsenyyteen.
50

 Oikeus on samalla myös velvollisuus, sillä esimerkiksi 

luterilaiseen kirkkoon kuuluvan oppilaan on pakko opiskella luterilaista 

uskontoa eikä hän voi valita sen tilalle esimerkiksi elämänkatsomustietoa. 

Elämänkatsomustiedon opetukseen ei kuitenkaan kirkkoon kuulumattoman 

oppilaan ole pakko osallistua, vaan kaikki saavat halutessaan ottaa osaa 

evankelisluterilaisen uskonnon opetukseen.
51

 

 

                                                 
47

 Sakaranaho 2007, 22. 
48

 Esim. Sakaranaho 2007, 22-23. 
49

 Sakaranaho 2007, 15-16. 
50

 Sakaranaho 2007, 16; Salmenkivi 2007, 84. 
51

 http://et-opetus.fi/index.php/etlait. 
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Uskonnonhistorian ja siveysopin opetusta voitiin antaa jo 1920-luvulta alkaen 

oppilaille, jotka oli vapautettu uskonnonopetuksesta, ja jotka eivät saaneet 

koulun ulkopuolella vastaavaa  opetusta. Opetusta annettiin jopa yhdelle 

oppilalle, joten käytännössä on hyvin mahdollista, että tähän opetukseen 

osallistuivat usein myös ne oppilaat, jotka eivät saaneet oman uskontonsa 

opetusta 20 oppilaan minimiryhmäkoon vuoksi.
52

 

 

Uskonnonhistoria ja siveysoppi oli siis jonkinlainen elämänkatsomustiedon 

esiaste. Aineen opetussuunnitelmissa kuitenkin pidettiin tärkeänä, että oppilaita 

perehdytetään heitä ympäröivään uskonnolliseen elämään ja arvoihin, joten 

käytännössä oppiaine oli vahvasti uskontopainotteinen. Vuonna 1980 

oppiaineella ei enää ollut uskonnollista katsomuspohjaa, ja mukaan oli tullut 

myös yleishumanistisen etiikan opetus. Vuonna 1983 oppiaineen nimeksi tuli 

elämänkatsomustieto.
53

 

 

Elämänkatsomustieto oli alun alkaen tarkoitettu niille oppilaille, jotka eivät 

kuuluneet uskonnollisiin yhdyskuntiin, ja jotka oli vapautettu uskonnon 

opetuksesta. Käytännössä myös ne oppilaat, jotka eivät saa oman 

vähemmistöuskontonsa opetusta, saavat osallistua elämänkatsomustiedon 

opetukseen. Opetuksen järjestämisessä sovelletaan kolmen oppilaan sääntöä, 

kuten vähemmistöuskontojenkin kohdalla.
54

 Koko maassa 

elämänkatsomustietoa opiskelevia oppilaita oli vuonna 2003 alakoulussa 

hieman yli kaksi prosenttia, yläkoulussa melkein kolme prosenttia ja lukiossa 

noin neljä ja puoli prosenttia.
55

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Jamisto 2007, 34-35. 
53

 http://et-opetus.fi/index.php/et/elaemaenkatsomustiedon-historiaa. 
54

 Salmenkivi 2007, 84-85; Sakaranaho 2007, 16. 
55

 Salmenkivi 2007, 92-93. 
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4  AINEISTO, MENETELMÄT JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

4.1  Oppikirjat aineistona 

 

Vuoden 1987 tasa-arvolain mukaan opetuksessa käytettävien kirjojen ja muun 

oppimateriaalin on tuettava tasa-arvon toteutumista.
56

 Oppikirjojen tehtävät 

eivät näin esimerkiksi saisi tukea kaavamaisia ennakkoluuloja ja käsityksiä 

perhe- ja työelämän tehtävien jaosta.
57

 Hallituksen uusimman tasa-arvo-

ohjelman keskeisiä tavoitteita onkin ”tasa-arvotietoisuuden lisääminen 

kouluissa ja segregaation lieventäminen”.
58

 Tasa-arvo-ohjelmassa todetaan 

myös: ”Oppimateriaalilla on merkitystä koululaisten nais- ja mieskuvan 

muotoutumisessa ja siinä, minkälaisia käsityksiä oppilaille eri ammateista 

muodostuu. Oppimateriaaleista tulisi välittyä ennakkoluuloton, avarakatseinen 

käsitys siitä, mikä on naisille ja miehille sopivaa ja mahdollista, eikä 

oppimateriaalin tulisi vahvistaa stereotyyppisiä sukupuolirooleja tekstien tai 

kuvaston kautta.” 
59

 

Perusopetuksella on merkittävä rooli siinä, millaisiksi oppilaiden käsitykset 

tulevista jatkokoulutuksista, uravalinnoista, ammateista ja omasta osaamisesta 

muodostuvat. Jo työelämässä olevien ihmisten käsityksiä ja asenteita on  

tutkimuksen mukaan hankalampi muuttaa.
60

  

Myös peruskoulun opetussuunnitelmien mukaan koulu on muodollisesti 

sukupuolineutraali ja tasa-arvoinen paikka, jonka pyrkimyksenä on lasten 

kasvattaminen tasa-arvoisuuteen. Lahelman sanoin oppikirjoissa annetaan kuva 

tasa-arvosta jo toteutuneena asiantilana, jos siihen eksplisiittisesti edes 

kiinnitetään huomiota.
61

 Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että taustalla 

olevan tasa-arvopyrkimyksen sijaan oppikirjoissa kuvataan naisia ja miehiä 

varsin epätasa-arvoisesti, koska niiden taustana oleva kulttuurimmekin on 

                                                 
56

 Ks. luku 4.5, Käsitteet. 
57

 Tämä on kirjattu myös Pops:iin (Ks. luku 3, Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen 

perusteista). 
58

 Tainio & Teräs 2010, 5. Segregaatiolla tarkoitetaan sukupuoleen liittyvää epätasa-arvoisuutta 

koulutuksessa ja työelämässä. 
59

 Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2008-2011, 22; Myös esim. Palmu 1992, 303-304. 
60

 Tainio & Teräs 2010, 4. 
61

 Lahelma 1992, 117. 
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kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen. Kirjat välittävät oppilaille piiloisia viestejä 

sukupuolten paikoista varsinaisen oppimateriaalinsa ohessa.
62

  

Tutkimuskohteena oppikirja on merkittävä monesta syystä. Oppikirjaa pidetään 

kouluissa lähes itsestäänselvyytenä, ja se on usein käytetyin oppimateriaali.
63

 

Oppikirjan tarkoituksena on tiedon välittäminen.  Oppimateriaalin pedagogisiin 

heikkouksiin eivät oppilaat, opettajat tai oppilaiden vanhemmat osaa 

kuitenkaan aina kiinnittää huomiota. Tutkimukseni näkökulmasta pedagogisia 

heikkouksia voisivat olla juuri tyttöjen ja poikien sosiaalistaminen 

oppikirjojen(kin) taholta stereotyyppisiin sukupuolirooleihin, näiden roolien 

ylläpitäminen ja niiden kyseenalaistamattomuus.
64

  

Myös opettajien merkitys on tärkeä oppikirjojen sisällön tulkinnan kannalta. 

Opettaja voisi esimerkiksi käyttää kirjojen sisältämiä stereotyyppisiä tai 

seksistisiä kuvia tai sanoja keskustelun pohjana, ja siten avata niitä ja tarjota 

vaihtoehtoisia tapoja ilmaista tai tehdä asioita. Monet opettajat eivät kuitenkaan 

välttämättä ole itsekään sisäistäneet tällaisten sanomien olemassaoloa, joten 

heillä ei myöskään ole valmiuksia niitä kyseenalaistaa.
65

 

Opettajankoulutuksessa tasa-arvoon pyrkiminen on tarkoittanut sitä, että 

sukupuoli jätetään näennäisesti huomiotta: pyritään sukupuolineutraaliuteen. 

Tutkimusten mukaan opettajat ovat myös varsin oppikirjasidonnaisia, joten 

kirjoilla on merkittävästi vaikutusta opetettavien asioiden sisältöön.
66

 Voidaan 

puhua jonkinlaisesta noidankehästä: oppikirjojen sisältö usein vahvistaa 

sukupuolistereotypioita samoin kuin opettajat, jotka kohtelevat tyttö- ja 

poikaoppilaita eri tavalla riippuen oppilaan sukupuolesta, ja lisäksi luottavat 

opetuksessaan oppikirjoihin.  

Sinikka Aapola toteaa, että oppikirjoihin on valikoitunut yhteisön arvoihin ja 

ideologioihin perustuvaa tietoa, joka on katsottu tarpeelliseksi siirtää uusille 

sukupolville.
67

 Muukin koulumaailma heijastaa koko kulttuuria, mikä 

puolestaan tuottaa ja uusintaa sukupuolirooleja.
68

 Käsitykset sukupuolista on 

siis sidottu kulttuuriimme. Näitä käsityksiä lapset ja aikuiset saavat jatkuvasti 

                                                 
62

 Esim. Kallio & Rehn 2003, 6; Tainio & Teräs 2010. 
63

 Kallio & Rehn 2003, 44. 
64

 Ks. esim. luku 2, Aiempi tutkimus.  
65

 Palmu 1992, 304. 
66

 Uusikylä & Kansanen 1988, 1-2. 
67

 Aapola 1999, 149. 
68

 Palmu 1992, 302. 
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joka taholta, ja vähitellen niistä tulee itsestäänselvyyksiä, joita ei osata 

kyseenalaistaa.  

Tarja Palmu huomauttaa, että jos oppikirjojen haluttaisiin luovan perusteet 

tulevaisuuden tasa-arvolle eikä pelkästään heijastavan yhteiskuntaa, esittäisivät 

ne esimerkiksi miehiä perinteisissä naisten töissä tarjoten tällä tavoin uusia 

malleja uusille sukupolville.
69

  

Oppikirjojen pitäisi käydä läpi perusteellinen sukupuolisensitiivinen remontti, 

jotta sillä olisi merkitystä tasa-arvon edistämisen kannalta.
70

 Tietenkään 

oppikirjojen muokkaus ei vielä yksistään riitä, mutta se olisi yksi pieni askel 

kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, jossa sukupuoli ei olisi niin tärkeä ihmistä 

ja hänen valintojaan määrittävä tekijä kuin se tällä hetkellä on. Muutoksen 

siemenet olisi hedelmällisintä kylvää nimenomaan lapsiin ja nuoriin, joiden 

maailmankuvan muodostuminen on vielä alkuvaiheessaan. 

 

4.2   Oma aineistoni 

 

Valitsin tutkimusaineistokseni kahden suuren oppikirjakustantajan uusimmat 

kirjasarjat uskonnon opetukseen luokille 1-6, sekä Opetushallituksen 

julkaiseman kirjasarjan elämänkatsomustiedon opetusta varten luokille 1-5. 

WSOY:n Suuri kertomus ja Otavan Tähti-sarja ovat ainoat tällä hetkellä 

markkinoilla olevat uskonnon oppikirjasarjat. Elämänkatsomustiedon osalta 

ainoa taho, joka tuottaa alakouluille oppikirjoja, on Opetushallitus.  

Otin tarkasteluun alakoulun oppikirjat siksi, että ne sisältävät paljon 

kuvamateriaalia, ja olen kiinnostunut tutkimaan nimenomaan kuvia. Varsinkin 

ensimmäisten luokkien kirjoissa kuvilla on suuri merkitys kirjan sisällön 

kannalta, kun tekstiä on vähemmän. Toiseksi mielestäni on tärkeää selvittää, 

millaisia kuvia sukupuolesta opintiensä alkupäässä oleville lapsille tarjotaan 

oppikirjoissa, koska niiden vaikutusta lasten myöhempäänkään maailmankuvan 

rakentamiseen ei voitane väheksyä. Kolmas syy on henkilökohtainen: minua 

                                                 
69

 Palmu 1992, 303-304. 
70

 Tulisi huolellisesti käydä läpi ja tunnistaa sukupuolinormatiiviset piirteet kirjojen koko 

sisällössä ja tarvittaessa tuottaa sisältö uudelleen sellaiseksi, ettei se edelleen vahvistaisi 

perinteisiä rooleja.  
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kiinnostaa, mitä juuri alakouluikäisten oppimateriaalit nykyään sisältävät, 

koska oma lapseni on juuri aloittanut koulunkäynnin. 

Seuraavissa luvuissa esittelen tutkimani kirjasarjat pääpiirteittäin, luon 

silmäyksen käyttämiini menetelmiin, liitän tutkimukseni uskontotieteelliseen 

tutkimuskenttään sekä määrittelen tutkimuksessa ilmenevät keskeiset käsitteet. 

Aineistoni tarkempi esittely on liitteessä 1.  

 

4.2.1  Suuri kertomus 

 

WSOYpro Oy:n ja WSOY:n kustantamaan kirjasarjaan kuuluu neljä 

kovakantista tekstikirjaa.
71

 Tekstikirjat on jaoteltu ja nimetty siten, että 

ensimmäinen kirja Elämä edessä on tarkoitettu ensimmäiselle ja toiselle 

vuosiluokalle, Matkalla -kirja luokille 3-4, Ihmisten keskellä luokalle 5 ja 

Parempi maailma luokalle 6.  

Elämä edessä –kirja on kuvitettu värikkäästi pastellisävyisellä piirros- ja 

vesivärikuvituksella. Valtaosa kuvien aiheista liittyy pienten koululaisten 

arkeen kotona, koulussa ja kavereiden kanssa, lasten elämässä vastaan tuleviin 

eettisiin ja moraalisiin ongelmiin sekä lapsia koskettaviin uskontoon liittyviin 

toimintoihin. Kirjassa esitellään myös Jeesuksen ajan elämää ja muutamia 

Uuden Testamentin kertomuksia Jeesuksen teoista. Myös islam esitellään 

ainoana ei-kristillisenä uskontona. 

Matkalla-kirjan sisältö on painottunut Vanhan Testamentin kertomusten 

esittelyyn. Kuvitus on edelleen pääosin piirrettyä. Joukossa on myös muutamia 

valokuvia, joita on käytetty kuvittamaan kristinuskon eri haaroja ja islamin 

uskoa, sekä näiden uskontojen juhlia kuvaavia lukuja.
72

 Lasten arkisia 

moraalisia pulmia käsittelevissä luvuissa on usein todentuntuinen kertomus  

elävästä elämästä, ja avoimeksi jäävän tarinan loppuun on lisätty muutamia 

pohdinta- ja kirjoitustehtäviä. 

 Ihmisten keskellä –kirja sisältää piirroskuvitusta ja valokuvia suunnilleen yhtä 

paljon kumpiakin. Pohdintatehtävät liittyvät kuhunkin lukuun kuten Matkalla-

                                                 
71

 Oppikirjojen tekijätiedot ovat bibliografiassa. 
72

 Uutena esitellään Jehovan todistajat Elämä edessä –kirjaan verrattuna. 
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kirjassakin. Kirjan aluksi esitellään kymmenen käskyä koululaisten arkeen 

sijoittuvien tarinoiden avulla. Kirjan päähenkilö Jeesus esitellään historiallisena 

henkilönä ja hänen elämänkaarensa sekä toimintaansa ihmisten parissa käydään 

läpi kirjan mittaan. Kirjassa pohditaan myös esimurrosikäisen nuoren elämään 

liittyviä suuria kysymyksiä  kuten seurustelua ja itsenäistymistä. Lopuksi 

käsitellään luterilaisuutta muutaman luvun verran.  

Parempi maailma –kirja on kuvitettu pääasiassa valokuvin, piirroskuvitusta on 

käytetty joissakin kristinuskon historiaan liittyvissä luvuissa. Näitä lukuja on 

kuvitettu paljon myös historiallisia muistomerkkejä ja esineitä kuvaavin 

valokuvin. Kirjassa esitellään Kristinuskon kehittymistä valtauskonnoksi, 

kerrotaan suomalaisesta uskontoperinteestä muinaisuskosta nykypäivään, ja 

tarkastellaan myös muita maailman uskontoja. Myös esimerkiksi eläinten 

oikeuksia, rikosta ja rangaistusta, ennakkoluuloja ja päihteiden käyttöä 

sivutaan.  

 

4.2.2 Tähti 

 

Otavan Tähti-sarjassa on viisi tekstikirjaa.
73

 Myös tämän sarjan kirjat on 

kuvitettu pääasiassa pastellisävyisin piirroksin ja vesivärein. Ensimmäisen 

luokan kirjassa seikkailee vakiohahmona Kirkonrotta, ja opettaja on myös 

säännöllisesti mukana lasten arjesta kertovissa luvuissa. Kirjassa on 

vakiohenkilöinä myös kolme tyttöä ja kolme poikaa. Aihepiireinä ovat 

kirkkoon, seurakunnan työntekijöihin, Jeesukseen ja tärkeisiin juhliin kuten 

jouluun ja pääsiäiseen tutustuminen, sekä lasten arkeen liittyvien eettisten ja 

moraalisten pulmien läpikäyminen.   

Kolmannen luokan kirja on kuvitettu samantyyppisesti kuin ensimmäisenkin 

luokan kirja.  Kirja keskittyy pääasiassa esittelemään kristinuskon juuria 

Vanhan Testamentin kertomusten kautta, mutta mukana on myös arjen 

moraaliin liittyviä teemoja. Neljännen luokan kirjan kuvituksena on edelleen 

pelkkä piirroskuvitus. Kirjassa paneudutaan esittelemään Jeesuksen elämää ja 

opetuksia, sekä lasten välisiä suhteita ja ongelmia.  

                                                 
73

 Toisen vuosiluokan kirja puuttui sarjasta vielä siinä vaiheessa, kun aloitin tutkimuksen teon. 
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Viidennen luokan kirjassa on piirroskuvituksen lisäksi myös joitakin 

valokuvia. Kirjassa sivutaan ajatusta muiden kulttuurien ja uskontojen 

hyväksymisestä, käydään läpi moraalikysymyksiä ja esitellään kristillisiä 

rituaaleja ja kirkkovuoden tapahtumia. Kuudennen luokan kirjan kuvituksesta 

lähes puolet on valokuvia. Kirjassa käsitellään muun muassa kristinuskon 

historiaa sen alusta uskonpuhdistukseen saakka, ja esitellään kristinuskon 

saapuminen Suomeen. Lisäksi tutstutaan maailman valtauskontoihin, 

lähetystyöhön  sekä pohditaan arjen eettisiä kysymyksiä.  

 

4.2.3  Miina ja Ville –kirjat 

 

Opetushallituksen kustantamat Miina, Ville ja vintiöt sekä Miina, Ville ja 

kulttuurin arvoitus  –kirjat on tarkoitettu 1.-5. luokkien elämänkatsomustiedon 

opetukseen.
74

 Molempien kirjojen kuvitus on pastellisävyisellä piirros- ja 

vesiväritekniikalla toteutettu. Kirjat sisältävät suhteessa vähemmän kuvia kuin 

tutkimani uskonnonkirjat. 

Miina, Ville ja vintiöt –kirjan aluksi esitellään elämänkatsomustieto 

oppiaineena ja opetuksessa käytettäviä työskentelytapoja. Kirjan aihesisältöinä 

ovat muun muassa ystävyys, erilaisuus ja suvaitsevaisuus, yhteisön jäsenenä 

eläminen sekä ihmisen ja luonnon välinen suhde. Aiheita käsitellään 

pohdiskelevasta vinkkelistä, ja tavoitteena esitetään keskusteluun, kuunteluun 

ja yhdessä työskentelyyn kannustaminen. Kirjan sivuilla seikkailevat Miina ja 

Ville –nimiset lapset, sekä joukko vintiö-hahmoja. Vintiöillä on eriväriset 

raidalliset  kokovartaloasut sekä menninkäismäinen olemus suippoine 

korvineen.  

Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus  –kirja on esipuheen mukaan tarkoitettu 

ensisijaisesti 4.-5. luokan opetukseen. Kirjassa käsitellään muun muassa 

suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja kestävää kehitystä. Mielipiteen ilmaisua, sen 

perustelemista ja keskustelua harjoitellaan. Lisäksi kirjassa pohditaan laajasti, 

                                                 
74

 Jätin tästä työstä pois Opetushallituksen julkaiseman kolmannen elämänkatsomustiedon 

kirjan Reilu peli, koska se on suunnattu 6.-9. luokkien opetukseen, ja kirjan sisältö olisi siis 

suurimmaksi osaksi tarkoitettu jo yläkouluikäisille. 
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mitä kulttuuri on ja millaisia piirteitä suomalaisessa ja muissa 

kulttuuriperinteissä on.  

 

4.2.4   Yhteenveto oppikirjoista 

 

Yhteistä uskonnon oppikirjoille on runsas piirroskuvitus ensimmäisten 

luokkien kirjoissa. Valokuvien määrä lisääntyy vähitellen ylemmille luokka-

asteille tarkoitetuissa kirjoissa, varsinkin Suuri kertomus –sarjassa. Sisältönsä 

puolesta uskonnon kirjoissa käydään läpi samantyyppisiä aihealueita. Yksi 

merkittävä ero on siinä, että Suuri kertomus tuo islamin uskon mukaan 

eksplisiittisesti jo ensimmäisessä kirjassa, kun taas Tähti esittelee islamin vasta 

viidennen luokan kirjassa. Muita maailmanuskontoja esitellään molemmissa 

sarjoissa kuudennen luokan kirjassa. Elämänkatsomustiedon kirjoissa on 

kauttaaltaan vähemmän kuvia ja suhteessa enemmän tekstiä kuin uskonnon 

kirjoissa. Uskontoja ei Miina ja Ville –kirjoissa käsitellä juuri lainkaan. 

Islam on Suomessakin jo merkittävä vähemmistöuskonto ja näkyy ainakin 

suurimpien kaupunkien katukuvassa, joten mielestäni on ollut luonteva ratkaisu 

nostaa se esiin yhtenä suomalaisena vähemmistöuskontona jo ensimmäisen 

luokan kirjassa. Toiseksi islamia käsitellään joukkotiedotusvälineissä (joita 

lapsetkin enemmän tai vähemmän seuraavat) runsaasti, ja se on monestakin 

syystä ajankohtainen uskonto.   

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa mainitut tavoitteet näyttäisivät 

päällisin puolin toteutuvan ainakin elämänkatsomustiedon oppikirjojen siällön 

kohdalla. Uskonnon oppikirjojen ollessa kyseessä asia vaikuttaa hieman 

tulkinnanvaraiselta. Pops:in yhtenä tavoitteena mainitaan laaja-alainen 

uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys, minkä tulisi antaa oppilaalle 

aineksia rakentaa omaa identiteettiään ja maailmankatsomustaan. Jos laaja-

alaisuudella tarkoitetaan muidenkin uskontojen ja katsomusten kuin 

kristinuskon tuntemista, ei tavoite ehkä täyty parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kirjojen sisältö vastaa paremmin kristinuskon perinteestä ponnistavien 

katsomusten laaja-alaista esittelyä, ja sen pohjalta luotavaa yleissivistystä. 

Toisaalta Pops:ssa mainitaan, että Raamatun sekä oppilaan lähiympäristön 

uskonnollisen elämän tarkastelu on keskeisessä asemassa uskonnon 



24 

 

opetuksessa, mikä kyllä vaikuttaa otetun tutkimissani kirjoissa hyvin 

huomioon. 

 

4.3   Menetelmänä kuva-analyysi 

 

Lähdin etsimään aineistostani vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Miten 

sukupuolia esitetään kirjojen kuvissa ja teksteissä? Löytyykö aineistostani 

merkkejä siitä, että miehet ja pojat ovat enemmistönä kuvien esittämien 

henkilöiden joukossa naisten ja tyttöjen kustannuksella, kuten aiemmissa 

oppikirjatutkimuksissa on havaittu?
75

 Ovatko eri sukupuolille annetut 

toimijuudet stereotyyppisiä ja heteronormatiivisia? Millaisena uskonto 

näyttäytyy kirjoissa sukupuolinäkökulmasta katsottuna?  

Aloitin kuva-analyysin käymällä kirjat läpi laskemalla ja luokittelemalla kuvat 

sen perusteella, esiintyykö niissä tyttö (tyttöjä) ja/tai nainen (naisia), vai poika 

(poikia) ja/tai mies (miehiä), vai onko kuvassa molempia sukupuolia.
76

 

Henkilöiden sukupuolta ei ollut yleensä vaikeaa päätellä, koska heidät on 

merkitty tiettyjen kulttuurissamme vallitsevien vihjeiden perusteella, 

sukupuolitettu. Tällaisia merkkejä ja koodeja ovat esimerkiksi tytöillä 

pitemmät hiukset kuin pojilla ja tietyn väriset vaatteet.
77

 Aikuisilla taas 

vartalon muodot, kasvot ja miehillä vaikkapa parransänki viittaavat henkilön 

sukupuoleen. Monissa kuvissa sukupuolta on vielä vahvistettu esittämällä 

henkilö tekemässä jotain perinteisesti omalle sukupuolelleen kuuluvaa 

toimintoa. Judith Butlerin  mukaan sukupuoli muotoutuu esityksistä, kuvista, 

mallisuorituksista ja niiden jäljittelevästä tavoittelusta, siteraamisesta ja 

ruumiillisista tyyleistä.
78

 Joissakin oman aineistoni kuvissa näistä 

mallisuorituksista ehkä hieman poikettiin, mutta silti henkilön sukupuoli kuvan 

sisältämien ulkoisten merkkien perusteella jäi harvoin epäselväksi.  

                                                 
75

 Esim. Lahelma 1992; Metso 1992; Palmu 1992; Kallio & Rehn 2003; Palmu 2003; Tainio & 

Teräs 2010. 
76

 Jaottelu kahteen eri sukupuoleen on tässä käytännön valinta, toisaalta aineisto ei (vielä) ole 

antanut viitteitä siitä, että siinä esitettäisiin mahdollisuuksia olla jotain muuta kuin ensisijaisesti 

tyttö/nainen tai poika/mies. Jako voi toisaalta tuntua jäykältä, mutta se kuitenkin mielestäni 

toimii tämän työn tavoitteiden kannalta.  
77

 Koodit ovat kulttuurisesti sovittuja järjestelmiä, siis sopimuksenvaraisia ja perustuvat 

käyttäjiensä yhteiseen kulttuuritaustaan (Ks. esim. Kupiainen 2007, 40; Seppänen 2005, 86-

89). 
78

 Ks. Butler 1999, 34; Rossi 2003, 12. 
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Tarkastelin myös, onko kuvien pääasiallisena toimijana tyttö/nainen vai 

poika/mies, tai ovatko molemmat sukupuolet ensisijaisen toiminnan 

suorittajina. Kiinnitin huomiota myös siihen, kuka on kuvassa etu-, kuka taka-

alalla. Lisäksi laskin ja listasin tytöille/naisille ja pojille/miehille annettuja 

rooleja ja toimijuuksia, sekä yhteyksiä, joissa eri sukupuolia esitetään. Joitakin 

kuvia tarkastelin analyysi- ja tulkintavaiheessa lähempää kuin toisia, jos ne 

esimerkiksi erottuivat jollain tavoin massasta tai sisälsivät poikkeuksellisen 

havainnollisia elementtejä tutkimukseni kannalta. Tällaisia olivat lähinnä 

sellaiset, joissa stereotyyppisiä sukupuolirooleja erityisesti joko ylläpidettiin tai 

horjutettiin.
79

 Näiden havaintojen ja huomioiden pohjalta tein tulkintoja ja 

johtopäätöksiä tutkimuskysymysteni puitteissa, ja suhteutin havaintojani 

tutkimukseni taustalla oleviin teorioihin sukupuolien rakentumisesta ja 

sukupuolittuneesta vallasta.
80

 

Tutkin myös oppikirjoissa olevia uskontoon eksplisiittisesti liittyviä kuvia 

erikseen. Tarkoitus oli siis selvittää, miten uskontoa esitetään kirjojen kuvissa, 

millaisena uskonto, enimmäkseen kristinusko, näytetään kuvissa 

sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna. Materiaalistani suuri osa onkin  kuvitusta 

Raamatun kertomuksiin, Jeesuksen elämän vaiheisiin ja nykyajan 

uskonnollisuuteen. 

Ronald Barthesille kuva on monimerkityksinen, ”kelluva ketju”, jota tulkitessa 

voidaan jättää toisia asioita huomiotta ja kiinnittää huomio joihinkin toisiin. 

Kuvan merkitykset muodostuvat siis sen pohjalta, mitä katsoja kuvassa katsoo. 

Barthesin mukaan kuva tarvitsee sen vuoksi rinnalleen tekstiä, jonka yhtenä 

tarkoituksena on ohjata katsetta ja kiinnittää kuvan merkitys.
81

 Myös omaan 

kuva-analyysiini liittyy kuvien ohessa olevien tekstien tarkastelu, jotta kuva 

kiinnittyy asiayhteyteensä. Tekstejä olen ottanut analyysiin mukaan siltä osin, 

kuin ne liittyvät jollain olennaisella tavalla analysoimiini kuviin. Tekstin sisältö 

voi tuoda kuvan katsomiseen uusia ulottuvuuksia, jopa muuttaa kuvasta saadun 

ensivaikutelman. Analyysiin valitsemani tekstit ovat kuitenkin myös 

esimerkkejä sukupuolien tuottamisesta. Aineistossani on myös osia, joiden 

kohdalla teksti nousee pääosaan kuvan kustannuksella. Näitä tekstejä olen 
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 Ks. luku 4.5 Käsitteet; Ks. myös esim. Lahelma 1992, 8-12; Rossi 2003, 89. 
80

 Näistä tarkemmin seuraavassa luvussa. 
81

 Kupiainen 2007, 40. 
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ottanut mukaan tarkempaan analyysiin juuri niiden sukupuolittuneen sisällön 

vuoksi.  

Kuva tuottaa merkityksiä siinä sosiaalisessa kontekstissa, jossa se on tuotettu ja 

jossa se vastaanotetaan. Kuvien avulla voidaan esimerkiksi uusintaa tai 

vastustaa yhteiskunnassa vallitsevia virtauksia, kuten seksismiä ja kulttuurista 

etnosentrismiä. Kuva ei siis ole pelkkä kuva, vaan se sisältää kuvan tuotannon, 

kuluttamisen ja katsomisen sosiaaliset prosessit ja historian.
82

 David Morgan 

huomauttaa, että kuva voi toimia sosiaalisena dokumenttina tai sitä voidaan 

käyttää tiettyjen etujen ajamiseen, esimerkiksi sukupuoliroolien 

vahvistamiseen.
83

  

 

Visuaalisen kulttuurin kuvastot ovat poliittisia kuvastoja. Mainokset ja 

uutiskuvat tuotetaan yhteiskunnassa, ja niihin liitetään tiettyjä merkityksiä 

samalla kun jätetään joitakin toisia merkityksiä niiden ulkopuolelle.
84

 Samalla 

tavoin myös oppikirjoihin on tuotettu kuvat tietynlaisten valintojen kautta.  

Morgan myös toteaa, että ihminen luottaa ensisijaisesti näköaistiinsa eli 

visuaaliseen informaatioon. Tämä johtuu ihmisen hermoston rakenteesta, joka 

on pääosin keskittynyt prosessoimaan visuaalista informaatiota. Muistot ja 

tunteet sekoittuvat kuvien katsomisen aiheuttamaan aististimulaatioon, ja 

tämän vuoksi kuvat vangitsevat huomiomme niin tehokkaasti.
85

 

 

Elina Lahelman mukaan hänen tutkimansa historian oppikirjan runsas kuvitus 

antaa oppilaille tilaisuuden samaistua historian arkeen.
86

 Lapsille tarjotaan  

hyvät mahdollisuudet kuviin samaistumiseen myös tutkimieni oppikirjojen 

kohdalla. Varsinkin pienemmille koululaisille tarkoitettujen kirjojen kuvitukset 

on tehty helposti katsottaviksi, ja niiden esittämät tilanteet ovat todennäköisesti 

useimmille lapsille tuttuja. Kuvissa esiintyvät henkilöt ovat suurimmaksi 

osaksi itsekin lapsia tai lapsille ennestään tuttuja aikuishahmoja, kuten opettaja, 

isä ja äiti.  

Raamatun kertomuksiin liittyvät kuvat, joita on ainestossani runsaasti, 

vaikuttavat olevan pienille lapsille helposti lähestyttäviä. Kuvissa esiintyy 
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 Kupiainen 2007, 53. 
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 Morgan 2005, 71. 
84

 Seppänen 2005, 15. 
85

 Morgan 2005, 39; Esimerkiksi koirat puolestaan luottavat hajuaistiinsa jne. 
86

 Lahelma 1992, 74. 
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usein sekä aikuisia että lapsia, ja niihin on saatu arjen tuntua esittämällä sen 

ajan askareita ja töitä tekeviä ihmisiä toimissaan. Lapset esitetään kuvissa usein 

hymysuisina, välillä riehakkaina ja keppostelevinakin, sellaisina, kuin 

nykyajankin lasten ajatellaan olevan. Raamatun kertomusten kuvituksissa 

lapset tosin ovat yleensä sivuosassa ja taustalla varsinaisesta toiminnasta, jota 

kuvassa esitetään. Isompien oppilaiden kirjoissa on siirrytty esittämään 

enemmän aikuisten tai nuorten maailmaa. 

On olemassa aina mahdollisuus, että olen tulkinnut kuvia voimakkaan 

ennakkoasenteen valossa: joku pitempihiuksinen ja tytön näköinen lapsi 

piirroskuvassa onkin tarkoitettu esittämään poikaa, tai lyhyttukkainen ja 

poikamainen lapsi esittääkin kuvittajan tai jonkun muun katsojan mielestä 

tyttöä. Kuitenkin on lähdettävä siitä, että tässä tutkimuksessa on keskeistä se, 

miten kuvat näyttäytyvät katsojalle ensisijaisesti.
87

 Janne Seppästä mukaellen 

kuvien hahmot ovat merkkejä, joihin kytkeytyy esimerkiksi sukupuoleen 

liittyviä merkityksiä. Katsoessamme kuvan henkilöä eli merkkiä aktivoituvat 

mielessämme sukupuoleen liittyvät mentaaliset representaatiot, ja kuvan 

henkilö tulkitaan joko mieheksi tai naiseksi. Merkkien väliset erot ovat 

ratkaisevia, koska sukupuolet rakentuvat kulttuuristen erojen kautta.
88

  

Palmun mukaan kirjojen lukija ei yleensä tarkastele systemaattisesti 

merkityksiä, joita kirjan kuvat liittävät eri sukupuoliin, koska nämä merkitykset 

ovat usein piiloisia. Kuvan perusmerkitys on se merkitys, jonka useimmat 

samassa kulttuurissa elävät antavat kuvalle.
89

 Myös Anu Koivunen on 

todennut, että katsoessamme kuvaa olemme tehneet jo valmiin tulkinnan ennen 

kuin ehdimme sitä kaivata. Katsominen on konventionaalista: tulkinnoissa ovat 

läsnä sekä aiempien tulkintojen merkitykset että niiden kautta suodattuneet 

omat merkityksemme.
90
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4.4   Teoreettinen viitekehys  

 

Uskonnon oppikirjat pääasiallisena aineistona sekä niiden sisältämien 

uskonnollisten kuvien tarkastelu liittää tämän työn uskontotieteen 

tutkimuskenttään. Tutkimukseni sijoittuu uskontososiologian alueelle koska 

tutkin, miten uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusmateriaali suhteutuu 

yhteiskunnassamme eläviin sukupuolistereotypioihin, sekä miten uskontoa 

kuvitetaan näissä kirjoissa ja mitä se mahdollisesti kertoo kulttuuristamme. 

Uskontososiologian piirissä on viime vuosikymmeninä tehty paljon tutkimusta 

feministisestä näkökulmasta. On pyritty korjaamaan sitä muitakin tieteenaloja 

vaivaamaa vinoumaa, joka on jättänyt naisten kokemukset ja käytännöt 

huomiotta ja asettanut miesten hallitseman elämänpiirin kuvaamaan 

itsestäänselvästi koko todellisuutta.
91

 

Yhteisöllisenä ilmiönä uskonto jäsentää ja kontrolloi sukupuolieroa, sekä 

rakentaa ja ylläpitää hierarkkista järjestelmää, jossa sukupuolilla on tietyt 

paikkansa yhteiskunnassa.
92

 Sukupuoliero on yksi yhteiskuntamme 

perustavimmista kategoriarajoista, ja uskonnotutkimuksen kautta katsottuna 

rajan voi käsittää olevan pyhä.
93

 Pyhän rajan ylittäminen on uhka, ja ylityksen 

ajatellaan voivan saattaa koko yhteisön turmioon.
94

 Sari Charpentier toteaa, 

että jos sukupuoliraja pääsee hämärtymään esimerkiksi hyväksyttäsessä homo- 

ja lesboliitot, menettää heteroseksuaalinen parisuhde ja perhe merkityksensä 

yhteisön perustana. Niille, jotka rakentavat maailmankuvansa sukupuolierolle,  

näyttäytyy tämä koko yhteisöä uhkaavana asiana.
95

 Myös tutkimuksessani 

tarkastellaan, miten keskeisenä tämä raja näyttäytyy aineistossani. 

Tutkimukseni lähtökohdat ovat myös kriittisessä feministisessä tutkimuksessa, 

ja tarkoituksena on paljastaa oman aineistoni osalta, kuinka sukupuolia tehdään 

nykyaikaisissa suomalaisissa uskonnon ja elämänkatsomustiedon oppikirjoissa. 

Tutkimustani jäsentää käsitys, jonka mukaan sukupuolet ovat diskursiivisesti, 

poliittisesti ja historiallisesti rakennettuja ja tuotettuja kategorioita.
96
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Feministisen poststrukturalistisen teoretisoinnin mukaan kieli, käsitteet ja 

diskurssit ovat paitsi esittäviä, myös tuottavia. Sukupuoli-identiteetin ajatellaan 

olevan muuttuva, koska se muodostuu monimutkaisissa kielellisissä ja 

sosiaalisissa prosesseissa: se on jatkuvassa muutoksen tilassa.
97

 Tämä näkemys 

edustaa konstruktionistista lähestymistapaa.  

Sukupuolta on selitetty myös esimerkiksi psykoanalyyttisen teorian avulla, 

jolloin keskiöön nousee ihmisen ”psyykkinen” elämä ja tiedostamattoman 

merkitys sukupuoli-identiteetin muotoutumisessa.
98

 Myös psykoanalyysiin 

nojaava feministinen tutkimus käsittää seksuaali-identiteetin yhteiskunnallisesti 

ja kulttuurisesti tuotettuna sukupuolen ulottuvuutena, ja tutkimuksen 

kiinnostuksen kohteisiin on kuulunut niin ikään sukupuolten välisten 

valtasuhteiden perusteiden tarkastelu.
99

 

Essentialistisen määritelmän mukaan sukupuoli taas perustuu olemuksellisesti 

ruumiiseen, ja se on sisäsyntyinen, muuttumaton sekä universaali.
100

 

Essentialismi voi siis kieltää esimerkiksi naisten aseman muutoksen 

mahdollisuuden, koska nainen (ja mies) on luonnostaan sellainen kuin on, 

mistä on osoituksena esimerkiksi naisen mieheen nähden alisteinen asema 

historiassa.
101

  

Lähden tutkimuksessani siis siitä, että sukupuoli rakentuu sopimuksista, 

neuvottelemisista ja uusintamisista.
102

 Esimerkiksi Judith Butlerin mukaan 

sukupuolittunut oleminen ei ilmaise minkäänlaista subjektin sisimmästä 

nousevaa ydinsukupuolta.
103

 Yksinkertaisimmillaan sukupuoli tuotetaan 

toistamalla tiettyjä tekoja ja eleitä, jolloin sukupuoli-identiteetti on 

performatiivinen ja konstruoitu.
104

  

Sukupuolijärjestelmän käsite sisältää sukupuolten erilläänpidon, hierarkian ja 

heteronormatiivisuuden.
105

 Epätasa-arvoista sukupuolijärjestelmää ylläpidetään 

kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti. Se on sekä konkreettinen että symbolinen 
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alistamisen järjestelmä.
106

 Esimerkiksi Marianne Liljeströmin mukaan 

sukupuolijärjestelmät ovat alati muuttuvia: niiden sisällä käydään jatkuvaa 

perusasetelmien uusintamista ja valtasuhteiden oikeuttamista.
107

 Myöskään 

Yvonne Hirdmanille sukupuolijärjestelmän sisältämä ero ja hierarkia eivät ole 

muuttumattomia, vaan neuvottelun ja kamppailun kohteita. Koska järjestys 

perustuu erolle ja hierarkialle, aiheuttaa se ristiriitoja. Vaikka järjestys alistaisi 

esimerkiksi naisia, se kuitenkin tarjoaa naisille myös toimijuuksia. Alistava 

järjestys ei kuitenkaan voi säilyä ilman naisten jonkinasteista suostumusta; 

suostumus ei kuitenkaan välttämättä perustu valinnanvapauteen, vaan se on 

tuotettu hegemonisen vallan avulla.
108

  

Michel Foucaultin mukaan valtasuhteet eivät ole esimerkiksi taloudellisiin 

prosesseihin tai sukupuolisuhteisiin nähden ulkopuolisessa asemassa, vaan 

niissä läsnäolevia ja niitä läpäiseviä. Valtasuhteiden periaate ei ole kahtiajako 

hallitseviin ja hallittuihin, vaan yhteisö on monenlaisten valtasuhteiden 

verkko.
109

 Valta on näkymätöntä ja jatkuvaa, se on samanaikaisesti kaikkialla 

ja ei missään. Valta operoi diskurssien kautta.
110

 Esimerkiksi erilaiset 

sosiaalisen erottelun kategoriat kuten sukupuoli, rotu, hetero- tai 

homoseksuaalisuus pohjautuvat diskursiiviseen toimintaan, jolla on selviä 

materiaalisia seurauksia. Kategoriat liittyvät juuri vallanjakoon, sosiaalisten 

suhteiden määrittymiseen ja yksilöillä oleviin toimintamahdollisuuksiin. Näin 

niillä merkitään tietyt asiat normeiksi, toiset poikkeuksiksi.
111

 

Foucaultilaista käsitystä verkostomaisesta vallasta on kritisoitu feministisessä 

ajattelussa mm. relativismista. Vaarana on nähty vallan näyttäytyminen 

vapaiden toimijoiden välisinä suhteina, koska hallinnan ulottuvuus on 

kadonnut. Hierarkioita tunnustamaton suhteellinen valtakäsitys on muutokseen 

pyrkivän feministisen liikkeen kannalta ongelmallinen.
112

 Myös ajatus kaiken 

diskursiivisesta luonteesta on saanut osakseen kritiikkiä, että teoria unohtaa 

todelliset ihmiset ja heidän ruumiilliset kokemuksensa.  Kuitenkin Foucaultin 

teoria osoittaa, että feminiinisyys, maskuliinisuus ja homo- sekä 
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heteroseksuaalisuus ovat osa yhteiskunnallista vallankäyttöä niistä tuotetun 

tiedon takia.
113

 

Kuljetan työssäni mukana myös suomalaisen sukupuolisensitiivisen 

kansanperinteen tutkimuksen hedelmiä, joista haen vertailukohtia omaan 

analyysiini. Marjatta Jauhiainen toteaa, että kansanperinne sisältää kulttuurin 

syvärakenteisiin jähmettyneitä asenteita sekä nykyajan ilmiöitä, joista on 

helppoa löytää esimerkiksi sukupuoliin liitettyjä stereotypioita.
114

 Naisiin 

liittyvät myyttiset käsitykset, joita kansanperinnekin toistaa, ulottanevat 

edelleen vaikutustaan nykyajan naiskuvaan.
115

  

Aili Nenolan mukaan folklorea voi käyttää sekä vahvistamaan että 

vastustamaan vallitsevia normeja, käytäntöjä ja valtarakenteita. Voisi ajatella, 

että hallitsevien ryhmien, kuten miesten, folkloren käyttö olisi erilaista kuin 

alistettujen, esimerkiksi naisten; tällöin alistettu ryhmä pyrkisi kiistämään 

hallitsevan ryhmän asettamat arvot. Usein kuitenkin myös alistetussa asemassa 

olevien folkloressa ilmaistut arvot ovat kuitenkin valtaapitävien arvoja, koska 

ne heijastavat ”yleistä” arvomaailmaa.
116

 Tämä johtuu osittain siitä, että 

valtasuhde pitäisi tiedostaa, ja sen jälkeen uskaltaa asettua sitä vastaan, jotta 

vallitsevia arvoja kiistävää kansanperinnettä voisi syntyä. Lisäksi tarvittaisi 

ryhmän jäsenten välisiä solidaarisuuden tunteita, joita ei aina esimerkiksi 

patriarkaalisen suurperheen naisten välillä ollut. Naislähtöistä folklorea on 

kyllä olemassa, mutta se jää kuitenkin vähemmistöksi mieslähtöisen folkloren 

rinnalla.
117

 

Omaan tutkimukseeni tämä liittyy siten, että kulttuurimme käsityksiin 

sukupuolista on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen kristillinen perinne, mutta 

myös kansan uskomukset ja perinne, josta osa toki juontaa juurensa myös 

kristinuskosta. Kulttuurimme on  saanut paljon vaikutteita myös varsinkin 

anglo-amerikkalaisesta valtakulttuurista ollen nykyisin monessa suhteessa 

melko samankaltainenkin sen kanssa. Myös anglo-amerikkalainen kulttuuri 

ponnistaa paljolti kristinuskon perinteestä. 
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Vaikka suomalainen vanhan kansan perinne ei enää olekaan aktiivisessa 

käytössä, löytyy sen välittämiä kuvia vaikkapa sukupuolten järjestyksistä aivan 

jokapäiväisestä valtakulttuuristamme. Myös kristinuskon perinne on muuttunut 

aikojen saatossa, mutta suomalaisen luterilaisuuden virallinen opetus sisältää 

edelleen piirteitä, jotka asettavat eri sukupuolet eriarvoiseen asemaan 

keskenään.  

Tutkimani oppikirjat ovat myös tämän valtakulttuurin tuotteita.  Aiemmin 

tehtyjä oppikirjatutkimuksia tarkastelemalla näkee selvästi, että 

yhteiskuntamme ja kulttuurimme on kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen. Saman 

huomion voi tehdä, jos tutustuu sukupuolinäkökulmasta tehtyihin tutkimuksiin 

nykymediasta.
118

 Myös media heijastaa, luo, uusintaa ja ylläpitää käsityksiä 

sukupuolten paikoista yhteiskunnassame.
119

 Esimerkiksi Julkunen määrittelee 

nykyisen järjestyksen jälkipatriarkaaliseksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

sukupuolen esittäminen ja omaksuminen on jonkin verran vapautunut, mutta 

hierarkia, ero ja heteronormi vaikuttavat edelleen. Sukupuolittuneet rakenteet 

ovat liikkeessä; yhdessä kohtaa ne murtuvat ja toisessa jälleen uusiintuvat.
120

 

 

4.5   Käsitteet  

 

Keskeisiä käsitteitä työssäni ovat sukupuolistereotypia, sukupuoliroolit, 

heteronormatiivisuus, tasa-arvo ja toimijuus. Ensinnäkin etsin aineistostani 

merkkejä sukupuoliin liitetyistä stereotypioista. Toiseksi tarkastelen, missä 

määrin aineistossani esiintyviä henkilöitä määrittelevät perinteiset 

sukupuoliroolit, ja kuinka läpikäyvää heteronormatiivisuus aineistossani on. 

Kolmanneksi pyrin selvittämään, miten aineistoni suhteutuu 

opetussuunnitelman tavoitteeseen edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, ja 

millaisia (uskonnollisia) toimijuuksia eri sukupuolille on annettu.   

 

Stuart Hall luonnehtii stereotypian käsitettä seuraavasti: stereotypia on 

yksipuolinen kuvaus, joka syntyy kun kohteen monimutkaiset piirteet 
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pelkistetään yksinkertaiseksi ja tiivistetään yhdeksi kuvaksi.
121

 Stereotyypittely 

pelkistää esimerkiksi ihmiset muutamiksi yksinkertaisiksi ominaispiirteiksi, 

jotka käsitetään Luonnon tuottamiksi ja vakiinnuttamiksi. Hall jatkaa, että 

stereotyypeissä liioitellaan näitä piirteitä, ja piirteet jähmettyvät ilman 

mahdollisuutta muutokseen. Stereotyypittelyssä erotetaan normaali ja 

hyväksyttävä epänormaalista ja epämiellyttävästä, sekä suljetaan pois kaikki, 

mikä on erilaista. Se on osa sosiaalisen ja symbolisen järjestyksen ylläpitoa, 

jossa toisistaan erilleen on rajattu ”normaali” ja ”poikkeava”, ”hyväksyttävä” ja 

”epämiellyttävä”. Stereotyypittely liittyy valtaan, jota suunnataan ulkopuolelle 

suljettuja ryhmiä vastaan.
122

  

 

Myös Tainio toteaa, että stereotyypittely koskee erityisesti vähemmistöjä ja 

alisteisia ryhmiä. Stereotyypit ovat yleensä kielteisiä, jopa loukkaavia 

tyypiteltyjen näkökulmasta.
123

 Ihminen luokitellaan johonkin ryhmään 

kuuluvaksi tiettyjen ulkonäköön, käyttäytymiseen tai persoonallisuuteen 

liittyvien piirteiden perusteella, ja näiden piirteiden oletetaan pätevän kaikkiin 

tähän ryhmään kuuluviin.
124

 Stereotypioita voi olla hankala huomata, koska ne 

ovat alati läsnä ja niiden käsitetään olevan kunkin stereotyypitetyn ryhmän 

luonnollisia, ”terveen järjen” mukaisia piirteitä. 

 

Sukupuoliroolin käsite viittaa siihen, että sukupuoli ja siihen liittyvä 

käyttäytyminen eivät ole sisäsyntyisiä, vaan yhteiskunnassa vallitsevaan 

sukupuolijärjestelmään asettumisen tulosta. Roolit opitaan sosiaalistumisen 

myötä. Rooleja perustellaan usein biologisen sukupuolen ja luonnollisuuden 

kautta.
125

 Nainen on esimerkiksi passiivinen, alistuva, pehmeä, heikko, 

hoivaava ja tunteellinen; mies taas on aktiivinen, hallitseva, kova ja vahva.
126

 

Naisilla on päävastuu kodin ja lasten hoidosta mutta myös muusta hoivatyöstä, 

miehet toimivat enemmän kodin ulkopuolella, julkisella alueella. Monien 

ammattien ajatellaan olevan sopivampia joko miehille tai naisille; esimerkiksi 

koneiden ja tekniikan parissa tehtävät työt sekä johtotehtävät miehille, ja 
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ihmisten parissa tehtävät palvelutyöt kuten hoito- hoiva- ja kasvatustyöt 

naisille.
127

  

 

Heteronormatiivisuus liittyy ajatukseen, että on olemassa vain kahta erilaista 

sukupuolta, naisia ja miehiä, jotka täydentävät toisiaan ja tuntevat romanttista 

rakkautta ja sukupuolista vetoa toisiaan kohtaan.
128

 Lasten saaminen on 

”normaali” seuraus normatiivisesta heteroseksistä, ja normin mukaisesti eletään 

ydinperheenä. Kahden erilaisen sukupuolen täydentävyyteen ja riippuvuuteen 

kuuluu myös työn- ja vallanjako.
129

 Sukupuolet on luonnollistettu, ja 

maskuliinisuutta arvostetaan feminiinisyyden kustannuksella.
130

 

Heteronormatiivisuus sulkee silmänsä sukupuolten ja seksuaalisten 

suuntautumisten kirjolta. Se marginalisoi paitsi muita seksuaalisuuksia myös 

heteronaisia.
131

 Lisäksi normatiivinen heteroseksuaalisuus oletusarvona sulkee 

ulkopuolelleen ja marginalisoi myös niitä heteroja, jotka harjoittavat 

epänormatiivista heteroseksuaalisuutta.
132

 Heteronormatiivisuuteen liittyvät 

myös stereotyyppiset käsitykset naisten ja miesten luonnollistetuista 

olemuksista ja taipumuksista, sekä sukupuolirooleista.  

 

Tasa-arvolla tarkoitan sukupuolten välistä tasa-arvoa, jossa sukupuoli ei 

ennalta määrittele ihmisten välisiä suhteita eikä sitä, mitä ihmisten on 

mahdollista tehdä, millaiseksi ja miksi tulla.
133

 Tasa-arvon toteutuminen 

tarkoittaisi muun muassa sitä, että sukupuoli ei vaikuta henkilön asemaan ja 

tehtäviin kotona tai kodin ulkopuolisessa elämässä kuten työnjakoon ja 

palkkaukseen.  

 

Työssäni keskeinen käsite on myös (uskonnollinen) toimijuus. Monet olemisen 

ja toimimisen tavat ovat kulttuurissamme sukupuolittuneita. Feministisen 

teoretisoinnin näkökulmasta esimerkiksi historialliset, materiaaliset, 

kulttuuriset ja sosiaaliset ehdot sekä näihin kytkeytyvät vallan ulottuvuudet 

vaikuttavat toimijuuden muotoutumiseen. Tästä  seuraa, että tietty toimijuus ei 
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ole viime kädessä ihmisen individualistinen ja yksilöllinen valinta: toimijuus 

on dynaamista ja rakentuu  tilanteissa ja vuorovaikutuksessa. Toimijuuden 

käsitteen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi diskursiivisia valtajärjestelmiä 

ja institutionaalisia käytäntöjä; niissä tuotetaan toimijuudelle paikkoja, joihin 

pääsyyn vaikuttavat toimijan yhteiskunnalliset ja materiaaliset resurssit.
134

  

 

Toimijuutta voidaan tarkastella myös toimijan omasta näkökulmasta, eli miten 

ihmiset itse määrittelevät omaa toimijuuttaan. Toisaalta yksiöt eivät toimi 

pelkästään rakenteiden pakottamina, vaan osallistuvat toimijuutensa 

tekemiseen myös omilla valinnoillaan; toisaalta taas valintoihin kuitenkin 

vaikuttavat aina jossain määrin erilaiset rakenteelliset esteet ja rajat.
135

  

 

Käytän toimijuuden käsitettä työssäni kuvaamaan niitä 

uskonnonharjoittamiseen ja arkeen liittyviä toimintoja ja rooleja, mitä 

aineistossani on eri sukupuolille tarjottu. Näihin toimintoihin ja rooleihin 

kietoutuvat  edellä mainitsemani valtajärjestelmät ja käytännöt, eli myös 

sukupuoliin liitetyt stereotypiat ja normatiiviset roolit. Toivon löytäväni myös 

toimijuuksia, jotka panevat vastaan näille sukupuolittuneille järjestelmille. 

 

4.6   Lähdekritiikki 

 

Tutkimukseni määrällinen osa pitäisi olla aika lailla toistettavissa sen 

kvantitatiivisen luonteen vuoksi. Noudattamani laskutapa ei kuitenkaan ole 

ainoa mahdollinen. Esimerkiksi sarjakuvan ruudut tai raamatunkertomukseen 

liittyvä kuvasarja, jonka osissa esiintyy sama henkilö, olisi mahdollista laskea 

kukin erikseen; itse olen laskenut tällaiset tapaukset yhdeksi kuvaksi. Kuvien 

määrä on aineistossani kuitenkin niin suuri, että joidenkin yksittäisten 

kuvasarjojen laskutavalla ei ole lopputuloksen kannalta merkitystä. 

Aineistossani on myös muutamia kuvia, joissa esiintyvien henkilöiden 

sukupuolesta ei saanut selvää. Olen jättänyt nämä kokonaan pois laskuista, 

koska niiden määrä oli vähäinen, ja niiden mukaan ottaminen ei mielestäni olisi 
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tuonut analyysiini mitään uutta. Tällaisissa kuvissa oli esimerkiksi väkijoukko 

kauempaa ”kuvattuna”. 

Tulkinnallisen osuuden ja johtopäätökset teen tietenkin pääasiassa omista 

lähtökohdistani käsin. Koska aiemmat tutkimukset ovat niin kiistatta 

osoittaneet oppimateriaalien sisältämän vinouman sukupuolien esittämisessä, 

olen tarkkana, etten tee automaattisesti samansuuntaisia johtopäätöksiä. Koetan 

siis suhtautua aineistooni mahdollisimman avoimin mielin, vaikka toisaalta ei 

ole myöskään syytä olettaa, että tutkimani oppikirjat erityisesti poikkeaisivat 

aiemmin tutkituista. 

Mietin myös, tulenko itsekin vahvistaneeksi sukupuoliin liitettyjä stereotypioita 

tuomalla niitä aktiivisesti esiin aineistostani ja analysoimalla niitä. Samalla 

tavallaan tuotan stereotypiat uudelleen omassa tekstissäni ja korostan erityisesti 

niitä. On kuitenkin välttämätöntä tietää, mitä on purkamassa, ennen kuin 

purkaminen ja uudelleen luominen voi kunnolla alkaa. Siinä mielessä uskon 

stereotypioita esiinnostavan tutkimukseni  ennemmin edistävän niistä 

irrottautumista kuin niiden lujittamista.
136

 Näin ovat mielestäni tehneet myös 

aiemmat tutkimukset, joiden pyrkimyksenä on ollut paljastaa sukupuoliin 

liitettyjä stereotypioita. 

 

5   ANALYYSI 

 

Olen jakanut kuvat kahteen ryhmään, uskontoon liittyviin ja arkisiin kuviin. 

Uskontoon liittyvät kuvat ovat kuvia, joihin tavalla tai toisella liittyy 

uskonnollisiksi tulkittavia elementtejä, esimerkiksi kuvia rituaaleista, uskonnon 

harjoittamisesta, uskonnollisista toimijoista ja paikoista. Myös Raamatun 

kertomuksia elävöittävät kuvat kuuluvat tähän ryhmään. Arkiset kuvat 

kuvaavat nykypäivän lasten ja nuorten elämää koulussa, vapaa-aikana ja 

kotona. Muutamat käsittelemäni kuvat löytyvät liitteestä 2, ja ne on erikseen 

mainittu analyysin yhteydessä alaviitteissä. 

                                                 
136

 Ks. myös Yli-Panula 2008, 5. 
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Kirjojen kuviin liittyvät tekstit kulkevat analyysissa mukana siltä osin, kuin 

niillä on merkitystä kuvan tulkitsemisen kanssa. Osa kirjoissa olevista kuvista 

myös jäisi varsin merkityksettömiksi ilman niiden ohessa olevia tekstiosioita, 

jolloin tekstin sisältö nousee analyysissa pääosaan. 

Lähempään tarkasteluun valitsemani kuvat ovat tutkimuksen kannalta erityisen 

valaisevia sisältäen joko stereotyyppisiä sukupuolirooleja vahvistavia tai niitä 

kyseenalaistavia asetelmia.
137

 Olen ottanut esiin myös esimerkkejä kuvista, 

jotka täydentävät hieman ennalta-arvaamattomastikin tekstin sisältöä. Eri 

vuosiluokille tarkoitetuissa kirjoissa käydään läpi osittain samoja tai 

samantyyppisiä oppisisältöjä muokattuina kunkin ikäisten lasten tarpeisiin, ja 

suuri osa kuvista sisältää siten toistoa, esimerkiksi sama Raamatun tarina on 

useampaan kertaan eri kirjoissa. On kuitenkin huomattava, että joissakin 

tapauksissa sama tarina on voitu eri kirjoissa esittää niinkin erilaisesta 

näkökulmasta, että kertomusta hallitsee ensimmäisessä versiossa mies ja 

toisessa nainen.
138

  

Muut uskonnolliset kuvat kuin Raamatun kertomuksiin liittyvät sijoittuvat 

useimmiten nykypäivään. Millainen kuva annetaan  esimerkiksi nykyajan 

suomalaisesta evankelis-luterilaisuudesta tai muista uskonnoista? Onko 

uskonnon harjoittaminen näiden oppikirjojen mukaan edelleen enimmäkseen 

miesten käsissä, vai onko naisetkin otettu mukaan? Onko Jumala aina 

miespuolinen? 

 

6   SUURI KERTOMUS 

 

6.1   Uskontoon liittyvät kuvat 

 

Uskontoon liittyvät kuvat jakautuvat seuraavasti: tyttö/nainen esiintyy 7%:ssa 

kuvista (22 kpl), poika/mies  45%:ssa kuvista (139 kpl) ja molemmat 48%:ssa 

                                                 
137

 Ks. esim. Lahelma 1992, 8-12; Rossi 2003, 89. 
138

 Esimerkiksi Magdalan Maria Jeesuksen haudalla Suuren kertomuksen ja Tähden 

kuvaamina. Ks luvut 6.1.1 ja 7.1.1.  
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kuvista (149 kpl). Etualalla tai pääasiallisena toimijana on tyttö/nainen 15%:ssa 

(47 kpl), poika/mies 67%:ssa (207 kpl) ja molemmat 18%:ssa (56 kpl) kuvista. 

 

 Kuvien sukupuolijakauma %                    Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

   

 

6.1.1   Raamatun ajan naiset ja miehet 

 

Suuressa kertomuksessa  on runsaasti raamatunkertomuksiin liittyvää 

kuvitusta, mikä osittain selittää poikien ja miesten yliedustuksen kuvissa. 

Raamatunkertomuksissahan useimmiten pääosassa ovat miehet, ja naisille on 

annettu huomattavasti vähemmän toimijuuksia ja tilaa.
139

  

Raamatun ajan elämän kuvauksissa tytöt ja naiset esiintyvät yksinomaan 

rooleissa ja toimissa, jotka voi mieltää feminiinisiksi. Naiset ja tytöt kaitsevat 

lapsia, kehräävät lankaa, hakevat vettä, hoitavat sairasta, kutovat kangasta ja 

tarjoilevat ruokaa. Pojat ja miehet on kuvattu ajalle tyypillisissä toimissa ja 

ammateissa, esimerkiksi lammaspaimenena, poikien opettajana, sotilaana, 

kauppiaana, rakentajana, kalastajana ja päällikkönä. Kuvissa esiintyy lisäksi 

joukko miespuolisia päähenkilöitä: apostoleita, opetuslapsia, roomalaisia 

herroja ja sotilaita. 

                                                 
139

 Raamatussa on  kuitenkin myös naistoimijoita. Raamatun aikaisessa yhteiskunnassa naisten 

ja miesten elämänalueet oli erotettu toisistaan hyvin selvästi. Naisten asemaa, rooleja ja 

toimijuuksia muinaisessa Lähi-idässä ja Raamatun teksteissä tutkinut Phyllis A. Bird toteaa, 

että muinaisessa Israelissa naista kunnioitettiin ensisijaisesti äitinä, sen jälkeen vaimona. Vain 

äidin roolissa hänen saamansa kunnioitus voi yltää sille tasolle, mistä miehet nauttivat. Yhtä 

kaikki, nainen oli aina miehisen auktoriteetin alainen, joko isänsä tai aviomiehensä. Naisille oli 

olemassa myös muita toimijuuksia, mutta ne olivat marginaalisia ja yleensä osa-aikaisia perhe-

elämän pyörittämisen ollessa kuitenkin keskiössä. Kunniallinen nainen saattoi toimia osa-

aikaisesti äiti-vaimon roolin ollessa ensisijainen esimerkiksi meediona, noitana, surijana, 

kätilönä, hoitajana, kokkina, laulajana tai profeettana (Ks. Bird 1997, 30, 41-43). 
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Tarinoita, joissa nainen on keskeisessä osassa, on otettu mukaan muutamia. 

Naiset ovat näissä tapauksissa itsenäisiä toimijoita jotka ajattelevat itsenäisesti 

ja tekevät omia ratkaisujaan. Esimerkiksi Matkalla-kirjassa nainen esitetään 

aktiivisena, tosin petollisena neljässä eri kuvassa ja tarinassa. Eeva poimii 

hedelmän hyvän ja pahan tiedon puusta, Delila pettää Simsonin, Rebekka 

naamioi Jaakobin Eesauksi, ja Potifar viettelee Joosefin.
140

 Kertomuksissa ja 

kuvissa myös miehet pettävät toistensa luottamuksen useaan otteeseen, mutta 

asiat aina loppujen lopuksi selvitetään miesten kesken ja yleensä päädytään 

myönteiseen lopputulokseen.
141

 Miehet kuvataan halaamassa toisiaan sovinnon 

ja anteeksiannon merkiksi. Juudas on ainoa miespuolinen petturi, jolle lopulta 

käy huonosti.  

Naisten petturuuden yhteydessä tällaisia jälkipuinteja ei käydä. Teoista seuraa 

harmia tai kärsimystä, ja naisen toimijuus katoaa samantien, kun paha teko on 

tehty. Kukaan ei myöskään tarjoa näille naisille anteeksiantoa. Myös Marjatta 

Jauhiainen toteaa, että uskomustarinoiden rinnalla eläneissä suomalaisissa 

kansansaduissakin suhtaudutaan naisten tekemiin rikkeisiin ankarammin kuin 

miesten, ja nainen saa aina rangaistuksen.
142

  

Miehen näkökulmasta, josta tarinat on kerrottu, naisella on valta myös tuhota 

mies: miehen tulee oman etunsa vuoksi oppia tunnistamaan, onko nainen hyvä 

(kuuliainen vaimo tai äiti) vai paha (kavala viettelijätär tai riitaisa vaimo).
143

 

Kolme edellä mainituista naisista on saanut kavalan viettelijän roolin, Eeva 

myös tottelemattoman naisen, ja Rebekan voisi tulkita olevan lähinnä kavala 

äiti. Raamatun teksteistä siis nousee esiin myös nainen, joka on älykäs, 

vahvatahtoinen ja pystyvä. Tällainen nainen oli potentiaalisesti vaarallinen 

miesten kannalta, koska hän pystyi käyttämään seksuaalista viehätysvoimaansa 

ja älyllisiä kykyjään oman etunsa tavoittelemiseen miehen edun 

kustannuksella. Naisen voimaa pidettiin niin suurena, ettei vahvinkaan mies 

voinut sitä vastustaa.
144

 Vaikka siis nainen on toimijana, hänen toimintaansa 

tarkastellaan ja arvotetaan sen mukaan, millaisia seurauksia siitä on miehelle. 

                                                 
140

 Eevan kuva, ks. liite 2, kuva 1. 
141

 Esim. Jaakob ja Eesau tai Joosefin tarina. 
142

 Jauhiainen 1990, 136. 
143

 Bird 1997, 31-32. 
144

 Bird 1997, 38-39. 
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Näin ollen nainen pysyy loppujen lopuksi oppikirjojen tarinoissa 

sivuhenkilönä.
145

 

Ihmisten keskellä –kirjassa syntiinlankeemusta esittämään on valittu kuva, 

jossa Eeva on kahdestaan käärmeen kanssa ja on juuri haukkaamaisillaan 

hedelmää.
146

 Aatamia ei näy missään. Kuvateksti kertoo: ”Käärme on 

syntiinlankeemuskertomuksessa synnin ja pahan vertauskuva. Käärme 

houkutteli Eevan syömään kielletystä puusta.”
147

 Tekstissä sanotaan, että 

nykyäänkin ihmiset rikkovat oikeudenmukaisen, pyhän ja synnittömän Jumalan 

tahtoa vastaan. Tämä  johtuu siitä, että ihmiset lankesivat aikanaan paratiisissa 

syntiin, mistä lähtien kaikki ihmiset ovat olleet syntisiä.
148

 Kuvan syntinen 

ihminen esitetään kuitenkin yksinomaan naisena. Luvun muissa kuvissa on 

muun muassa miespuolinen hyvä paimen ja Jeesus, joka siunaa äitien hänen 

luoksensa tuomia lapsia.
149

 Kuvat ja teksti yhdessä viittaavat siihen, että mies 

on synnittömämpi kuin nainen: ensimmäisen synnin suorittajaksi kuvataan 

nainen. Seuraavassa hetkessä näytetään, kuinka naiset tulevat Jeesuksen luo 

joka on ihmisten syntien sovittajana ja anteeksiantajana ikään kuin synnin 

vastakohta, ja samalla mies. Luku kokonaisuutena on silmiinpistävän 

naisvihamielinen. 

Myös yleismaailmallisessa myyttiaiheessa nainen on se, joka tuo synnin, 

pahuuden ja kuoleman maailmaan. Myytti löytyy ainakin Etelä-Amerikasta, 

Uudesta Guineasta, Kiinasta, Afrikasta ja Antiikin Kreikasta.
150

 Toisaalta myös 

miesten ylemmyyttä ja valtaa perustelevat myytit vahvistavat naisen myyttistä 

alemmuutta ja huonommuutta miehiin nähden.
151

 Heli Salosen mukaan 

kristinusko ei opillisessa mielessä kuitenkaan pidä naista pahan alkusyynä, 

vaan pikemminkin pahan välikappaleena, joksi hän joutui miestä heikomman 

                                                 
145

 Naisilla on saattanut olla miehistä riippumatonta valtaa erityisesti silloin, jos yhteisöllä ei 

ollut vahvaa keskushallintoa sekä kriisiaikoina, jolloin miehet ovat olleet esimerkiksi sodassa. 

Jo Ann Hackett esittelee artikkelissaan Tuomarien kirjassa olevia naisia, joilla oli paljon valtaa 

yhteisössään. Esimerkiksi Deborah oli profeetta, tuomari ja korkea-arvoinen henkilö, joka otti 

osaa sodankäyntiin jumalallisena neuvonantajana (Ks. Hackett 1985). 
146

 Ihmisten keskellä, s. 138; Ks. myös  liite 2, kuva 2. 
147

 Eeva-nimen alkukielinen muoto viittaa sanaan hawwah, joka merkitsee hepreaksi ”kaiken 

elävän äitiä”, mutta arameaksi tai arabiaksi sama kieliasu viittaa käärmeeseen (Ks. Eevan ja 

käärmeen rinnastamisesta esim. Salonen 2000). 
148

 Ihmisten keskellä, s. 139. 
149

 Ihmisten keskellä, s. 139-140. 
150

 Ks. Salonen 2000. 
151

 Salonen 2000, 98-99. 
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luonteensa vuoksi. Tästä huolimatta ajatus syntisestä Eevasta ja naisesta sopii 

laajalle levinneeseen pahan naisen arkkityyppiseen kehykseen.
152

 

Naisille on annettu Parempi maailma –kirjassa aktiivinen rooli ainoastaan 

Neron vaimona, Artemis-jumalattarena ja kuvassa, jossa Zeuksen palvojat ovat 

naisia (ks. seuraava kappale). Colosseumilla tapahtuneisiin kristittyjen 

teurastuksiin liittyvässä kuvassa keisari Nero vaimoineen näyttää alaspäin 

käännettyä peukaloa, keisari välinpitämättömän näköisenä ja puoliso 

terhakkaammin.
153

 Ihmisten keskellä –kirjassa on kuva tanssivasta 

Salomesta.
154

 

Hellenististä kulttuuria esittää kuva, jossa taustalla etenee kulkue seppeleineen, 

härkineen ja iloitsevine naisineen kohti Zeuksen temppeliä; etualalla 

puolestaan Paavali, Barnabas ja Zeuksen pappi keskustelevat vakavina.
155

 

Naiset kulkevat huilua soittaen, seppeleitä heiluttaen ja nauraen kulkueessa, 

kun etunenässä kävelevät miehet ovat passiivisia ja kasvot pois päin 

käännettynä katsojasta. Kuvassa näytetään naisia harjoittamassa uskontoa, 

mikä on aineistossani harvinaista. Kyseessä on kristinuskon sittemmin 

tukahduttama uskonto, ja etualalla olevien vakavien miesten voi ajatella myös 

symboloivan tätä historian kehityskulkua. 

Kirjan muissa kuvissa miehet ovat aktiivisia toimijoita, ja naiset ainoastaan 

taustajoukoissa. Naiselle varatut aktiiviset toimijuudet liittyvät siis joko julman 

keisarin vaimona olemiseen tai pakanauskonnon harjoittamiseen. Kumpikaan 

näistä rooleista ei nimenomaan kristinuskon näkökulmasta ole erityisen 

myönteinen, vaan viittaa melko suoraan syntisen elämään. Samansuuntaisia 

havaintoja on tehnyt Tytti Yli-Panula, joka tutki Helsingin seurakuntayhtymän 

Usko, Toivo, Rakkaus -mainoskampanjassa käytettyjä kuvia.  Yli-Panula 

toteaa, että kampanjan kuvituksissa nousivat esiin korostetun ikävät esitykset 

naisesta verrattuna positiivisiin kuvauksiin miehestä.
156

 Yli-Panula kysyykin, 
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 Ks. Salonen 2000, 105; Ks. myös tässä työssä luku 7.1.2 Nykyajan kristillisyys. 
153

 Parempi maailma, s. 57. 
154

 Ihmisten keskellä, s. 79. 
155

 Ks. liite 2, kuva 7. 
156

 Kulkueessa iloitsevat naiset voi tosin tulkita myös myönteisesti harjoittamassa omaa 

uskontoaan. 
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kertooko kyseenalainen naisten kuvaus yleisemminkin kirkossa vallitsevasta 

naiskäsityksestä.
157

 

Matkalla –kirjassa myönteinen vaimon tai äidin roolista irrotettu naishahmo on 

profeetta Hanna, joka tuli Jerusalemin temppelissä tervehtimään Jeesus-

lasta.
158

 Phyllis A. Birdin mukaan myös muinaisessa Israelissa naiset saattoivat 

joskus toimia profeettoina, sillä profetoimisen lahja tuli  Jumalalta, ja Jumalan 

tahto tuli tehdä tiettäväksi huolimatta Hänen välikätensä sukupuolesta.
159

 Myös 

Joosuan piilottanut Rahab esitetään samassa kirjassa itsenäisenä, myönteisenä 

toimijana.
160

 Bird mainitsee Rahabin esimerkkinä prostituoidusta, joka osoittaa 

teoillaan uskoa ja rohkeutta. Rahabin tekoa arvostetaan vielä enemmän siksi, 

että ”portolta” ei yleensä voi odottaa niin kehittynyttä uskonnollista ja 

moraalista tajua.
161

 Hackett puolestaan toteaa, että oletettavasti prostituutio oli 

tuohon aikaan naisille hyväksytty tapa hankkia elantonsa, vaikka heiltä tällöin 

puuttui joitakin oikeuksia, jotka liittyivät miehen alaisuudessa elämiseen ja 

lasten perintöoikeuteen.
162

  

Magdalan Maria ja kaksi muuta naista löytävät Jeesuksen haudan tyhjänä, 

mutta tekstissä heidän kerrotaan pelästyneen ja painaneen katseensa maahan 

sädehtiviin vaatteisiin pukeutuneiden miesten edessä.
163

 Elämä edessä -kirjan 

kuvassa Magdalan Maria juoksee pelokkaan näköisenä pois Jeesuksen tyhjältä 

haudalta.
164

 Tekstissä kerrotaan, että Maria juoksi kertomaan Pietarille ja 

muille opetuslapsille uutista, jolloin Pietari toisen opetuslapsen kanssa otti 

ohjat käsiinsä ja meni toteamaan tilanteen haudalle. Yhdessä he päättelivät, että 

Jeesus on noussut kuolleista. Näiden kuvien naiset on siis esitetty pelästyneinä 

ja toisessa kuvassa alisteisina maskuliinisiin hahmoihin nähden.  

Raamatun kolmen evankeliumin mukaan Jeesus ilmestyi ensiksi Magdalan 

Marialle, ainoastaan Luukkaan evankeliumissa hän ilmestyi ensimmäiseksi 

Emmauksen tiellä kulkeville miehille.
165

 Näin ollen Maria Jeesuksen haudalla 

tai kohtaamassa ylösnousseen Jeesuksen on yksi niistä keskeisistä tarinoista, 
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 Yli-Panula 2008, 27-28. 
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 Matkalla, s. 210. 
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 Bird 1997, 41-42. 
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 Matkalla, s. 92. 
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 Bird 1997, 40. 
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 Hackett 1985, 31. 
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 Matkalla, s.230. 
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 Elämä edessä, s. 137. 
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 Ks. Matt. 28:1-10; Mark. 16:1-10; Luuk. 24:1-35; Joh. 20:1-18. 
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joissa olisi voitu hyödyntää myönteisen naistoimijuuden kuvaamista. Tähti 

3:ssa esitetäänkin toisenlainen tulkinta samasta kertomuksesta, jossa Marialla 

on keskeinen, tärkeä ja riemullinen osa.
166

 Tämän kertomuksen mukaan 

ylösnoussut Jeesus ilmestyi ensiksi naisille, jotka hän valtuutti ilmoittamaan 

tiedon ylösnousemuksesta miespuolisille opetuslapsilleen.
167

  

Seuraavaksi esittelemäni kuva tekee myönteisen poikkeuksen Suuren 

kertomuksen Raamatun aikaan sijoittuvien naiskuvien joukossa. Lähes 

aukeaman kokoisessa kuvassa nainen leipoo tyytyväisen näköisenä leipää, ja 

taustalla poika ruokkii uunissa palavaa tulta.
168

 Kuva on rauhallinen ja hillityn 

hyväntuulinen. Tekstissä puhutaan Jeesuksen vertauksesta kylväjästä, jonka 

kylvämistä siemenistä osa putosi huonoon ja osa hyvään maahan. Mielestäni 

kuva täydentää tekstiä miellyttävän epäsovinnaisesti siitä huolimatta, että 

nainen esitetään kuvassa varsin perinteisessä roolissa. Sen sijaan, että kuvassa 

olisi kylväjä, ohdakkeita tai viljapelto, on siihen valittu leipova nainen. Kuva 

ikään kuin lisää kertomukseen, että vilja täytyy käsitellä edelleen, jotta siitä 

tulee ihmisravintoa, ja tässä työssä naisilla oli merkittävä toimijuus Raamatun 

ajan maailmassa. Naisten elämänpiiriin olennaisesti kuuluva työ on nostettu 

kuvan avulla keskiöön huolimatta tekstin miestoimijoista. 

 

6.1.2   Nainen vaietkoon seurakunnassa? 

 

Elämä edessä –kirjassa luterilaisia rituaaleja, kastetta, avioparin vihkimistä ja 

hautaan siunaamista on kuvissa laitettu suorittamaan miespappi.
169

 Pappi on 

mies myös saman sivun kuvassa, jossa hän on päiväkerhossa vierailulla lasten 

ympäröimänä. Naiseksi pappi on kuvattu kahdessa tilanteessa. Toisessa hän 

jakaa ehtoollista, ja toisessa siunaa lähetystyöntekijöitä.
170

 Miespappi suorittaa 

lähes kaikki luterilaiseen uskoon liittyvät rituaalit. Hänet on lisäksi kuvattu 
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 Ks. luku 7.1.1 tässä työssä. 
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 Ks. myös Gross 1996, 117. 
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 Ihmisten keskellä, s. 74-75; Ks. myös liite 2, kuva 6. 
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 Elämä edessä, s. 48-49. 
170

 Elämä edessä, s. 48-49; Elämä edessä, s. 52-53. 
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lapsille läheisenä henkilönä. Kuvan asetelmasta tulee mieleen kuvat 

Jeesuksesta ja lapsista.
171

  

Suomalaisten uskonnollisuuteen kuuluu Parempi maailma –kirjan kuvien 

perusteella vahva miesjohtoisuus. Tonttu, Väinämöinen, piispa, munkki, 

luterilainen, ortodoksinen ja katolinen pappi, herätysliikkeen johtajat, ikonin 

maalaaja, mormoninuoret, imaami, hindut ja koulun hartaushetken pitäjät ovat 

kaikki miespuolisia.
172

 

Luterilaisen kirkon käytävällä etenee ristikulkue.
173

 Kulkueen etunenässä on 

ristiä kantava albaan pukeutunut nuori mies, ja hieman hänen jäljessään astelee 

värikkääseen kaapuun ja huiviin pukeutunut nuori nainen, joka kantaa 

kynttilää. Muut kulkueessa olevat ovat pukeutuneet samoin: miehillä on albat, 

naisilla Raamatun aikaan viittaavat asut. Kynttilän kanto kulkueen etujoukoissa 

on aktiivista toimintaa, mutta kulkueen pääasiallinen johtaja on kuitenkin mies, 

joka kantaa ristiä ja on joukon ensimmäisenä. Myös sukupuolittunut pukukoodi 

herättää huomiota. Minkä vuoksi vain miehet ovat pukeutuneet puhtautta 

symboloivaan valkoiseen albaan? Kuvasta välittyy  ajatus, että naiset eivät ole 

kelvollisia (saastaisuutensa vuoksi?) pukeutumaan rituaalivaatteeseen, mutta 

ovat armollisesti johdatetut puhtaiden, Jumalaa lähempänä olevien miesten 

johdolla ja keralla kohti alttaria. 

Naisia on useassa kuvassa uskonnollisten tilaisuuksien yleisönä. Vain yhdessä 

kuvassa on saarnaava naispappi. Harvoihin naiskuvauksiin kuuluu myös 

esimerkiksi 1600-luvulta oleva piirros noidasta, joka on kahlittu vankilaan. 

Kirjan kaikki uskonnollisen toimijuuden pääroolit on siis varattu miehille 

lukuunottamatta luterilaista naispappia.
174

 Kuvatekstissä lukee: ”Luterilaisessa 

kirkossa voi nainen toimia pappina”. Kuvan pappi on esitetty jonkin matkan 

päästä yläviistosta saarnastuolissa; tuoli vie kuvan pinta-alasta suurimman 

osan, ja pappi näyttää olevan hiljentynyt rukoukseen, tai ei ainakaan puhu juuri 

kuvanottohetkellä. Taustalla alhaalla näkyy kaksi valkoisiin rituaalivaatteisiin 

puettua miestä istumassa penkissä.  
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Muissa kuvissa esiintyvät miespapit on taas kuvattu niin, että heidän hahmonsa 

tai toimintansa vie kuvan alasta suurimman osan.
175

 Monissa näistä kuvista on 

useampia juhlavasti ja värikkäästi puettuja pappeja suorittamassa erilaisia 

rituaaleja. Nainen pappina näytetään poikkeuksellisena ja vaatimattomana 

verrattuna koreisiin miespappeihin. Kuvan yhteydessä myös erikseen mainitaan 

papin naiseus, mikä vielä alleviivaa asian poikkeuksellisuutta. Luterilainen 

kirkko –luvun tekstissä mainitaan, että myös naispuolinen pappi voidaan valita 

piispaksi.
176

 Lisäksi todetaan: ”Luterilainen kirkko vihkii naisia papeiksi. 

Luterilaiset piispat ja papit voivat olla naimisissa”. Nainen ja naimisiinmeno 

liitetään toisiinsa peräkkäisissä lauseissa.
177

  

Suomen ortodoksista kirkkoa esittelevässä  luvussa sitä vastoin mainitaan: 

”Piispojen – samoin kuin patriarkkojen – on oltava naimattomia. Piispaksi 

voidaan kuitenkin valita myös sellainen pappi, joka on jäänyt leskeksi. Papit 

sen sijaan voivat elää avioliitossa, kunhan he ovat solmineet avioliittonsa 

ennen piispaksi vihkimistä.”
178

 Tekstissä ei missään tuoda esiin sitä, että 

pappina voi toimia vain mies. Papin sukupuolta ei siis ole tarpeen tuoda esiin 

paitsi silloin, jos kyse on naisesta. Myöskin katolisen kirkon pappien sukupuoli 

otetaan selviönä eikä sitä erikseen mainita. Katolisten pappien kohdalla 

todetaan kylläkin, että heidän on elettävä selibaatissa eivätkä he voi perustaa 

perhettä. 

 

6.1.3   Muut uskonnot, vieraat maat 

 

Hindulaisuudesta kertovalla sivulla on kaksi kuvaa, joista toinen esittää naista 

ja tytärtä myymässä mausteita ja toinen, pienempi kuva pyhää miestä.
179

 

Nainen ja tyttö ovat töissä eivätkä harjoita uskontoa. Onhan kuvalla tietenkin 

voitu viitata siihen, miten hindulaisuus läpäisee kaikki elämänalueet tai että 

koko uskonnon käsite voi olla hindulaisille itselleen vieras. Tätä ei kuitenkaan 

tuoda esiin tekstissä, jossa puhutaan karman laista, lukemattomista jumalista ja 
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pyhistä paikoista. Samalla sivulla oleva kuva pyhästä miehestä viittaa 

uskonnollisuteen kuvatekstinsä puolesta, joka kuuluu: ”Hindulaisuudessa 

arvostetaan pyhiä miehiä.” Hindunainen kuvataan arkeen liittyen, mies 

uskontoon. Buddhalaisuuteen on liitetty kuva meditoivasta miesmunkista.
180

 

Islamia esitellään kuvalla, jossa valtava joukko miehiä rukoilee takapuolet 

kuvan katsojan suuntaan.
181

 Uskonnonharjoittajat kuvataan tässäkin 

miespuolisina. Toisessa islamiin liittyvässä kuvassa pieni huivipäinen ja 

tummaihoinen tyttö hyppää narua. Miehet suorittavat uskonnollista rituaalia, 

tyttö leikkii. 

Afrikan elämää käsittelevässä luvussa on kuva Maasainuorukaisista koulussa ja 

tytöstä tulenteossa.
182

 Nuorukaisilla on värikkäät korut yllään, tyttö on 

tavallisissa arkivaatteissa. Näissäkin kuvissa tyttö yhdistetään arkisiin 

askareisiin, kun pojat esitetään opiskelemassa näyttävästi pukeutuneina 

kulttuuriinsa ja uskontoonsa liittyviin koruihin. Kuvilla voidaan tietysti viitata 

myös siihen, että monissa Afrikan maissa tyttöjen on huomattavasti vaikeampi 

päästä kouluun kuin poikien, mutta tätä ei tuoda tekstissä esiin. 

Pohjois-Amerikka-luvussa on kuva mustien jumalanpalveluksesta, jossa kuvan 

etuosassa naiset eläytyvät gospel-musiikkiin.
183

 Tämä uskonnolliseen naiseen 

selkeästi viittaava kuva esittää gospelin tahtiin taputtavat naiset aktiivisina ja 

hyväntuulisina toimijoina tunnelmallisessa kuvassa.  

Etelä-Amerikasta kertovassa luvussa on muun muassa  kuva ensimmäisellä 

ehtoollisella käyneistä työistä.
184

 Kuva esittää kahta hymyilevää tyttöä 

puettuina ”morsiuspukuihin” (Kristuksen morsian). Taustalla tummapukuiset 

perheenjäsenet myhäilevät tyytyväisinä. Tytöt ja morsiusteema yhdistyvät 

jälleen tässäkin kuvassa. 
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6.2   Arkiset kuvat 

 

Arkisissa kuvissa on esitetty tyttö/nainen 13%:ssa kuvista (12 kpl), poika/mies 

32%:ssa kuvista (31 kpl) ja molempia sukupuolia on 55%:ssa kuvista (52 kpl). 

Kuvan etualalla tai pääasiallisena toimijana on tyttö/nainen 19%:ssa (18 kpl), 

poika/mies 55%:ssa (53 kpl) ja molemmat 26%:ssa (24 kpl) kuvista. 

 

 Kuvien sukupuolijakauma %          Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

6.2.1   Tytöt ja pojat koulussa 

 

Kuvassa on neljä tyttöä ja neljä poikaa suorittamassa kukin jotain toimintoa.
185

 

Tytöt on kuvattu tietokoneen äärellä, tutkimassa kasvia tietokirjan avulla ja 

auttamassa toista tyttöä koulutehtävän kanssa. Poikien toiminnot ovat 

jalkapallon pompottelu, piirtäminen, leipominen ja hanurin soitto.  

Kolmella tytöllä on pitkähköt hiukset, muslimityttö on peittänyt hiuksensa 

huivilla. Kaikilla tytöillä on päällään jotain punaista tai vaaleanpunaista, myös 

vihreää väriä on kahdella. Yhdellä tytöllä on sininen paita, keltainen hame ja 

punaiset kengät. Poikien hiukset ovat lyhyet. Poikien vaatteissa on keltaista, 

vihreää ja sinistä, ja leipovan pojan paita on punainen. Sukupuolieroja siis 

enimmäkseen vahvistetaan vaatteiden värityksen avulla, mutta ei liian 

ilmiselvästi. Kuviin liitetty teksti kertoo, että olemme erilaisia. 

Sukupuolirooleja ei ole jaettu tässä kuvasarjassa kaikkein perinteisimmällä 

tavalla, mutta yhtä kaikki kuvissa esiintyvien henkilöiden sukupuolen näkee 

ensisilmäyksellä lasten ulkoisten olemuksien ja vaatteiden värityksen avulla. Ei 

ole esimerkiksi yhtään lyhythiuksista tyttöä tai vastaavasti poikaa, jolla olisi 
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jotain vaaleanpunaista päällä. Lisäksi kaksi tytöistä puuhaa kirjan kanssa, 

kolmas istuu tietokoneella ja neljäs auttaa kaveria läksyjen teossa, kun taas 

pojille annetut toiminnot liittyvät musisoimiseen, taiteiluun, liikuntaan ja 

ruoanlaittoon. Tältä kannalta katsottuna pojille tarjotut toimijuudet ovat 

monipuolisemmat ja ulospäinsuuntautuneemmat kuin tyttöjen, toisaalta taas 

pojilta on suljettu pois oppimiseen liittyvä toimijuus; tyttöjenhän oletetaan 

viihtyvän koulun ja koulutehtävien parissa paremmin kuin poikien. Esitys on 

loppujen lopuksi sekä tyttöjen että poikien osalta varsin stereotyyppinen. 

Myös Tainio ja Teräs huomasivat omassa tutkimuksessaan, että 

oppilaanohjauksen oppimateriaaleissa korostuvat näkemykset poikien 

ongelmista koulunkäynnissä, kun taas tytöt kuvataan ahkerina ja tunnollisina 

opiskelijoina.
186

 Myös esimerkiksi Elina Lahelma toteaa, että poikien huonosta 

koulumenestyksestä on tullut kyseenalaistamaton totuus. Poikien ajatellaan 

olevan jotenkin luonnostaan koulussa huonosti viihtyviä, ja heidän 

saamisekseen mukaan oppimaan voidaan käyttää paljon energiaa ja luovuutta 

toisin kuin tyttöjen kohdalla, joiden oletetaan luonnostaan sopivan paremmin 

koulukirjojen pariin. Koulussa huonosti menestyviä poikia ei Lahelman 

mukaan auta ns. ”poikapedagogiikka”, jossa annetaan periksi haluttomuudelle 

käydä koulua. Antamalla ”poikien olla poikia”, tuotetaan hegemonista 

maskuliinisuutta ja vaikeutetaan poikien pyrkimyksiä rakentaa vaihtoehtoisia 

maskuliinisuuksia.
187

 

Sitä vastoin tyttöjen hyvä koulumenestys nähdään toisinaan ongelmallisena ja 

huolestuttavana asiana siitä syystä, että pojat saattavat jäädä tyttöjen varjoon. 

Tähän huoleen voi liittyä ajatus, että poikien suuremman syrjäytymisvaaran 

vuoksi hyvin koulussa menestyneet tytöt uhkaisivat poikien menestymistä 

elämässä ja itsestään selvää tietä valta-asemiin. Koulussa huonosti menestyviin 

tyttöihin ei kiinnitetä huomiota ollenkaan siinä määrin kuin poikiin.
188
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6.2.2   Pitkähiuksinen poika 

 

Seuraavan esimerkkitekstin poika,  Antti, on innokas luonnossa liikkuja, ja hän 

seuraa mielellään muuttolintujen paluuta ja eri lintulajien pesintää.
189

 Hänestä 

tuntuu, että jokin luonnon salaisuus vetää häntä puoleensa. Eräänä iltana 

auringonlaskun aikaan hän on rannassa, ja muutama kanadanhanhi tulee 

yllättäen syömään leivänmuruja Antin kämmeneltä. Tarinassa kuvataan poika 

luonnon ja lintujen ystävänä, joka saa suuria kokemuksia ollessaan yhteydessä 

luontoon. Tarinasta välittyy jonkinlainen taianomainen tunnelma, mikä syntyy 

ihmisen ja luonnon rauhanomaisesta kohtaamisesta. Myönteistä ja aineistossani 

hieman poikkeuksellista on se, että poika esitetään rauhallisena ja 

huolehtivaisena muita eläviä olentoja kohtaan. 

Seuraava kuva on moniselitteisempi.
190

 Lapsi ja isä ovat levittäneet 

eväsretkitarvikkeet nurmikolle, ja viittiloivat hymyssäsuin äidille, joka 

kiiruhtaa paikalle kaupungin suunnasta. Kuvan lapsi näyttää pitkine hiuksineen 

ensi silmäyksellä tytöltä, mutta tekstissä puhutaan pojasta, Nikosta. Kuvaan 

liitetty kertomus käsittelee kiireistä äitiä, joka on ohjelmoinut kaikki päivänsä 

erilaisten menojen mukaan. Isä ja poika haluaisivat äidin välillä ottavan 

rauhallisemmin. He järjestävät sunnuntaiaamuksi pienen huijauksen avulla 

yhteisen eväsretken, josta äitikin on mielissään.  

Tarinan äiti on harrastaa innokkaasti monenlaisia asioita, töissä käymisestä ei 

isän eikä äidin kohdalla mainita mitään. Kyse ei siis välttämättä ole 

”uraäidistä”. Äitiä kuitenkin implisiittisesti syyllistetään liiallisista menoista ja 

siitä, että kotityöt jäävät usein miehen ja pojan harteille. Niko harrastaa 

luistelua, ja kuvassa hänet esitetään pitkähiuksisena. Tämä on joko tietoinen ja 

aineistossani harvinainen sukupuoliroolirajojen ylitys, tai vaihtoehtoisesti kuva 

kertoo eri perheestä (jossa lapsi on tyttö) kuin teksti. Kallistuisin kuitenkin 

ensimmäisen vaihtoehdon kannalle, koska kirjan muutkin kuvat liittyvät 

sisältönsä puolesta niihin liittyviin teksteihin.  Myös pojan harrastus, luistelu 

eikä esimerkiksi jääkiekon peluu, viittaisi poikiin liitettyjä stereotypioita 

kyseenalaistavaan henkilöön.  
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On myös perinteisten sukupuoliroolien vastaista, että juuri äidillä on liikaa 

menoja ja liian vähän aikaa olla perheensä kanssa. Kotitöiden organisointi on 

kuitenkin ilmeisesti jätetty äidille; hän antaa Nikolle ohjeet siitä, mitä hänen ja 

isän pitää tehdä sillä välin, kun äiti itse on menossa. Toisaalta eväsretkipäivänä 

isä tarjoutuu imuroimaan myöhemmin, jotta äidin huijaaminen mukaan retkelle 

onnistuisi.  

Leena-Maija Rossi on löytänyt tutkimistaan televisiomainoksista merkkejä 

”uudenlaisesta suomalaisesta isyydestä”.
191

 Mainonta on jo jonkin aikaa 

toistanut ja toistollaan myös tuottanut suomalaisen yhteiskunnan muuttuneita 

sukupuoliasemia: naiset ovat osittain irrottautuneet kodin ja perheen piiristä, 

kun taas miehet ovat kiinnittyneet niihin enemmän. Tämä näkyy vuosituhannen 

vaihteen mainoksissa siten, että ei ole poikkeuksellista, että miehet siivoavat, 

laittavat ruokaa ja huoltavat perhettään, eli ottavat perinteisen ”äidin 

paikan”.
192

  

Rossi tosin huomauttaa, että kotitöiden tasa-arvoinen jako toteutuu 

suomalaisen mainonnan kuvastossa toistaiseksi helpommin kuin 

todellisuudessa.
193

 Kotityöt ovat edelleen heteropariskuntien talouksissa usein 

enimmäkseen naisten harteilla: suureksi osaksi tämä johtuu siitä, että naiset 

tekevät pääosin usein toistuvat huoltoon ja hoivaamiseen liittyvät työt, kun taas 

miehet  monesti vastaavat töistä, joita tarvitsee tehdä harvemmin.
194

 

Poikkeuksen tekevät kotitaloudet, joissa nainen käy ansiotyössä mutta mies 

ei.
195

  

 

6.2.3   Kiltit tytöt, raisut pojat 

 

Esimerkki selvästi stereotyyppisestä tavasta esittää sukupuolia on kuva, jossa 

ollaan luistimilla jäällä.
196

 Ensimmäisellä sivulla kaksi jääkiekkoilijan 

varusteissa olevaa poikaa taputtaa toisiaan iloisesti ja ystävällisesti olalle. 
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Viereisen sivun etualalla on kolme tyttöä, joista kaksi on jäällä polvillaan ja 

kolmas seisoo vieressä. Keskimmäistä tyttöä on sattunut polveen, ja toiset tytöt 

koettavat lohduttaa tai auttaa häntä. Pois päin tytöistä luistelee ilkeäilmeinen 

poika jääkiekkomaila koholla, kuvan taka-alalla toinen poika katsoo nauraen 

tyttöjen suuntaan. Kuvassa annetaan ymmärtää, että jääkiekkoileva poika on 

kaatanut yhden tytöistä, ja että tapaus huvittaa toista poikaa.  

Tytöt on esitetty pukeutuneena jääprinsessamaisesti lyhyeen hameeseen ja 

kaunoluistimiin. Yhdellä tytöistä tosin on housut, mutta hänen paitansa on 

vaaleanpunainen. Minihameasuiset tytöt kaunoluistimet jaloissaan ovat 

hämmentyneitä ja onnettomia, ja kaksi heistä koettaa auttaa kaatunutta 

toveriaan.  

Kuvasta välittyy hyvin selvästi stereotyyppinen jako poikien ja tyttöjen 

rooleihin: pojat esitetään aktiivisina, joko reiluina kavereina toisilleen tai sitten 

kiusaajina, mutta yhtä kaikki raisuhkon jääkiekkopelin parissa. Erityisesti 

korostuu stereotypia kiusaavista pojista. Yksi tytöistä on kiusaamisen uhri, 

kaksi muuta hoivaavat kaveriaan huolissaan. Tyttöjen liike on pysäytetty ja 

heidän liikunnan iloaan ei näytetä, kun taas kuvan pojat ovat selvästi saaneet 

iloa pelaamisesta ja pelaavat niin rajusti, että rikkovat toisen lapsen fyysistä 

koskemattomuutta.  

Seuraava teksti käsittelee ainekirjoitusta.
197

 Siinä Juho on mielestään 

kirjoittanut todella hurjan jutun, joka kertoo seikkailusta hyisellä merellä. Hän 

toivoo, että opettaja lukisi aineen ääneen luokassa. Opettaja valitsee kuitenkin 

luettavaksi Ellan kirjoittaman hevoskertomuksen, Merjan tarinan balettikoulun 

kummituksesta ja Jarin kertomuksen aavikolla vaanivasta villisiasta. Pettynyt 

Juho käy välitunnilla kiusaamassa narua hyppiviä Ellaa ja Merjaa. Seuraavalla 

tunnilla opettaja kiinnittää huomion Juhoon ja Juho pelästyy, koska luulee, että 

tytöt ovat kannelleet kiusanteosta. Opettaja kuitenkin vain sanoo, että haluaisi 

lukea vielä yhden kertomuksen.  

Aineiden aihevalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneet. Hevoset ja balettikoulu 

kuuluvat selkeästi aiheisiin, joiden oletetaan kiinnostavan enemmän tyttöjä 

kuin poikia.  Esimerkiksi noita- ja velhotarinat ovat hyvin suosittuja myös 

tyttöjen keskuudessa, joten  balettikoulun aave ei tee säröä stereotyyppiseen 
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esittämiseen. Haiden saartaman veneilijän ja Australian aavikolla vaanivan 

villisian voi taas olettaa sopivan hyvin poikien oletettuun tarpeeseen kokea 

seikkailua, jännitystä ja toimintaa, johon ei tarvitse liittyä mitään 

yliluonnollista. Tekstin muutkin tapahtumat ovat stereotyyppisiä. Tytöt 

hyppäävät narua, poika kiusaa tyttöjä ja poika epäilee, että tytöt ovat kannelleet 

opettajalle.
198

  

Seuraavassa esittelen Matkalla-kirjan puolivälissä olevia lasten arkea 

käsitteleviä lukuja. Nostan luvuista esiin tekstit, koska kuvat ovat hyvin 

tyyliteltyjä, ja tekstit antavat niille varsinaisesti sisällön. Kaikissa kolmessa 

tarinassa toimijoina ovat pojat.  

Isot pojat kiusaavat maahanmuuttajapoikaa bussipysäkillä.
199

 Veera ihmettelee 

sivusta, miksi aikuiset eivät puutu asiaan. Kertomus jää avoimeksi. Tässä 

esimerkissä tyttö esitetään passiivisena tilanteen seuraajana ja kiusaajapojat 

aktiivisina ja ylivoimaisina, niin etteivät aikuisetkaan puutu tapahtumien 

kulkuun. Tytön osana on ihmetellä vierestä. Pohdintatehtävissä kysytään, mitä 

aikuisten olisi pitänyt tehdä, ei suinkaan mitä Veera olisi voinut tehdä. Tyttö on 

siis stereotyyppisesti passiivinen, ja pojat esitetään jälleen kiusaajina. 

Isät ja äidit olivat istuttaneet uuden koulun pihaan lastensa kanssa vaahteran 

taimia.
200

 Petri meni hakemaan illalla lippistään koulun pihalta, ja jäi 

ihailemaan isojen poikien jalkapallopeliä. Eräs pojista ehdotti, että he voisivat 

alkaa heittää keihästä vastaistutetuilla vaahteroilla. Petri riensi kertomaan tästä 

isälleen, joka saapui paikalle ja keskeytti pahanteon. Pojat lupaavat istuttaa jo 

repimänsä taimet takaisin. Tässäkin tarinassa kaikki toimijat ovat poikia tai 

miehiä. Isä tulee auktoriteettina apuun. Isot pojat esitetään stereotyyppisesti 

pahanteossa, pienempi poika ei vielä ole ”turmeltunut”, ja käy hakemassa apua. 

Mielestäni tarinassa ei varsinaisesti rikota stereotypiaa siitä, että kantelu on 

tytöille ominaista, koska poika on huolissaan yhteisestä omaisuudesta. Hän 

tavallaan vain hälyttää apua, kun taas ”kannella”-sana sisältää mielikuvan 

jollakin tavoin turhahkosta ja arkajalkamaisesta ilmiannosta. 
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Heikki ja Jukka menivät karkkikauppaan, ja syyllistyivät näpistykseen koska 

rahaa oli niin vähän.
201

 Koska näpistäminen oli helppoa, alkoivat pojat 

toimittaa kavereilleenkin karkkeja pientä maksua vastaan. Tarina päättyy 

siihen, että opettaja tulee luokkaan kauppias mukanaan. Toimijoina ovat 

tässäkin tarinassa pojat, ja heidät esitetään stereotyyppisesti pahantekijöinä 

kuten kahdessa edellisessäkin esimerkkitarinassa. Pojat on aineistossani esitetty 

huomattavasti useammin kyseenalaisissa toimissa kuin tytöt. 

 

6.3   Yhteenveto 

 

Kaikissa kuvissa esiintyy tyttö/nainen 8%:ssa kuvista (34 kpl), poika/mies 

42%:ssa kuvista (170 kpl) ja molemmat sukupuolet 50%:ssa kuvista (201 kpl). 

Etualalla tai pääasiallisena toimijana on tyttö/nainen 16%:ssa (65 kpl), 

poika/mies 64%:ssa (260 kpl) ja molemmat 20%:ssa (80 kpl) kuvista. 

 

 Kuvien sukupuolijakauma %               Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

Ammateissa esitetään miehiä useammin kuin naisia. Miesten ammatteja 

aineistossa ovat myyjä, sotilas, rakentaja, kalastaja, maanviljelijä, puuseppä, 

parturi, uimakoulun opettaja, arkeologi, kirurgi, leipuri, pyykkienpesijä, 

opettaja, ikonimaalari ja kauppias. Naisten ammatteja puolestaan ovat hoitaja, 

profeetta, laulaja, diakonissa, sairaanhoitaja ja myyjä.
202

 

Sukupuolistereotypioita rikkovia tapauksia ei näissä ole lukuun ottamatta 

                                                 
201

 Matkalla, s. 122-123. 
202

 Lasken profeetan olevan ammatti, koska Raamatun aikaan joidenkin naisten oli ajan 

yleisistä käytännöistä poiketen mahdollista toimia profeettoina; kirjojen kuvituksissa muut 

naisten toimet liittyvät lasten ja kodin hoitoon sekä ruokahuoltoon, kuten paljolti olikin 

Raamatun ajan Israelissa. Ks. esim. Bird 1997, 41-43. 
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pesijää, mutta tämä ammatti on kuvassa, joka esittää keskiaikaista 

luostarikompleksia. Kaikki henkilöt ovat munkkeja, lukuunottamatta muutamia 

sairaanhoitajanunnia. Myös Elina Lahelma havaitsi omassa tutkimuksessaan, 

että oppikirjojen kuvissa näkyy enemmän mies- kuin naisvaltaisia ammatteja. 

Hänen aineistossaan teollinen tuotantotoiminta oli esillä eniten, ja sotilas- ja 

suojelualoja kuvattiin laajemmin kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoaloja.
203

 

Ruokahuolto on kaikki kuvat huomioiden useammin naisten ja tyttöjen kuin 

miesten ja poikien harteilla. Naisia esitetään seuraavissa toimissa: veden kanto, 

kattaminen, tarjoilu, leipominen, ruoanlaitto ja lettujen paisto. Miehiä esitetään 

seuraavasti: välipalan tarjoilu, leipominen, grillaus, tarjoilu, ja eväiden 

kattaminen. Tosin naisten toimista ainoastaan lettujen paisto ja tarjoilu 

sijoittuvat nykyaikaan, muut ovat Raamatun kuviin liittyviä. Pieniä poikia on 

stereotypian vastaisesti laitettu tarjoilemaan välipalaa ja leipomaan, grillaaja on 

stereotyyppisesti mies, ja ainoassa historiaan sijoittuvassa kuvassa miespuoliset 

orjat toimivat tarjoilijoina. Nykyaikaan sijoittuvissa kuvissa ovat siis  miehet 

naisia useammin ruokahuoltoon liittyvissä tehtävissä. Havaintoa, että nykyajan 

miehet osallistuvat ruokailuun liittyviin töihin eikä se uhkaa heidän 

maskuliinisuuttaan, käsitellään tarkemmin tämän työn lopussa.
204

 

Hoivaamiseen liittyvissä kuvissa on useammin tyttö/nainen kuin poika/mies. 

Poikkeuksen tekee Ihmisten keskellä –kirja, jonka ainoassa hoivaamista 

esittävässä kuvassa on Jeesus lapsien kanssa. Toisessa kuvassa, jossa 

hoivaajana on poika tai mies, esiintyy poika ruokkimassa kanadanhanhia. 

Myös tuhlaajapoikaan ja anteeksisaamiseen liittyvässä luvussa on kuva, jossa 

lapsi juoksee isän syliin. Elämä edessä –kirjassa on myös kuva, jossa isä 

lohduttaa poikaansa; luvun teemana on syntien anteeksianto.
205

 Näyttää siltä, 

että isä sekä synnit anteeksi antava Taivaan Isä rinnastetaan näissä tarinoissa ja 

kuvissa. Miksei äitiä ole kuvattu anteeksiantajana? 

Naisten hoiva-kuvat liittyvät äidin ja lapsen väliseen suhteeseen, ja yhdessä 

kuvassa tyttö hoitaa koiraa. Lahelman tutkimuksessa  kaikki hoivaamiseen 

liittyvät kuvat ovat naisista.
206

 Suurta muutosta ei siis ole tapahtunut vajaassa 
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 Lahelma 1992. 
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20 vuodessa tämän suhteen. Kuvat vahvistavat stereotypiaa naisesta lapsen 

pääasiallisena hoitajana.  

Jeesus kuitenkin kuvataan poikkeuksellisena miehenä myös tässä suhteessa: 

hän ottaa lapsia syliin ja hellii heitä. David Morganin mukaan 1800-luvun 

amerikkalaisten protestanttisten liikkeiden opetuskuvastossa oli tavallista, että 

kristuksen ja äidin roolit sekoittuivat toisiinsa. Kristus esitettiin äidin 

kaltaisena, lempeänä hahmona siunaamassa lapsia.
207

 Tällaiseen kuvan 

läheisyyteen oli opetuskirjallisuudessa usein laitettu kuva äidistä, joka opetti 

kärsivällisesti lapsiaan. Tällöin myös äiti rinnastui kristukseen, hänestä tehtiin 

kristuksenkaltainen opettaja lapsille. Isien ollessa usein pois kotoa töiden tai 

sodan takia äitien harteille jäi lasten uskonnollinen kasvattaminen, ja 

ihanteellinen äiti paneutui siihen kunnolla.
208

 

Hengellinen johtaja on kaikkien kirjojen kuvissa ylivoimaisesti useammin mies 

kuin nainen. Ihmisten keskellä –kirja ei vieläpä sisällä yhtäkään kuvaa naisesta 

hengellisenä johtajana. Pappi, piispa, paavi, kardinaali, rabbi, seurakunnan 

vanhin, ristikulkueen johtaja ja imaami ovat kaikki miespuolisia. Nainen 

esitetään koko kirjasarjassa yhteensä kuudessa kuvassa luterilaisen kirkon 

pappina. Luterilainenkin pappi on kuitenkin useammin mies kuin nainen. 

Kuvat eivät siis pyri kyseenalaistamaan käsitystä, jonka mukaan uskonnollinen 

johtajuus kuuluu yleensä miehille, ja muissa kuin luterilaisessa kirkossa 

hengellinen valta on pelkästään miesten käsissä. Vaikka todellisuudessakin 

näin usein on, kuvat ja teksti pitävät asiaa itsestään selvänä ja ”luonnollisena”, 

eikä sitä millään tavoin problematisoida. Kuvat tuovat katsojan silmien eteen 

kavalkadin toinen toistaan juhlavammissa kaavuissa esiintyviä miehiä, joilla on 

kiistaton uskonnollinen auktoriteetti. Kuvat vahvistavat voimakkaasti 

stereotypiaa siitä, että miehet ovat ikään kuin luonnollisesti sopivia ja jopa 

Jumalan toimesta asetettuja hallitsemaan korkeimpia uskonnollisia virkoja (ja 

pitämään itsellään korkein uskonnollinen tietämys) naisten ollessa 

marginaalissa tai täysin näkymättömissä. 

                                                 
207

 Näille feminiinisille kuville alettiin 1900-luvun alussa tuottaa myös maskuliinista voimaa ja 

valtaa uhkuvia kuvia Kristuksesta, mitkä kuvastivat sen ajan sotilaallisia ja fyysistä voimaa 

korostavia arvoja. (Ks. tarkemmin Morgan 1998, 111-115). 
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Muita uskontoja esittävissä kuvissa on Elämä edessä –kirjaa lukuunottamatta 

useammin mies kuin nainen. Elämä edessä –kirjassa esitetään kolme kertaa 

huivipäinen muslimityttö ja kerran huiviin sonnustautunut nainen. Parempi 

maailma –kirjassa on kuvat Artemiksesta ja hellenistisen kulttuurin naisista 

uskonnollissessa kulkueessa, sekä naispuolisista muslimeista, jehovan 

todistajista, helluntailaisista ja hindusta. Naispuolinen muslimi on jokaisessa 

kuvassa huiviin pukeutunut tummaihoinen, mikä Suomen oloissa viittaa 

selkeimmin Somaliasta tulleeseen maahanmuuttajaan. Elämä edessä –kirjan 

kahdessa kuvassa pieni huivipäinen tyttö esitetään koulutoverina sen 

kummemmin painottamatta hänen uskontoaan, mutta vaatetuksen ja ihonvärin 

kautta hän kuitenkin erottuu muista lapsista ja on tulkittavissa muslimiksi. 

Mies esitetään jehovan todistajana, mormonina, juutalaisena, helluntailaisena, 

pelastusarmeijalaisena, muslimina, hinduna, buddhalaisena, maasaina ja 

Pohjois-Amerikan intiaanina, ja lisäksi kirjassa on kuvat Zeuksesta ja 

Väinämöisestä. 

Kuvat luovat käsitystä naispuolisista muslimeista Somaliasta tulleina 

maahanmuuttajina. Kuvassa, jossa muslimimiehet rukoilevat, on 

afrikkalaistaustaisten joukossa myös vaaleampia rukoilijoita, jotka herättävät 

huomaamaan, että muslimeja on myös esimerkiksi Turkissa, Lähi-idässä, 

Aasiassa ja entisen Jugoslavian alueella. Parempi maailma -kirjassa on kuva 

Pakistanista, jossa satoja muslimeita on kumartunut rukoukseen. Miespuolisten 

muslimien kasvoja ei näytetä yhdessäkään kuvassa, heihin ei oteta kontaktia ja 

he ovat jokaisessa kuvassa rukoilemassa. Naisten kasvot näytetään, ja he ovat 

kuvissa joko yksin tai kaksin, kahdessa kuvassa suomalaisten lasten kanssa 

tekemisissä. Heidät esitetään joukkoon kuuluvina yksilöinä, joiden kanssa voi 

olla tekemisissä. Herää kysymys, vahvistetaanko näissä kuvissa käsitystä 

islaminuskoisista miehistä etäisenä joukkona, mahdollisesti uhkaavanakin, tai 

ainakin sellaisena, johon ei oteta kontaktia? Serena Hussain huomauttaa, että 

miespuolisten muslimien uskonnonharjoitus liitetään usein poliittiseen 

toimintaan, kun taas naisille jäisi islamilaisten symbolien (kuten päähuivi) 

esittely.
209

 Kuvista välittyy myös ajatus, että miespuolisten muslimien elämässä 

uskonnolla on suuri merkitys toisin kuin naisilla, jotka kuvataan arkisissa 

tilanteissa. 
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On mielenkiintoista, että monissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu naisten 

olevan uskonnollisempia kuin miesten.
210

 Naisten uskonnollisuus näkyy kyllä 

monesti arjen uskonnollisuuden tasolla, mutta tutkimissani oppikirjoissa ei ole 

oikein otettu edes tätä huomioon. Aineistostani saa sen kuvan, että uskonto on 

nimenomaan miesten julkisesti harjoittamaa naisten uskonnonharjoituksen 

jäädessä paljolti näkymättömäksi.  

Toisaalta naiset ovat usein käyneet miehiä ahkerammin myös kirkossa.
211

 

Tähän on monia syitä; yhteiskunnan teollistumisen myötä miesten elämänpiiri 

suuntautui yhä enemmän kodin ulkopuolelle, ja heidän elämänsä täyttyi 

enimmäkseen maallisista velvollisuuksista ja pyrkimyksistä kuten 

palkkatyöstä, kouluttautumisesta ja politiikkaan suuntautumisesta. 

Uskonnonharjoittamiselle ei siis välttämättä jäänyt aikaa ja energiaa, kun taas 

naisten ollessa vielä kotona heillä oli enemmän mahdollisuuksia pitää 

hengellinen ulottuvuus mukana jokapäiväisessä elämässään.
212

  

Sittemmin länsimaissa naisten siirryttyä kodin ulkopuoliseen työelämään ja 

saavuttettua mahdollisuudet itsenäiseen toimeentuloon sekä oman elämänsä ja 

identiteettinsä rakentamiseen miehistä riippumatta,  on naistenkin 

uskonnonharjoitus saanut uusia piirteitä.
213

 On haluttu etsiä vaihtoehtoja 

mieskeskeiselle kristinuskolle. Tähän liittyy vaihtoehtoisten hengellisyyden 

muotojen suosion kasvu: monet naiset hakeutuvat sellaisen hengellisyyden 

piiriin, joka ottaa huomioon naisen kokemukset niin symbolisella, sosiaalisella 

kuin hengelliselläkin tasolla, mihin perinteinen kristinusko ei ole välttämättä  

kyennyt.
214

  

Uskonnolliset toimijuudet on kuvissa varattu pääosin miehille. Mies on 

munkki, rukoilija, johtaja, Jumalan kunniaksi säveltäjä, hyväntahdonlähettiläs 

ja keskeinen henkilö ristikulkueen johdossa. Kuvissa ei näytetä yhtäkään 

naispuolista uskonnollista johtajaa tai keskeisen rituaalin suorittajaa. Naisille 

varatut roolit liittyvät ruoan valmistukseen, sairaiden hoitoon ja Kristuksen 

morsiamena olemiseen. Sisar Benedicta ja naiset mustien jumalanpalveluksessa 

esitetään kyllä aktiivisina uskonnollisina toimijoina, mutta ensinmainittu 
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suorittaa nunnan kutsumustaan tyttökoulun opettajana ja jälkimmäiset naiset  

osallistuvat jumalanpalvelukseen, eivät johda sitä. Naisten rooleihin liittyy joko 

perhe, passiivisuus tai toisten auttaminen, kun taas miehiä esitetään itsenäisinä 

uskonnonharjoittajina joko uskonnonharjoituksen vuoksi, tai vahvoina  ja 

ulospäinsuuntautuneina yhteiskunnallisina vaikuttajina. 

Merkkihenkilöitä esiintyy kuvissa seuraavasti: miehiä 10 ja naisia 3. 

Miespuolisia näistä ovat Martti Luther, Piispa Henrik, Mikael Agricola, Lars 

Levi Laestadius, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, 

Henri Dunant ja Johan Sebastian Bach, joista Martti Luther esiintyy kahdessa 

kirjassa. Naispuolisia merkkihenkilöitä ovat Sisar Benedicta, Pyhä Birgitta ja 

Äiti Teresa. Tulos on yhteneväinen aiempien tutkimusten kanssa, joissa on 

havaittu, että historiasta nostetaan esiin vain harvoja naispuolisia henkilöitä.  

Urheilemassa tai liikunnallisen toiminnan parissa aktiivisina esitetään 

useammin ja monipuolisemmin poika/mies kuin tyttö/nainen. Myös Tainion ja 

Teräksen tutkimuksessa tuli ilmi, että oppilaanohjauksen oppimateriaaleissa 

urheilu esitetään lähinnä poikien ja miesten toimintana.
215

 Tytöille annetut 

toiminnot ovat pyöräily, kalastus, naruhyppely, luistelu, mäenlasku, kiipeily, 

baletti ja kelkkailu. Pojille on annettu seuraavat toiminnot: jalkapallo, 

korkeushyppy, kilpajuoksu, skeittaus, pallon heitto, juoksu, pyöräily, 

jääkiekko, tasapainoilu, hyppynarun yli juokseminen
216

, kiipeily ja kelkkailu. 

Kuvat, joissa on joukko lapsia touhuamassa, on poikkeuksetta annettu pojille 

enemmän aktiivisia ja fyysisiä rooleja kuin tytöille, jotka monesti vain 

seisoskelevat paikallaan mutta joka tapauksessa ovat passiivisempia kuin pojat. 

Kalan ongella saanut tyttö on jonkinlainen poikkeus, vaikkakin samassa 

kuvassa olevat kaksi poikaa ja yksi tyttö melskaavat kuvan etualalla. Poikien 

toiminnoissa ei ole yhtäkään, joka rikkoisi stereotypioita. 

Kiusaajat ovat kirjojen kuvissa yhtä poikkeusta lukuunottamatta kaikki poikia. 

Tämä vahvistaa stereotypiaa pojista, jotka harjoittavat näkyvää ja fyysistä 

toisten lasten kiusaamista. Kaksi kuvaa näpistäjästä ovat myös molemmat 

pojasta. Tyttö on taas toisaalla esitetty juoruamassa ja puhumassa pahaa 

kaverin selän takana. Kahdessa kuvassa on riiteleviä tyttöjä.  

                                                 
215

 Tainio & Teräs 2010, 93. 
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Nainen on kuudessa kuvassa kavala, mies yhdessä. Myös kaksi kuvaa, joissa 

esitetään syntinen (joko kuvatekstin mukaan tai muuten havaittavasti), esittävät 

molemmat naisia.  

 

7   TÄHTI 

 

7.1   Uskontoon liittyvät kuvat 

 

Uskontoon liittyvissä kuvissa on tyttö/nainen 7%:ssa kuvista (17 kpl), 

poika/mies 53%:ssa kuvista (130 kpl) ja molemmat 40%:ssa kuvista (99 kpl). 

Etualalla tai pääasiallisena toimijana on tyttö/nainen 13%:ssa (33 kpl), 

poika/mies 64%:ssa (157 kpl) ja molemmat 23%:ssa (56 kpl) kuvista. 

 

 Kuvien sukupuolijakauma %                Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

7.1.1   Raamatun ajan naiset ja miehet 

 

Tähti 1 -kirjassa raamatunkertomukset rajoittuvat Jeesuksen nuoruusvuosien 

esittelyyn sekä kolmeen pääsiäiseen liittyvään pieneen kuvaan. Luvuissa 

kerrotaan sen ajan poikien tekemisistä. Pojat esimerkiksi opettelivat isänsä 

ammatin, ja kävivät synagogassa koulussa, missä opeteltiin lukemaan ja 

kirjoittamaan sekä luettiin pyhiä tekstejä. Tytöt mainitaan yhdessä kohtaa: 

”Kun pojat olivat koulussa, äidit opettivat tyttöjä kotona. Tytöt oppivat 

hoitamaan kotia, leipomaan leipää ja kehräämään lankaa.”.
217

 Tyttöjen 
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maailmaa ei tämän enempää esitellä, he jäävät lähes täysin poiken varjoon 

kirjan kuvissa ja teksteissä. Myös esimerkiksi Lahelma toteaa tutkimistaan 

historian oppikirjoista, että kulttuurissamme miesten näkökulma on läpikäyvä. 

”Metsästäjä ja talonpojan poika ovat ikään kuin luontevammin entisajan 

ihmisten edustajia kuin saviruukun tekijä tai kauppaa hoitava leskiäidin 

tytär.”.
218

  

Tähti 3 –kirjassa Raamattuun liittyvät tarinat keskittyvät Vanhan Testamentin 

kertomusten esittelyyn. Tarinoissa seikkailevat miehet ovat mm. Abraham, 

Jaakob, Eesau, Joosef, faarao, ja Mooses. Naishahmoja mainitaan nimeltä 

seuraavasti: Leea, Saara, Rebekka, Maria, Mirjam ja faaraon tytär. Mitään 

muutoksia sukupuolten esittämisessä verrattuna Suuren kertomuksen tai Tähti 

1:n tarjoamiin kuviin ei löydy. Miehet ja naiset kuvataan perinteisissä 

toimissaan, ja miehet ovat pääosassa kaikissa teksteissä ja kuvissa 

lukuunottamatta Marian ilmestys, Faaraon tytär, ja Magdalan Maria –lukuja.  

Yksi Jeesukseen liittyvistä tarinoista on kuitenkin poikkeuksellinen. 

Palmusunnuntaihin liittyvässä kertomuksessa kaksi tyttöä, Leea ja Saara, 

ihailevat Jeesusta ja odottavat innokkaasti tämän saapumista kaupunkiin.
219

 

Saaran aasi viedään Jeesukselle ratsuksi, mistä tyttö on ylpeä. Tarinaan on 

otettu kaksi kuvitteellista pikkutyttöä, mikä on poikkeuksellista koko 

Raamatun aikaa kuvaavassa aineistossani. Palmusunnuntai käsitellään heidän 

näkökulmastaan, mikä on virkistävää vaihtelua. Toisen tytön hoidokkiaasi 

pääsee suorittamaan tärkeää tehtävää Jeesuksen ratsuna. Tarinan keskiöön on 

ainutkertaisesti nostettu kaksi tyttöä, joille on annettu vuorosanat ja jotka 

toimivat kertomuksen kuluessa aktiivisesti. 

Toinen poikkeus on luku, joka kertoo Mariasta Jeesuksen haudalla.
220

 Kuvassa 

on ilosta kyynelehtivä Maria, joka rientää pois haudalta. Myös tekstissä Maria 

on ensisijainen toimija. Hän jää haudalle muiden naisten juostessa kylään 

kertomaan, että hauta on tyhjä. Maria jää, koska hänellä on ikävä Jeesusta. 

Mariaa puhuttelee mies, jota hän luulee ensin puutarhuriksi, mutta joka 

paljastuukin Jeesukseksi. Jeesus kehottaa Mariaa menemään Jerusalemiin 

kertomaan ystäville, että Jeesus ei olekaan kuollut. Tekstissä viitataan 
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Jeesuksen ja Magdalan Marian läheiseen suhteeseen tavalla, jota ei muissa 

kirjoissa ole näkynyt. Nainen on nostettu tärkeään asemaan suhteessa 

miespuoliseen jumalaan, mikä jo sinänsä on aineistossani poikkeuksellista. 

Verrattuna Suuressa kertomuksessa samasta aiheesta olleisiin on tämä kuva ja 

teksti aivan eri näkökulmasta.  

Jeesus opettaa kuvassa kansaa.
221

 Joukossa olevat harvat naiset on kuvattu 

yleensä selin katsojaan, mutta yksi etualalla oleva nainen katsoo Jeesusta 

ihaillen. Useammallakin (vanhalla) miehellä on epäilevä, jopa vihamielinen 

katse. Muutama nuorempi mies tai poika tosin katsoo myös Jeesusta ihaillen tai 

hymyillen. Kuva kertoo, että miehet eivät vain palvo puhujaa, vaan heillä 

saattaa olla omiakin ajatuksia. Naisten kasvot ja reaktiot joko pidetään pois 

näkyviltä kuvaamalla heidät selin, tai kuvatut reaktiot ovat puhujalle 

myönteisiä, jopa ihailevia. Kuva viittaa varsin suoraan siihen, että nainen 

vaietkoon seurakunnassa. Lisäksi  naisten ilmeiden voi tulkita osoittavan 

kyvyttömyyttä kriitiseen ajatteluun, toisin kuin (vanhempien) miesten.  

Maailman luomista käsittelevässä luvussa sanotaan, että Jumala loi ihmisen 

omaksi kuvakseen.
222

 Miestä ja naista ei erikseen mainita tekstissä, ja kuvassa 

yksi kappale molempia sukupuolia kävelee rinnakkain. Sivun 10 kuvassa on 

kuitenkin osa Michelangelon freskosta, jossa Jumalan ja Aadamin käsi 

kohtaavat. Kuvatekstissä kysytään: ”Mitä merkittävää huomaat, kun vertaat 

Jumalan ja Aadamin käsiä?” Ilmeinen vastaus voisi olla, että ne ovat hyvin 

saman näköiset, eli Aadam on Jumalan kaltainen. Aadamin ymmärretään 

yleisesti olevan nimen omaan mies, mikä johtuu Raamatun toisen 

luomiskertomuksen ja sen kuvaaman ihmisen luomisen vakiintuneesta 

asemasta kristinuskossa. Siinä Aadam luodaan ensiksi, ja Eeva vasta hänen 

jälkeensa. Sitä vastoin Raamatun ensimmäisen luomiskertomuksen mukaisesti 

sana ”adam” viittaa ihmiseen, ihmiskuntaan, eikä sitä ole sukupuolitettu. 

Ensimmäisen ihmisen voi tämän kertomuksen mukaan tulkita olleen sekä mies 

että nainen, ei missään tapauksessa ainoastaan mies.
223

  

Kuva ja kuvateksti kuitenkin vihjaavat, että Jumalan kaltainen on ensisijaisesti 

mies, mikä jättää naisen alempiarvoiseen asemaan. Jouko Kiisken mukaan 
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myös esimerkiksi rippikoulun oppikirjoissa kerrotaan, että Aadam luotiin 

ensiksi, ja hänen yksinäisyyttään lievittämään luotiin Eeva.
224

 Myös Tarja 

Palmu toteaa tutkimuksessaan äidinkielen oppimateriaaleista, että mies 

määrittyy huomaamatta ja itsestäänselvästi normiksi. Mies on yhtä kuin 

ihminen, ja naisesta puhutaan sukupuolieron kautta, jolloin voidaan puhua 

”ihminen=mies-vinoumasta”.
225

 

Tunnustuskirjoista, joihin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opetuksen 

tulisi Jumalan sanan lisäksi perustua, löytyy tukea ajatukselle naisen 

alisteisesta asemasta mieheen nähden. Lutherin Vähäkatekismuksen mukaan 

miehellä on parisuhteessa enemmän valtaa, ja naisen tulee tähän alistua. 

Toisaalta piispojen kannanoton mukaan Raamatustakin löytyvä patriarkaalinen 

ajattelu ei sovi yhteen nykyisen parisuhdeajattelun kanssa, ja tasa-arvoa 

yhteiskunnassamme tulisikin vielä edistää.
226

  

Myös suomalaisen kansanperinteen syntykertomukset
227

 sisältävät käsityksen, 

että nainen luotiin miehen kylkiluusta tai jopa koiran tai käärmeen hännästä: 

nainen on siis muovattu kyseenalaisesta aineksesta.
228

 Kalevalassa pahan 

naisen prototyyppinä esitetään Pohjolan emäntä Louhi, jonka Martti Haavio 

palauttaa Lilith-myyttiin. Anna-Leena Siikalan mukaan taas Louhen myytti 

kuulunee varhaiseen yleispohjoismaiseen perinteeseen, jossa Pohjan perällä 

asuu mahtava noitanainen.
229

 Patricia E. Sawin puolestaan esittää, että Lönnrot 

on muokannut Louhesta pahan ruumiillistuman, jonka tarjoamaa viholliskuvaa 

vasten voidaan kansakunnan kollektiivista identiteettiä vahvistaa. Kypsä, 

itsenäinen ja miesten valtaan alistumaton nainen on siis yhtä kuin paha.
230

 

Harva suomalainen tuskin enää nykyisin varsinaisesti kannattaa naisten 

alistamista miesten alaisuuteen. Tämä käsitys elää kuitenkin edelleen myös 

nykyajan kristinuskon perusopissa, vaikka uusiakin tulkintoja ihmisen 

luomisesta on tehty (ks. esim edellä). Ja kun kirkko virallisestikin ilmoittaa 

pyrkivänsä tasa-arvon edistämiseen on erikoista, että  lapsille ja nuorille 
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suunnatussa opetuskirjallisuudessa edelleen implisiittisesti toistetaan käsitystä 

naisen alempiarvoisuudesta tai syntisyydestä mieheen nähden. 

 

7.1.2   Nykyajan kristillisyys 

 

Tähti 1 –kirjassa esitellään joukko seurakunnan työntekijöitä. Kirkon 

henkilökunta on kuvissa hymyileväistä, nauravaista ja ystävällistä. 

Mieskanttori puuhaa lasten kanssa musiikkiin liittyviä asioita, naispappi ja 

miespuolinen suntio ovat enemmän taustalla. Suntio on kuvattu suorittamassa 

työhönsä liittyviä toimia, mutta pappi ei tee kuvissa muuta kuin nauraa tai 

lukee Raamattua iloisena. Häntä ei kuvata toimittamassa esimerkiksi jotain 

rituaalia, joka kuuluisi hänen työhönsä, eikä hän myöskään kirkossa ota suoraa 

kontaktia lapsiin. Elämä edessä –kirjassa, joka on suunnattu samanikäisille 

lapsille kuin Tähti 1, miespappi puolestaan kastaa lapsen, vihkii avioparin, 

siunaa vainajan ja vierailee lasten luona päiväkerhossa. Hänet on myös kuvattu 

seisomassa alttarin takana seurakuntalaisten katseet kääntyneinä häneen. Tähti 

1 –kirjan (nais)pappi taas vain seisoskelee lähes jokaisessa kuvassa kirkon 

käytävällä.  

Vaikka kirkon keskeiseen virkaan onkin näissä kuvituksissa valittu nainen, on 

varsinaiset toimijuudet annettu miehille; mieshahmoissa on paljon enemmän 

tarttumapintaa lapsille. Heidät on kuvattu helpommin lähestyttäviksi ja 

leikkisiksikin, poikkeuksena hieman etäinen suntio. Mieshenkilöt ovat toisin 

sanoen saaneet enemmän inhimillisiä piirteitä kuin neutraalinoloinen naispappi. 

Esimerkiksi kuvassa, jossa pappi on sijoitettu lasten läheisyyteen, vie lasten 

huomion papin sijasta miespuolinen Kirkonrotta, joka istuu penkin päädyssä ja 

huitoo käsillään.
231

 Samassa kuvassa kanttori huitoo lapsille urkulehteriltä. 

Yhdessä kuvassa naispappi on saanut hieman persoonallisuutta. Siinä hänet 

esitetään tavallisena ihmisenä bussipysäkillä.
232

 Pappi on kuvan etualalla, ja 

hän piristää paikalle tulevaa tyttöä. Tyttö on myöhästynyt bussista, ja he 
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pohtivat yhdessä, voiko rukoilemalla ehtiä bussin kyytiin. Tytön ja papin 

käymän pienen keskustelun aikana seuraava bussi jo tuleekin. Vaikkei rukoilu 

auttanut ensimmäisen bussin kyytiin ehtimisessä, niin ainakin pappi sattui 

samalle pysäkille juttelemaan ja seuraava bussi tulikin kuin ihmeen kautta 

nopeasti. 

Tähti 4 –kirjassa Sari-niminen pappi saarnaa saarnastuolissa iloisena, ja 

tekstissä mainitaan, että jumalanpalveluksen päätyttyä papin silmäkulmassa 

kimaltelee (liikutuksen) kyynel.
233

 Viereisellä sivulla esitellään papin 

tärkeimmät tehtävät, mutta kuvassa esiintyykin vanhempi miespappi, joka pitää 

käsiään levällään Jeesus-asennossa ja hymyilee lempeästi. Naispappi esitetään 

tässä kirjassa ihmisläheisenä ja tunteellisena hahmona, eikä hänen olemuksensa 

ole ilmeisesti yksistään riittänyt kuvaamaan pappeutta.
234

 On tarvittu vanhempi 

mieshahmo, joka edustaa varsinaista pappeutta. Miespapin kuva liittyy 

tehtävälaatikkoon, jossa mm. kysytään: ”Mitkä ovat papin tärkeimmät 

tehtävät?” ja ”Millainen on mielestäsi hyvä paimen/pappi?”  

Kirkonrotta esiintyy lähes jokaisessa kirjan luvussa pienen 

pohdintatehtävälaatikon yhteydessä. Hänet esitetään myös kannustamassa 

lukemaan opettelevaa poikaa, lukemassa tytön kanssa kirjaa, pitämässä lapsille 

esitelmää Raamatusta ja ”saarnaamassa” saarnastuolista. Se, että 

Kirkonrottakin on mies, lisää entisestään vaikutelmaa kirkosta miehisenä 

paikkana. Kun opettajakin on mies, ei seurakunnan elämää käsittelevissä 

luvuissa esiinny kuin yksi naishahmo, pappi.  

Tähti 4 –kirjassa kanttori on Anna-niminen nainen, joka pyyhältää iloisena 

soittamaan urkuja esikouluryhmälle.
235

 Annalla on punainen takki päällään. 

Hän ehdottaa lapsille, että voisi soittaa heille Prinsessa Ruususen häämarssin, 

ja lapset voisivat marssia käytävää pitkin kuin oikeat hääparit. Risto-niminen 

poika innostuu ja ilmoittaa haluavansa olla Pian pari. Lapsien halutaan 

jäljittelevän ”oikeita hääpareja”, jota pojan huudahdus korostaa: hän pitää jo 

Pia-nimisestä tytöstä. Tämä naispuolinen kanttori on lasten kanssa kaveri. On 

kuitenkin huomionarvoista, että juuri naiskanttori on laitettu ehdottamaan 
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lapsille häämarssia. Naiset ja naimisiinmeno yhdistetään toisiinsa Tähti -

kirjoissa useassa muussakin yhteydessä, joista tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Se, että poika innostuu kanttorin ehdotuksesta, tuo kuitenkin särön tämän 

esimerkin stereotyyppiseen sisältöön. 

Lukuun, joka käsittelee vanhoja kansansatuja, on laitettu Topeliuksen ohjeet 

tytölle ja pojalle.
236

 Tehtäväosiossa kysytään, onko oppilas samaa mieltä 

Topeliuksen kanssa näistä ohjeista. Runoissa ilmaistaan, että tärkeintä pojalle 

on luottaa Jumalaan huolimatta elon tyrskyistä, olla hyveellinen, tehdä töitä ja 

opiskella. Tytölle tärkeintä on välttää maailman houkutuksia, erottaa oikea 

väärästä ja saavuttaa ylevä kunniallisuus. Poika siis lunastaa paikkansa 

olemalla Jumalan kunniaksi työtään tekevä, riemuitseva ja uutta oppiva, tyttö 

olemalla varovainen, aina suurempaan kunniallisuuteen pyrkivä. Ovatko nämä 

edelleen implisiittisesti niitä ihanteita, joita lapsille välitetään ja joita naisilta ja 

miehiltä odotetaan? Toki katkelmien oheen liitetty pohdintatehtävä saattaa 

muuttaa viestin toisensisältöiseksi, jos keskustelua todella syntyy. 

Kuten jo edellä on todettu, kansanperinteessä nainen tai tyttö erottuu pojasta tai 

miehestä ennen kaikkea heikomman luonteensa vuoksi. Nainen (myös Eeva) 

on siis alttiimpi maailman houkutuksille kuin mies, ja tämä käsitys tuodaan 

esiin vielä 2000-luvulla tehdyssä oppikirjassa. Heli Salonen toteaa, että 

kansanperinne voidaan nähdä normittavana kulttuuriperintönä, joka määrittelee 

myös kulttuurin sukupuoli-identiteetit. Naiseen liitetty pahuus ja heikkous 

nähdään osana naisen perustavanlaatuista, myyttisen alkuajan tapahtumista 

perustelunsa saavaa olemusta. Tällöin naisen pahuus ja heikkous olisivat osa 

naisen kulttuurista sukupuoli-identiteettiä.
237

 

 

7.1.3   Heterot naimisiin, varsinkin naiset 

 

Eri kulttuurien häätapoja käsittelevässä luvussa mainitaan, että ”Jumala loi 

ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tahtoi, että he elävät yhdessä ja rakastavat 
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toisiaan.”.
238

 Heteroseksuaalisuus esitetään siis Jumalan silmissä ainoaksi 

tavaksi olla parisuhteessa.
239

 Lisäksi kerrotaan, että ”vanhan tavan mukaan 

sulhanen kysyy ennen kihlausta morsiamen vanhempien suostumusta 

avioliitolle.”. On vaikea nähdä, miten tämän patriarkaalisen tavan 

esiintuominen on tarpeellista. Lauseesta saa vaikutelman, että tapa on edelleen 

voimassa vaikka onkin vanha. Siinä viitataan vanhaan agraarikulttuureille 

ominaiseen tapaan, jossa synnytyskelpoiset naiset olivat taloudellisen vaihdon 

välineitä. Miehet, etenkin isät, kontrolloivat tyttäriään ja näiden sukupuolista 

koskemattomuutta, jolla oli erityistä arvoa tässä vaihdossa.
240

  

 

Myös eurooppalaiset avioliittolait antoivat aviomiehille oikeuden vaimonsa 

ruumiin, omaisuuden ja henkilökohtaisen vapauden kontrollointiin. Naisista 

tuli kansalaisia varsinaisesti vasta sitten, kun heidät oli liitetty yhteiskuntaan 

vaimoina eli miesten alamaisina.
241

 1800-luvun lopulla Euroopasta rantautui 

Suomeenkin ajatus, jonka mukaan sukupuolet eroavat toisistaan laadullisesti. 

Sillä perusteltiin naisten ja miesten oikeuksien erilaisuutta, ja sitä, että naisten 

tuli olla miehiin nähden alisteisessa asemassa ja kotiin sidottuina.
242

  

 

Liljeström puolestaan toteaa, että naiset ovat ontologisesti olemassa miehiä 

varten, kun taas miehet ovat vain tilapäisesti naisia varten. Miesten kohtalot ja 

tehtävät yhteiskunnassa eivät ensisijaisesti määrity suhteessa naisiin. Tämä 

johtuu siitä, että todellisuutemme muodostuu laajasta joukosta 

yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisia ja tunnesidonnaisia suhteita, joita 

säädellään sukupuolisuhteina. Tämän todellisuuden normit ja ajatusrakenteet 

määrittävät naisen miehelle eikä päinvastoin. Liljeström jatkaa, että 

hierarkkinen ja dikotominen sukupuolijärjestelmä rakentuu ennen kaikkea 

miesten välisille suhteille ja liittoutumille, jolloin naisten osana on taata 

miehille hoivaa ja tukea. Heterotodellisuus eli miesten ja naisten väliset suhteet 

ovat vain verho miesten välisten suhteiden ensisijaisuudelle.
243
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Lukuun liittyvässä kuvassa esitellään myös kolmen eri aikakauden 

morsiuspukua. Morsiamet kulkevat kohti jännittyneenä ja punastuneena 

seisovaa sulhasta. Tässä nainen on aktiivinen ja mies passiivinen. Naisen 

aktiivisuus voisi liittyä ajatukseen, että hääpäivää pidetään yhtenä naisen 

elämän tärkeimmistä päivistä, kun taas miehelle se ei sitä ilmeisesti samalla 

tavoin ole. Leea Virtasen mukaan etenkin tytöt ovat sisäistäneet 

rakkausideologian, johon kuuluu rakkaudesta ja ”siitä oikeasta” haaveileminen. 

enemmänkin projektina, jossa nainen on yksi elämäntavan osa-alue. Poikien 

pääasiallinen huomio tuntui keskittyvän rakkauden ulkopuoliseen maailmaan, 

kuten työhön ja kavereihin.
244

  

 

Morsiusparin muistilista tukee ajatusta, että yksi morsiamen tärkeimmistä 

tehtävistä on puvun sovitus.
245

 Pukukeskeisyys tukee stereotypiaa vaatteilla 

koreilevasta naisesta tai yleisemmin siitä, että naisten oletetaan olevan 

kiinnostuneempia pukeutumiseen liittyvistä asioista kuin miesten. Vaatteiden 

liittämisen naisiin huomasi omassa tutkimuksessaan myös Lahelma, jonka 

aineistossa entisaikojen vaatteita esittelevissä kuvissa nainen on aina mukana 

(yksi niistä harvoista yhteyksistä, joissa nainen esiintyi useammin kuin 

mies).
246

 Liljeström puolestaan huomauttaa, että naisten harjoittelu ”oikeaan” 

pukeutumiseen ja itsensä koristeluun toimii käytänteenä, joka kouluttaa tyttöjä 

ja naisia ruumiillisten rajoitusten omaksumiseen kauneusihanteiden 

sisäistämisen kautta. Näiden toimien ”luonnollisuutta” korostamalla 

uusinnetaan ja ylläpidetään sukupuolittuneita käytäntöjä.
247

 

 

Myös Tähti 4 –kirjassa käsitellään naimisiinmenoteemaa. Perhe on 

valmistautumassa hääjuhlaan.
248

 Isä, tytär  ja poika suhtautuvat hienoihin 

vaatteisiin pukeutumiseen enemmän tai vähemmän kielteisesti, mutta äiti 

patistaa heitä olemaan kunnolla, koska on hänen siskonsa hääpäivä, ja häät 

ovat yksi hänen elämänsä tärkeimmistä juhlista. Äitikin kuitenkin joutuu 
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siskonsa vaatimuksesta pukeutumaan vaaleanpunaiseen röyhelömekkoon, jota 

vähän vierastaa. Hetero-ydinperhe siis esitetään rientämässä kirkkoon naiset 

vaaleanpunaisissa mekoissaan, miehet tummansinisissä puvuissaan. Tekstistä 

nousee esiin korostetusti se, että naimisiin meneminen on nimenomaan naiselle 

”yksi elämän tärkeimmistä tapahtumista”, mutta samalla naisten touhuamiselle 

vähän virnuillaan. Teksti sisältää siis myös viittauksen stereotypiaan, jonka 

mukaan naiset ovat alttiita juhliin liittyvään ”hössötykseen”. Liljeströmin 

mukaan juuri tyttöjen ja naisten rituaaliset valmistelut heteroseksuaalisiin 

suhteisiin ja velvollisuuksiin takaavat institutionalisoidun 

sukupuolijärjestelmän vakauden.
249

  

Miehet siis seuraavat tapahtumia kuin sivusta. Kirjan kuvaama asetelma on 

mielestäni kyseenalainen myös miesten näkökulmasta. Epäilemättä myös 

miehelle rakastetun kanssa solmittu avioliitto ja siihen liittyvä juhla ovat 

tärkeitä asioita, vaikka juhlat ja itse avioliittoinstituutio sisältävätkin edelleen 

juonteita naisia alistavista käytännöistä. 

Edelliseen esimerkkiin liittyen samassa luvussa on suuri kuva morsiamesta ja 

sulhasesta kurottautumassa kohti suudelmaa sydänten leijaillessa heidän 

välillään. Koko luku on siis kyllästetty heterouden ja perinteisten 

sukupuoliroolien vahvistamisella. Kirkon virallinen opetus pitää edelleen 

naisen ja miehen välistä avioliittoa ainoana oikeana parisuhteen muotona, 

vaikka yhteiskunnassamme myös muunlaiset parisuhteet ovat nykyisin 

virallisesti hyväksyttyjä.
250

 Toisaalta vuoden 1999 katekismuksessa muitakaan 

heteroseksuaalisia (vakituisia) suhteita ei torjuta, mutta esimerkiksi juuri 

avoliittoa ei oteta myöskään esille. Avioliitto priorisoidaan, ja ”vastuusta ja 

rakkaudesta irrotettu seksuaalisuuden toteuttaminen”, joka viitannee 

satunnaisiin seksisuhteisiin, nähdään siihen osallistuvia vahingoittavana ja siten 

pahana asiana.
251

 Myöskin rekisteröidyssä parisuhteessa eläminen on kirkon  

virallisen opetuksen mukaan sopimatonta.
252

 

Uskonnon oppikirjoja tutkineen Riikka Harjulan tutkimuksesta kävi niin ikään 

ilmi, että oppikirjojen kuvastoa läpäisee mallitarina, jonka mukaan 
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feminiinisen naisen ja maskuliinisen miehen välinen parisuhde on oikea ja 

luonnollinen.
253

 Myös esimerkiksi Tainion ja Teräksen tutkimista äidinkielen 

kirjoista paljastui paljon naisen avioitumiseen ja ihmissuhteisiin liittyviä 

teemoja. Samoin parisuhteet esitetään heterosuhteina ja perheet 

ydinperheinä.
254

  

 

7.1.4   Muut uskonnot 

 

Miespuoliset muslimit esitetään poikkeuksetta kumartuneina rukoukseen, 

juutalaiset lähes aina miehinä, buddhalaiset aina miehinä. Toisin sanoen 

uskova ihminen esitetään useammin miehenä kuin naisena lukuunottamatta 

hinduja. Hindujen esittäminen useammin naisina voi viitata orientalismiin, 

jossa itämaista toiseutta kuvataan naisen kautta. Samaan viittaisi 

musliminaisten esittäminen huivipäisinä ja tummaihoisina. Orientalismi ei 

kuvaa itäisten maiden todellista olemusta, vaan Orienttia käsitellään ja 

tuotetaan eurooppalaisen kulttuurin ja länsimaisen vallan näkökulmasta 

poliittisesti, yhteiskunnallisesti ja ideologisesti.
255

  

Toisaalta tällaiset kuvat ovat ensinäkemältä helposti tulkittavissa 

yksiselitteisesti, joten ne on ollut myös vaivatonta valita kuvitusten joukkoon. 

Yhtä kaikki kuvien yksipuolinen käyttö vahvistaa tietynlaisia stereotypioita 

muista uskonnoista. Esimerkiksi kuva vaaleaihoisesta huivipäisestä 

musliminaisesta voisi herättää keskustelua siitä, että myös syntyperäinen 

suomalainen voi kääntyä muslimiksi. Voisi olla kuva myös vaikkapa kaakkois-

aasialaisesta tai egyptiläisestä musliminaisesta, joka ei käytä huntua.  

Myös miehiä esittävät kuvat ovat kautta linjan kovin stereotyyppisiä. 

Juutalaiset näytetään yleensä parrakkaina, mustiin pukeutuneina miehinä, joilla 

on ohimokiehkurat. Suurin osa juutalaisista miehistä ei kuitenkaan näytä tältä. 

Muslimimiesten esittäminen poikkeuksetta rukoilemaan kumartuneina ei 

myöskään millään tavoin pyri laajentamaan oppilaiden käsityksiä muslimeista. 

Buddhalaisuudestakaan ei ole kuviin saatu kuin kaikkein ilmeisin, miespuoliset 

munkit. Vaikka munkkeus on olennainen osa buddhalaisuutta, on sen toistuva 
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esittäminen kuvissa myös orientalismiin viittaavaa, ja antaa aiheestaan varsin 

yksipuolisen kuvan unohtaen myös naiset kokonaan. 

 

7.2   Arkiset kuvat 

 

Arkisissa kuvissa on esitetty tyttö/nainen 18%:ssa kuvista (24 kpl), poika/mies 

30%:ssa kuvista (40 kpl) ja molemmat 52%:ssa kuvista (68 kpl). Etualalla tai 

pääasiallisena toimijana on tyttö/nainen 28%:ssa (37 kpl), poika/mies 37%:ssa 

(49 kpl) ja molemmat 35%:ssa (46 kpl) kuvista. 

 

 Kuvien sukupuolijakauma %                Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

7.2.1   Koulussa 

 

Miespettaja Tähti 1 –kirjassa on kuvattu ystävälliseksi, osallistuvaksi ja 

turvalliseksi hahmoksi, joka kaitsee ja opastaa lapsia. Hän esiintyy 13:ssa 

kuvassa, joista kuudessa joko keskushenkilönä tai etualalla. Opettajalla on 

myös omaa elämää, sillä yhdessä koko aukeaman kokoisessa kuvassa hän 

purjehtii tyytyväisenä jollallaan saaristossa.
256

 Vastaavaa toistuvasti esiintyvää 

aikuista naispuolista hahmoa ei Tähti-kirjojen arkisissa kuvissa ole. 

Luokkakuvaa esittävä kuva sisältää sukupuolistereotypioita.
257

 Etupenkissä 

istuva poika vääntää naamaansa hullunkurisesti, ja vieressä istuva tyttö hihittää 

hillitysti käsi vietynä suun eteen. Poika esitetään luokan ”pellenä”, ja tyttö 

hänen yleisönään. Kuvassa toistuu jälleen oletus siitä, että pojat ovat 
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tottelemattomia.
258

  Sama asetelma on toisessakin kuvassa, jossa lapset istuvat 

kirkon penkissä.
259

 Poika nauraa tai puhuu ääneen, ja vieressä istuva tyttö 

hyssyttelee tätä. Pojan toisella puolella istuva tyttö katselee poikaa hymyillen. 

Tässäkin poika esitetään hieman rasavillinä, vieläpä niin, että ”järkevä tyttö” 

koettaa oikaista tämän käytöstä.
260

 Poika saa kuitenkin osakseen myös ihailua 

toisen tytön taholta. Yhtään ”tottelematonta” tyttöä ei kirjan kuvissa esiinny.
261

 

Myös joulujuhlaharjoituksia esittävässä kuvassa pojat esittävät riehakkaasti 

aasia ja paimenta, tyttö esittää enkeliä, toinen tyttö pitää avattua kirjaa 

edessään, ja hänen vierressään oleva poika roikuttaa kirjaansa keskittyen 

nauramaan toisten poikien pelleilylle.
262

 Kuva vahvistaa stereotypioita 

vilkkaista ja tottelemattomista pojista sekä rauhallisista, kilteistä tytöistä. 

Toisaalla samassa kirjassa olevan ja hieman samansisältöisen kuvan 

sukupuolittuneisuus ei kuitenkaan ole täysin stereotyyppistä.
263

 Tyttö 

hyssyttelee toista tyttöä, joka ”möläyttää” ryhmätyössä tarvittavaa tietoa 

ääneen niin, että muutkin saattavat kuulla. ”Möläyttäminen” hieman rikkoo 

stereotypiaa hiljaisesta ja rauhallisesta tytöstä. 

Kouluun liittyvät kuvat ovat kautta linjan sukupuolistereotypioiden mukaisia, 

vaikka koulun pitäisi toimia aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon 

edistämiseksi. Näissäkin esimerkeissä toistuu ajatus, että ”pojat ovat poikia”. 

Kuten luvussa 6.2.1 todettiin, tällainen asenne ei välttämättä edistä poikien 

opiskeluintoa eikä auta heitä sijoittumaan yhteiskuntaan. Tästähän ollaan 

kuitenkin laajalti huolissaan. Poikien luonnollisina pidettyjen toimintatapojen 

korostaminen myös vahvistaa kapeaa maskuliinisuutta ja vaikeuttaa poikien 

pyrkimyksiä rakentaa toisenlaisia maskuliinisuuksia.
264
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7.2.2   Pelkurit ja ilkiöt 

 

Puun oksat raapivat myrskyssä ikkunaa ja tyttö juoksee kauhuissaan 

alakertaan.
265

 Hän luulee, että puu kaatuu. Tyttö esitetään stereotyyppisesti 

pelokkaana, jopa hysteerisenä, poika puolestaan tekee siskonsa pelosta pilkkaa, 

mikä sopii aiemmin esiin tulleeseen stereotypiaan poikien  esittämisestä 

ilkeinä. Isä on ”järjen ääni” perheessä, ja äiti lohduttaa tyttöä ja eläytyy tämän 

pelkoon kertomalla, että itsekin pienenä pelkäsi puun kaatuvan. Molemmat 

aikuisetkin siis esitetään stereotyyppisesti. Tekstiin liittyvä kuva tosin 

pehmentää hieman stereotyyppistä sanomaa, koska isä on siinä kattamassa 

iltapalaa ja äiti tekemässä palapeliä pöydän ääressä. 

Tytöt makaavat teltassa makuupusseissaan partioretkellä.
266

 Ulkoa kuuluu 

askelia, ja tytöt pelästyvät. He miettivät, pitäisikö kutsua poliisi, ja missä 

hirvikivääriä säilytetään. Kuolemanpelkokin käy mielessä. Tytöt päättävät 

rukoilla. Silloin kaksi poikaa kurkistaa teltan ikkunasta, ja tyttöjen pelko 

muuttuu helpotuksensekaiseksi ärtymykseksi. Pojat virnistelevät ja toteavat, 

että ainakin he saivat tytöt rukoilemaan.  

Näissä kahdessa luvussa tytöt esitetään pelkäävinä. Myös myös Tähti 1 –

kirjassa on kuva, jossa kaksi tyttöä kävelee hämärän metsän laitaa.
267

 Isompi 

tyttö pitää kädestä pienempää, jota selvästi pelottaa. Seuraavalla aukeamalla 

tytöt kohtaavat sinisiin pukeutuneen koiraa ulkoiluttamassa olevan naisen, joka 

ilmeisesti hälventää ystävällisellä olemuksellaan pienemmän tytön pelkoa.  

Tytöt esitetään stereotyyppisesti pelokkaina; pelon sukupuolittuneisuus 

korostuu entisestään, koska näissä kuvissa ja tarinoissa ei esiinny pelkäävää 

poikaa. Sitä vastoin pojat ilkkuvat tyttöjen pelkoa, ja toisessa kertomuksessa 

myös pelottelevat tyttöjä. Kuvissa ja teksteissä vahvistetaan stereotypiaa 

aroista ja säikyistä tytöistä sekä jälleen pahankurisista pojista, jotka kiusaavat 

tyttöjä.  

Suuri kertomus/Elämä edessä –kirjassa on kuitenkin pelkoon liittyvään lukuun 

valittu kuva pojasta, joka makaa yöllä sängyssään ja pelkää. Tämä onkin 
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poikkeus aineistossani.
268

 Myös Tähti 6 –kirjassa  on kuva pelokkaasta pojasta. 

Poika on kuvattuttu kolmen muun, rohkean nuoren (kahden tytön ja yhden 

pojan) kanssa, jotka taistelevat monipäistä lohikäärmettä vastaan.
269

 Toisaalta 

kuvan pelokas poika korostaa etualalla olevan pojan rohkeutta piilottelemalla 

tämän selän takana, ja kuvan toinen tyttö on stereotyyppisesti esitetty 

ihastuneena lohikäärmeeseen.  

 

7.2.3   Isiä ja äitejä 

 

Yksinhuoltajaisä ja hänen poikansa ovat muuttamassa Hongkongiin 

vuodeksi.
270

 Isä leipoo kotona läksiäispiirakoita pojan luokkatovereille. 

Tarinassa vilahtaa myös edesmennyt vaari, joka vaikuttaa pojan mielessä 

rauhoittavine sanoineen ”Asioilla on tapana järjestyä, usko pois. Luota taivaan 

isään.”  Kuvassa isä ja poika istuvat vierekkäin muuttolaatikoiden seassa ja 

hymyilevät yhteisymmärryksen merkiksi toisilleen. Toisessa kuvassa on luokan 

tyttöjen tekemä läksiäiskortti pojalle. Kortissa on nallen kuva ja teksti ”Sinua 

kaivaten”. Teksti ja kuvat antavat vaikutelman, että isä ja poika ovat lähdössä 

kohti tuntematonta, mikä vähän pelottaa, mutta yhdessä he tulevat 

selviytymään. Lisäksi heillä on taustajoukoissaan kuollut vaari sekä Taivaan 

Isä. Poika aikoo laittaa koulun kevätjuhliin kravatin, mikä symboloi mieheyttä. 

Lisäksi pojan kaveri kutsuu tämän vielä illaksi pelaamaan jalkapalloa. 

Kolmen eri sukupolven miehet muodostavat kiinteän jatkumon, ja kaiken 

yläpuolella on vielä turvallinen Taivaan Isä. Luokkatoveritytöt jäävät hieman 

kaipaamaan poikaa ja ovat tehneet tälle herttaisen jäähyväiskortin. Tyttöjen ja 

naisten perinteinen osa onkin ollut jäädä kotiin ikävöimään miehiä, jotka 

lukemattomista eri syistä lähtevät pois kotoa eripituisiksi ajoiksi. Isä 

leipomassa mustikkapiirakkaa pehmentää hieman kertomuksen maskuliinista 

viritystä.  

Tämä esimerkkikuva rinnastuu Leena-Maija Rossin tutkimiin mainoksiin, 

joissa isän ja lapsen välisen yhteyden esittäminen kytkeytyy uudenlaisen 

hoivaisyyden esittämiseen. Tällaiset mieskuvat esitetään usein yksityisyyttä ja 
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läheisyyttä painottavissa yhteyksissä, kuten kodin piirissä tai yhteisellä retkellä 

luonnossa. Christoffer Tigerstedtin tutkimusten mukaan suomalaiset miehet 

esittävätkin nykyään isäksi tulemisen ja isänä olemisen yhdeksi keskeiseksi 

miehisyyden kokemukseksi.
271

 Isäksi tuleminen on alettu nähdä 

maskuliinisuuden uudelleenrakentumisen paikkana; samalla lapsen syntymä on 

monille miehille (kuten naisillekin) myös kriisin paikka. Lisäksi niin 

politiikassa kuin diskursseissakin äitiä pidetään edelleen lasten ensisijaisena 

huoltajana. Isän ei katsota voivan lopultakaan kokonaan korvata äitiä, vaan 

vain osallistua lapsen hoitoon ja olla lapselle ”miehen mallina”.
272

  

Aineistossani on melko läpikäyvänä ajatus, että äiti on lapsilleen ensisijainen, 

itsestäänselvä huoltaja, mutta isän kanssa voidaan sitten kokea kaikkea jännää 

ja koskettavaakin yhdessä. Miesten kesken –teema on myös Tähti 4 –kirjassa 

surua käsittelevässä luvussa.
273

 Päähenkilöinä on kaksi poikaa, jotka ovat 

menettäneet vaarinsa. Surua ajatellaan lievittää isän kanssa tehtävällä 

veneretkellä. Tällaisia vastaavia ”naisten kesken” -kertomuksia tai lukuja ei 

nimittäin ole yhtäkään koko aineistossani. Vaikka ensimmäisessä esimerkissä 

onkin yksinhuoltajaisä (jolloin äiti on poissaoleva), ei se muuta tilannetta: 

aineistostani ei löydy vaikkapa yksinhuoltajaäitiä, joka esitettäisi jollakin 

tavalla erikoisessa tilanteessa lapsensa kanssa. Raija Julkunen toteaakin, että 

miehillä on ”uuden isyyden”
274

 diskurssien mukaan annettavanaan jotain 

sellaista, mitä äidit eivät voi lapsilleen antaa, jotain ainutkertaista 

miessukupuolista.
275

 

Seuraavissa Tähti 1 –kirjan kuvissa esiintyy sitten äiti ja lapsi. Ensimmäisessä 

kuvassa äiti ja tytär tekevät pashaa ja juttelevat pääsiäisen tapahtumista.
276

 Äiti 

kertoo tytölle, mitä pääsiäisellä tarkoitetaan. Toisessa kuvassa äiti on juuri 

tullut kaupasta ostoskassien kanssa, ja poika istuu sohvalla murjottamassa. 

Poika mököttää, koska ei omasta mielestään osaa auttaa ketään; äiti kuitenkin 

osoittaa, että tiskikoneen tyhjennys ja roskien vienti (jotka poika on jo 

suorittanut) ovat olleet avuksi äidille. Kolmas kuva, jossa esiintyy äiti, sijoittuu 
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koulun pihalle.
277

 Hymyilevä äiti saattaa ujonoloista tytärtään kouluun kuvan 

etualalla, ja taustalla muut lapset leikkivät liikunnallisia leikkejä.  

Näiden kuvien perusteella äiti on se, joka huolehtii ruoanlaitosta ja 

kaupassakäymisestä. Muutkin kotityöt tuntuvat lähtökohtaisesti kuuluvan 

hänelle, toteaahan äiti toisessa kuvassa pojalleen, että tämä on auttanut äitiä 

viemällä roskat ja tyhjentämällä tiskikoneen.
278

 Äiti ja lapsi näytetään arkisissa 

tilanteissa, ei mitenkään erityisesti tunteita herättävissä, kuten edellä olleet 

esimerkit isien ja poikien välisistä suhteista ovat.  

 

7.2.4   Heteroparit ja parittomuus 

 

Naimisiinmenoteema tulee esiin myös Tähti 4 –kirjassa.
279

 Perhe istuu 

pöydässä, mummi tarjoilee lihapullia pojalleen. Poika eli perheen isä naljailee 

aikuiselle sisarelleen siitä, ettei sisko ole vielä löytänyt itselleen miestä joka 

auttaisi lihapullien syömisessä. Tytär Stella huomauttaa jälkeen päin isälleen, 

ettei ole hienotunteista aina vihjailla toiselle tämän olemattomista sulhasista. 

Teksti käsittelee huomaavaisuutta ja hienotunteisuutta. Teksti kuitenkin 

samalla selvästi viittaa naisen naimattomuuden ongelmallisuuteen. Minna-

sisko vaivaantuu veljensä ”vitsailusta”, minkä tytär huomaa.  

Esimerkistä tulee jälleen mieleen esimerkiksi suomalaisessa 

talonpoikaiskulttuurissa vallinneet paineet avioitua, jotka olivat kovat 

erityisesti tytöille. Vanhanpiian asemaan liittyi pilailua, kiusoittelua ja 

halveksuntaa.
280

 Ulla Piela huomauttaa, että naimattoman naisen sosiaalinen 

asema oli talonpoikaiskulttuurissa lähes olematon.
281

 Vaikka ihmisen status ei 

todellisuudessa välttämättä määräydy yhden ominaisuuden perusteella,
282

 oli 

naimaton aikuinen nainen agraarikulttuurissa kuitenkin poikkeama normista, ja 

ihmisten arvohierarkiassa usein varsin alhaisella tasolla.  
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Helena Saarikoski  huomauttaa, että kulttuurissamme vaikuttavat edelleen 

käsitykset, joiden mukaan yksinäinen (ilman parisuhdetta elävä) nainen 

saatetaan kokea perheitä uhkaavana poikkeuksena. Omistajaton seksuaalisuus 

vaatii yhteisön kesyttämään sen. Nimenomaan naisen seksuaalisuus on koettu 

uhkaavaksi, kaoottiseksi ja kontrollia vaativaksi. Saarikosken mukaan kyse on 

naisen seksuaalisuuden käsittämisestä erilliseksi tavaraksi, joka jonkun täytyy 

omistaa, mutta omistaja ei voi olla nainen itse. Heteronormatiivisessa 

yhteisössä omistajan täytyy olla siis mies.
283

 

Tähti 4 –kirjan sivulla 81 on suvaitsevaisuuden yhteydessä  maininttu, että 

kaikilla on oikeus olla oma itsensä eikä kukaan ole toista huonompi 

esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Tämä on ainoa kohta koko 

aineistossani, missä millään tavalla viitataan siihen, että muitakin kuin 

heteroseksuaalisia ihmisiä on olemassa.
284

 Se, millä tavoin asiasta 

keskustellaan oppitunnilla tai otetaanko sitä ollenkaan esille, on varmaan 

paljolti opettajan harteilla. Muiden muassa Jukka Lehtonen sai omassa koulun 

käytäntöjä analysoivassa tutkimuksessaan vastaavia tuloksia: 

heteroseksuaalisuus asetetaan keskeiseksi, se oletetaan, ja sukupuoleen ja 

seksuaalisuuteen liittyvästä moninaisuudesta vaietaan.
285

  

 

7.2.5   Väritetyt stereotypiat 

 

Tähti-kirjojen kuvissa lapset on sukupuolitettu huolellisesti vaatteiden 

värityksen perusteella. Yhdelläkään pojalla ei ole vaatetuksessaan punaista tai 

vaaleanpunaista, ainoastaan sinistä, vihreää ja harmaata. Tytöillä on 

useimmiten joko punainen tai vaaleanpunainen paita päällä, joskus myös 

vihreä, keltainen tai oranssi. Housut tai hame voivat olla myös siniset. 

Värimaailma on vieläkin yhdenmukaisempi kuin Suuren kertomuksen kuvissa, 

joissa oli tehty jotain poikkeuksia värien sukupuolittuneisuuden suhteen. 

Kaikilla tytöillä ja naisilla on pitkät tai puolipitkät hiukset, pojilla ja miehillä 

lyhyet.  
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Kuvassa on neljät jalat, joista kahdet näyttävät kuuluvan pojille ja ainakin 

yhdet tytölle kenkien ja housujen väreistä päätellen.
286

 Kahdet isommat 

sinisävyiset lenkkarit ja lahkeet on kuvattu jalkaterät ulospäin, toisissa on 

nauhat osittain auki: nämä jalat kuuluvat tulkintani mukaan pojille. 

Pienempien, liilojen lenkkareiden ja vaaleanpunaisten housujen verhoamat jalat 

taas kuuluvat mielestäni tytölle, ja ne on aseteltu ujosti kenkien kärjet 

sisäänpäin. Oranssivihreä jalkapari, joka voi kuulua kummalle sukupuolelle 

tahansa, seisoskelee sivuttain. Tytön jalat siis kuvataan ujoina ja passiivivina, 

poikien jalat itsevarmoina ja ulospäinsuuntautuneina. Lasten jalat on siis 

esitetty sukupuolistereotypioita vahvistavina. 

 

7.2.6   Stereotypioiden ylityksiä 

 

Tähti 4:n ainoassa sukupuolistereotypioita rikkovassa kuvassa ja tekstissä 

pikkusisko on kiivennyt puuhun, johon isommat pojat eivät osaa kiivetä.
287

 

Pojat suhtautuvat toki siskoonsa nuivasti, mutta kun tämä näyttää miten 

puuhun kiivetään, hän pääsee poikien leikkiin mukaan. Pieni tyttö esitetään 

epätyypillisesti isompia poikia taitavampana itsenäisenä toimijana. Pojat tosin 

esitetään varsin stereotyyppisesti, he puhuvat aluksi siskolleen tylysti ja 

ylimielisesti. Tekstin lopuksi sisko vielä komentelee veljiään. 

Tähti 6:ssa isällä on ulkonäkö- ja vanhenemiskriisi.
288

 Hän peilailee itseään 

hädissään ja ihmettelee, mihin hänen takapuolensa on kadonnut. Kädessään 

hänellä on nuoruudenkuva itsestään, johon hän vertaa nykyistä olemustaan. 

Viereisessä kuvassa perheen äiti näkee miehensä mielikuvissaan komeana ja 

nuorena, tytär näkee isänsä vanhuksena ja poika supersankarina. Esimerkki on 

mielestäni virkistävä. Luku käsittelee ajan kulumista ja asioiden väistämätöntä 

muutosta isän ulkonäön muuttumisen kautta. Tarinan isästä paljastuu 

feminiiniseksi mielletty huoli omasta ulkonäöstä ja ruumiin vanhenemisesta. 

Vaikka miehilläkin varmasti näitä huolia myös todellisuudessa on, liitetään 

ulkonäkökeskeisyys kulttuurissamme kuitenkin enemmän naisiin, ja sitä 

ruokitaan jatkuvasti eri medioiden kautta. 
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7.3   Yhteenveto 

 

Kaikista kuvista 11% (41 kpl) esittää tyttöä/naista, 45% (170 kpl) 

poikaa/miestä ja 44%:ssa (167 kpl) on kuvattu molempia sukupuolia. Kuvien 

etualalla tai pääasiallisena toimijana on 18%:ssa (70 kpl) tyttö/nainen, 55%:ssa 

(206 kpl) poika/mies ja 27%:ssa (102 kpl) molempia sukupuolia. 

  

 Kuvien sukupuolijakauma %                 Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

Ammateissa esitetään miehiä useammin kuin naisia. Ainoastaan 3. luokan 

kirjassa on nainen useammin ammatissa (opettaja) kuin mies (paimen). 1. 

luokan kirjassa kaikki ammatit on varattu miehille. Miehiä esitetään lisäksi 

useammanlaisissa ammateissa kuin naisia. Miesten ammatteja ovat opettaja, 

suntio, kanttori, poliisi, myyjä, arkeologi, avustustyöntekijä, taiteilija, 

kuvanveistäjä, säveltäjä, kirjailija, arkkitehti, liikemies, sotilas, kauppias, 

kalastaja ja valokuvaaja. Naisten ammatteja ovat opettaja, kanttori, tutkija, 

avustustyöntekijä ja virkamies. Tulos on yhteneväinen aiempien tutkimusten 

kanssa siinä, että miehille on tarjottu monipuolisemmin eri ammattialoja kuin 

naisille, ja alat ovat enimmäkseen miehiseen stereotypiaan kuuluvia.
289

 

Poikkeavaa on se, että naisia ei esitetä lainkaan hoiva-ammateissa, vaan 

tutkijana ja virkamiehenä (siviilivihkijä). Tämä rikkoo stereotypioita. 

Ruokahuolto on kuvissa enimmäkseen naisten vastuulla. Nämä kuvat liittyvät 

leipomiseen, kaupassa käyntiin, veden ja ruuan kantoon, iltapalan laittoon ja 

tarjoiluun. Mies tekee piirakkaa ja laittaa iltapalaa, nainen tarjoilee, leipoo, käy 

kaupassa ja hakee veden sekä kantaa ruoka-astioita. Kuvat vahvistavat 

enimmäkseen stereotypioita naisesta kodin ruokahuollosta vastaajana. Mies voi 

tehdä ”pienempiä” juttuja, kuten laittaa iltapalaa ja leipoa piirakan. 

                                                 
289

 Saman huomion on tehnyt esim. Palmu 1992, 308; Lahelma 1992, 60-63. 
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Hoivaamista esittävissä kuvissa on ylivoimaisesti enemmän naisia kuin miehiä. 

Hoivaamista tapahtuu useimmiten äidin ja lapsen välillä, toisinaan myös eläintä 

hoidetaan. Toisaalta myös hoivaava isä esiintyy yhdessä tarinassa keskeisenä 

henkilönä.  

Hengellinen johtaja (pappi, paavi, piispa, rabbi) on kaikissa paitsi 1. luokan 

kirjassa useammin mies kuin nainen. 4. luokan kirjassa on kuvattu kaksi mies- 

ja kaksi naispappia. 3. ja 6. luokan kirjoissa ei ole yhtään naispuolista pappia 

tai muuta hengellistä johtajaa. Ylipäänsä nainen esitetään vain luterilaisen 

kirkon pappina, muut hengellisen johtajuuden kuvat on varattu miehille. Tämä 

on osittain selitettävissä sillä, että nainen ei voi toimia pappina tai muussa 

korkeassa uskonnollisessa virassa muissa kuin evankelis-luterilaisessa 

kirkossa. Kuitenkin 6. luokan kirjassa luterilainenkin pappi on useammin mies 

kuin nainen ja 5. luokan kirjassa ei ole yhtäkään naispappia.  

Muita uskontoja esittävissä kuvissa hindu on lähes poikkeuksetta nainen. 

Yhdessä kuvassa on joukko ihmisiä, pääasiassa naisia, pesemässä Ganges-

joessa pois syntejään. Kuvassa siis näytetään naisia harjoittamassa uskontoon 

liittyvää rituaalia. Toisaalta seuraavan sivun kuvassa ja tarinassa Mahatma-

niminen poika menee kylpemään samaiseen jokeen; naiset esitetään joukkona, 

nuori mies on saanut nimen ja persoonallisen toimijuuden.  

Juutalainen esitetään miehenä, ja muslimi on joko huivipäinen nainen tai 

rukoukseen kumartunut mies. Buddhalaisuuteen viitataan yhtä poikkeusta 

(mietiskelevät koululaiset 6. luokan kirjassa edustavat kahta sukupuolta) 

lukuunottamatta kuvilla miespuolisista munkeista. Kuvaukset noudattavat 

pääpiirteissään Suuren kertomuksen linjaa. 

Nimeltä mainittujen merkkihenkilöiden kuvissa esiintyy 8 kertaa mies, 2 kertaa 

nainen. Larin Paraske ja Rosa Parks ovat naispuoliset merkkihenkilöt, 

miespuolisia merkkihenilöitä ovat Martti Luther, Paavi, Hugo Simberg, Martti 

Rantanen (lähetyssaarnaaja), Mikael Agricola, Piispa Henrik ja Franciscus 

Assisilainen. Tässä kohden toistuu  aiemmissakin tutkimuksissa tehty havainto, 

että historiallisten henkilöiden joukosta nostetaan esiin harvoin naisia. 

Urheilun tai liikunnallisten harrastusten harjoittajina ovat useammin pojat kuin 

tytöt. Tytöt kuvatan hyppäämässä narua tai ruutua, mäenlaskussa, 
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skeittaamassa, tanssimassa ja kiipeämässä puuhun. Pojat esitetään 

jalkapalloilemassa, veneilemässä, pesäpallon peluussa, mäenlaskussa, 

koripalloilemassa, pyöräilemässä, taistelulajin harjoittajana sekä uimasillaan. 

Pojilla on enemmän lajivalikoimaa kuin tytöillä, ja ne kaikki sopivat 

stereotyyppiseen esittämiseen. Tytöillä stereotypiaa rikkovat skeittaus ja 

puuhun kiipeäminen, varsinkin kun poikia ei esitetä näissä toiminnoissa 

ollenkaan.  

Pelkästään tytöille tai naisille varattuja ilmaisuja kuvissa ovat juoruaminen, 

kantelu, sovittelu sekä toisten hyssyttely. Pojille tai miehille on varattu pelleily 

ja meluaminen. Nämä roolit vahvistavat stereotypioita. Ainoassa kotitöitä 

(ruokahuolto pois lukien) esittävässä kuvassa on imuroiva poika, mikä hieman 

rikkoo stereotypiaa. 

 

8   MIINA JA VILLE -KIRJAT 

 

8.1   Miina, Ville ja vintiöt 

 

7%:ssa (2 kpl) kuvista esiintyy tyttö/nainen, 16%:ssa (5 kpl) poika/mies ja 

77%:ssa (24 kpl) kuvista esiintyy molempia sukupuolia. Kuvan etualalla tai 

pääasiallisena toimijana on tyttö/nainen 16%:ssa (5 kpl), poika/mies 26%:ssa 

(8 kpl) ja molemmat 58%:ssa (18 kpl) kuvista. 

 

 Kuvien sukupuolijakauma %             Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

7
16

77

Tyttö/nainen

Poika/mies

Molemmat

16

2658
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Poika/mies
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8.1.1   Stereotyyppisiä esityksiä 

 

Kirjassa esiintyvät vintiö-hahmot ovat kautta linjan poikamaisia. Heidän 

kasvonsa muistuttavat kuvia peikkopojista tai menninkäisistä, ja jos heillä on 

jokin esine mukanaan, on se ensisijaisesti poikamaiseksi miellettävä, kuten 

jalkapallo tai ritsa. Ainoastaan yhdessä kuvassa yhdellä vintiöllä on 

tyttömäisempi olemus.
290

 Tämä seisoo luokkakuvan takarivissä punakeltaisessa 

asussa, vaaleanpunainen päähine päässään ja katsooo surumielisen näköisenä 

kuvaajaan. Vintiöiden poikamaisissa tai maskuliinisissa olemuksissa voi nähdä 

yhteneväisyyttä Tarja Palmun tutkimiin aapisten fantasia- ja eläinhahmoihin. 

Hahmot olivat useammin maskuliinisia kuin feminiinisiä, ja maskuliiinisille 

hahmoille oli annettu enemmän toimijuuksia ja persoonallisuutta kuin 

feminiinisille.
291

 Olen kuitenkin jättänyt vintiöiden kuvat laskematta, koska 

niiden sukupuoli on kaikesta huolimatta epäselvä.  

Kuvassa esitellään ET-ryhmäläiset kukin omassa ”kortissaan”.
292

 Tyttöjä on 

neljä, poikia kolme, ja lisäksi on kortit miesopettajalle ja Villen koiralle. Tytöt 

tykkäävät lukemisesta, ratsastuksesta, käsityötunneista, poneista ja 

papukaijoista, matematiikasta, laulamisesta, tanssimisesta, näyttelemisestä ja 

mansikkajäätelöstä. Pojat tykkäävät futiksesta, skeittailusta, kavereista, 

tietokonepeleistä, hampurilaisista, piirtämisestä, koirista, roolipeleistä ja 

lintubongauksesta. Lasten tykkäämisten kohteet ovat vahvasti sukupuolittuneet. 

On myös huomattavaa, ettei yksikään pojista tykkää mistään kouluaineesta.
293

  

Kaikki tytöistä inhoavat jotakin, pojista vain yksi. Pojista välittyy 

mutkattomampi kuva kuin tytöistä. Tyttöjen inhon kohteet liittyvät pääasiassa 

ihmissuhteiden hankaluuksiin.
294

 Tässä kohden tulee esiin tyttöihin ja naisiin 

aineistossani muuallakin  liitetty stereotypia kavaluudesta ja juonittelusta.
295

  

Ainoastaan maahanmuuttajatyttö ei ilmaise tämäntyyppistä inhoa, vaan on 

”kaikkien kaveri”: hänen ongelmansa ovat ehkä toisaalla ja saattavat liittyä 

esimerkiksi kielen oppimiseen ja suomalaiseen kulttuuriin sopeutumiseen.  

                                                 
290

 Miina, Ville ja vintiöt, s. 50; Ks. myös liite 2, kuva 10. 
291

 Palmu 1992. 
292

 Miina, Ville ja vintiöt, s.19. 
293

 Vrt. esim. luku 6.2.1 tässä työssä. 
294

 Tytöt inhoavat: kavalia kavereita, poikia, hernekeittoa, valehtelemista, sitä kun ei aina 

ymmärrä mitä muut sanovat. Poika inhoaa tappeluita. 
295

 Ks. luku 6.1.1. 
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Kaksi poikaa mainitsee mieliruokansa ja yksi ilmoittaa syövänsä mitä 

annetaan. Tytöistä yksikään ei mainitse mieliruokaansa, vaan yksi inhoaa 

hernekeittoa, toinen on allerginen kalalle ja kolmas pitää mansikkajäätelöstä. 

Sama teema näkyy myös Kulttuurin arvoitus –kirjassa, jossa kahdessa kuvassa 

poika esitetään syömässä, toisessa jopa ahmimassa; yhdessäkään kuvassa ei ole 

tyttöä ruokailupuuhissa. Vintiöt-kirjassa on yksi kuva, jossa tyttökin syö: 

sivuilla 16-17 kuvataan tyttö ja poika tasaveroisina istumassa puumajassa, 

syömässä eväitä ja juttelemassa iloisesti. 

Tässä tulee esiin oletus tyttöjen ongelmallisesta ja poikien mutkattomasta 

suhteesta ruokaan. Stereotyyppisesti pojat syövät reippaasti koska tarvitsevat 

paljon energiaa kasvamiseen. Tyttöjen ravinnontarve saatetaan nähdä 

ongelmallisena, koska he itse ajattelevat tai heidän ajatellaan tarkkailevan 

painoaan ja syömisiään tarkemmin kuin poikien jo alakoulussa. Taustalla 

vaikuttavat muun muassa ulkonäköön liittyvät paineet, jotka kohdistuvat 

ensisijaisesti tyttöihin.  

Anne Puurosen mukaan syömistä rakenteistaa sukupuolinen valta, joka pyrkii 

ohjaamaan tyttöjen ja poikien syömistä eri suuntiin. Tyttö ei saa ahmia, sillä 

naisten tulee tarkkailla syödyn ruoan määrää ja omaa painoaan. Muuten voi 

käydä niin, että tytöstä tulee vankkarakenteinen (tai lihava), mikä ei ole 

kulttuurissamme toivottavaa.
296

 Sen sijaan poikien on lupa syödä paljon, koska 

heille vankkarakenteisuus on enemmänkin terveyden ja voiman merkki.
297

 

Tyttöjen tulee pidättäytyä mässäilystä tai jopa normaalimäärien syömisestä, 

pysytellä hoikkana, jotta hänet hyväksytään.
298

 Toisaalta myöskään kovin 

hoikka poika ei täytä maskuliinista ihannenormia, jonka mukaan miehen tulee 

olla fyysisesti vahva ja myös näyttää siltä.
299

 

 

 

 

 

                                                 
296

 Esim. Ojala et al. 2006, 72-79; Puuronen 2004, 244. 
297

 Puuronen 2004, 244. 
298

 Painohuolet ovat yläkouluikäisillä tytöillä melkein normatiivisia huolia (Ks. tarkemmin 

Ojala et al. 2006, 78). 
299

 Ks. esim. Ojala et. al. 2006, 72, 78. 
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8.1.2   Lieviä stereotypioita? 

 

Kuvassa on poikkeuksellisesti nuori isä lastenrattaiden kanssa, ja pieni poika 

hoitaa kissaa.
300

 Vanha nainen leikkii rattaissa istuvan lapsen kanssa, ja tytöt 

kävelevät kaulatusten kadulla. Hoivaavat miespuoliset hahmot rikkovat hieman 

stereotypioita, vaikka vanhan naisen panos lastenhoitoon liittyen on tuotu 

tähänkin kuvaan mukaan. 

Tyttö esitetään epätyypillisesti kuvasarjassa, jossa hänet on kuvattu 

lunttaamassa kokeessa.
301

 Sama tyttö myös käyttäytyy  ystävänsä kanssa 

riehakkaasti ja vauhdikkaasti. Lisäksi hänellä on lyhyehkö tukka ja 

siniraidallinen paita; useita stereotyyppisesti poikiin yhdistettyjä piirteitä on 

siis liitetty tyttöön. Kuvat välittävät sanomaa, että poikamaiselta tytöltä voi 

odottaa myös poikamaista käytöstä, kuten lunttaamista. Lunttaava tyttö ei ole 

pukeutunut vaaleanpunaisiin, hänellä ei ole pitkiä hiuksia ja hän on 

aineistossani olevia muita tyttöjen kuvauksia vilkkaampi leikeissään. On 

mielenkiintoista, että stereotypia maskuliinisuuden, fyysisen riehakkuuden ja 

kouluongelmien yhteydestä tuodaan esiin myös tätä kautta. Ikään kuin 

stereotyyppisen feminiinistä tyttöä ei voitaisi esittää  lunttaamassa tai 

painimassa.   

Kirjan kuvissa esiintyvien lasten vaatetus on yleisesti ottaen vain lievästi 

stereotyyppistä. Tytöillä on myös sinisiä vaatteita, tosin pojilla ei ole punaisia. 

Vihreää ja keltaista väriä on käytetty sekä tyttöjen että poikien vaatteissa usein. 

Kuitenkin useassa kuvassa tytöllä on punasävyisiä vaatteita yllään. 

 

8.2   Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus 

 

Tyttö/nainen esiintyy 17%:ssa (9 kpl), poika/mies 36%:ssa (19 kpl) ja 

molempia sukupuolia 47%:ssa (25 kpl) kuvista. Etualalla tai pääasiallisena 

toimijana on tyttö/nainen 17%:ssa (9 kpl), poika/mies 41,5%:ssa (22 kpl) ja 

molemmat 41,5%:ssa (22 kpl) kuvista. 

                                                 
300

 Miina, Ville ja vintiöt, s. 62-63. 
301

 Miina, Ville ja vintiöt, s. 75. 
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 Kuvien sukupuolijakauma %           Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

8.2.1   Stereotyyppisiä esityksiä 

 

Kuvassa on länsimainen heteroseksuaalinen ydinperhe, johon kuuluu isä, äiti, 

tyttö ja poika.
302

 Perhe on kirjan toisen päähenkilön, Villen perhe. Isä on 

tumma ja jämerän näköinen, äiti vaalea ja hymyileväinen. Poika on isompi 

kuin tyttö, jolla on hame päällä ja joka hymyilee leveästi pää kallellaan. Kuvan 

stereotyyppisestä sisällöstä puuttuu ainoastaan se, että stereotypioita olisi 

vahvistettu vielä vaatteiden värityksellä. Nyt pojalla on ainoa punainen paita, 

muut ovat pukeutuneet mustaan, harmaaseen ja valkeaan. Aukeaman kuvissa 

on kolme eri kulttuurista tulevaa poikaa, jotka kaikki kertovat toisilleen omista 

perheistään. Villen lisäksi kuvassa on aasialais- ja afrikkalaistaustaiset pojat. 

Näiden kahden muun pojan perheisiin kuuluu enemmän väkeä, ja perheiden 

kuvat eivät ole niin selvästi heteronormatiivisia kuin Villen perheen kuva. 

Toisaalta molemmissa kuvissa äiti (nuorehko tai keski-ikäinen nainen) joko 

hoivaa vanhusta tai vauvaa, ja isä (nuorehko tai keski-ikäinen mies) on 

suurikokoisin kaikista.  

Myös toisessa kuvassa esitetään heteroydinperhe, tällä kertaa saunassa.
303

 

Kuvassa mikään ei riko stereotypioita. Naisella on pitkä tukka, miehellä tumma 

lyhyehkö tukka ja viikset. Pitempitukkainen lapsi, oletettavasti tyttö, kylvettää 

nukkea vadissa, ja lyhyttukkainen pienempi lapsi, oletettavasti poika, istuu 

toisessa vadissa ja leikkii kumiankalla. 

Rossin tutkimuksessa televisiomainosten sukupuolirepresentaatioista selvisi, 

että perhe esitetään usein ajattomana ja muuttumattomana instituutiona. 

                                                 
302

 Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus, s. 16-17; Ks. myös liite 2, kuva 14. 
303

 Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus, s. 49. 
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Ihannekuvissa esiintyy nimenomaan valkoinen ydinperhe, joka asetetaan 

edustamaan luonnollista heteroseksuaalista kokonaisuutta.
304

 Edellämainitut 

Villen perhe sekä saunova perhe edustavat mitä parhaiten tätä ihannekuvaa.  

Villen perhettä esittävä kuva liittyy aukeaman kokoiseen kuvitukseen, jonka 

pääosissa on keskustelevia poikia. Poikien taustalla, ”taivaalla”, leijailee pilviä, 

joiden päällä oleskelee maskuliinisia, mietiskeleviä tai pohdiskelevia 

hahmoja.
305

 Kuvista tulee vaikutelma, että varsinainen keskustelu ja pohdiskelu 

kuuluu nimenomaan pojille ja miehille. Poikien ja miesten keskustelevuus 

tuodaan esiin toisessakin yhteydessä: dialogi-lukuun liittyvät kuvat esittävät 

kolmea miespuolista filosofia.
306

 Toisaalta on myönteistä, että poikia vaihteeksi 

esitetään muulla tavalla kuin fyysisessä liikkeessä tai käyttäytymässä huonosti. 

Kuitenkin miespuolisten filosofien sekä pilvien päällä oleskelevien 

mieshahmojen kanssa kokonaisvaikutelmaksi jää ikävästi se, että argumentointi 

ja vakavasti otettava keskustelu olisi jotenkin enemmän ominaista pojille ja 

miehille kuin tytöille ja naisille. 

Kuvassa on kaksi poikaa ja yksi tyttö.
307

 Tytöllä on pitkä vaalea tukka, 

kukkaseppele hiuksissa ja punainen paita. Pojat ovat lyhythiuksisia ja 

pukeutuneet siniseen ja vihreään. Hahmot ovat siis stereotyyppiset 

ulkoasuiltaan.  Nuoriin liitetyt esineet kuvassa ovat myös stereotyyppisiä siltä 

osin, että tyttö laittaa ”yhteiseen sekahedelmäsoppaan” neulomuksen ja 

maalaustarvikkeet ja toinen poika laittaa muttereita ja ruuveja. Kolmas poika, 

vihreäpaitainen, rikkoo kuitenkin stereotypiaa lisäämällä keitokseen 

tulppaanin, leivoksen ja kirjan. Esineet viittaavat nuorten harrastuksiin tai 

heille tärkeisiin asioihin. 

Seuraavalla sivulla oleva kuva on läpeensä stereotyyppinen.
308

 Kuvassa on 

neljä nuorta, joilla on päässään erimuotoiset hupilasit. Poikien lasit ovat 

autojen ja nuottien muotoiset, tyttöjen lasit kukkien ja sydänten muotoiset. 

Poikien ilmeet ovat virnistävä ja tyyni, tytöistä toinen hymyilee suu auki ja 

toinen suipistaa huuliaan pää kallellaan. Tyttöjen värit ovat vaaleanpunainen, 

lila ja punainen, poikien vihreä, punainen ja sininen. 

                                                 
304

 Rossi 2003, 131. 
305

 Ks. liite 2, kuva 14. 
306

 Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus, s. 22. 
307

 Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus, s. 25. 
308

 Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus, s. 26. 
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Seuraavassa kuvassa on kolme tyttöä, länsimaalainen, aasialainen ja 

muslimi.
309

 Jokaisen tytön pään yläpuolella on ajatuskupla, jossa tyttö on Äiti 

Teresan asuisena ja pitää sylissään tummaa vauvaa toisen tumman lapsen 

ollessa vierellä. Kuva liittyy lukuun, jossa käsitellään katsomus- ja 

uskonnonvapautta. Kuvan voi tulkita monella tavalla; yksi voisi olla se, että 

kristityn Äiti Teresan sijalla voidaan kuvitella olevan myös jonkin muun 

uskontokunnan (tai maailmankatsomuksen) edustajan. Toisin sanoen 

laupeudentyö ei kuulu pelkästään kristityille, vaan halu auttaa vähäosaisia on 

yleisinhimillinen ja -maailmallinen piirre. Pidän kuvan tästä puolesta, joka 

saattaa olla hieman hankalasti avautuva, mutta joka tapauksessa erilainen. 

Sukupuolinäkökulmasta katsottuna kuva esittää kuitenkin tytöt 

stereotyyppisesti lasten hoivaamisen yhteydessä. 

Seuraavassa kuvassa vanhanajan suomalaiset naiset on liitetty vieraan 

kestitsemiseen ja ruoanlaittoon.
310

 Kuvassa on kolme stereotyyppisesti esitettyä 

naishahmoa: vanha, ovelan näköinen nainen, keski-ikäinen talon mahtiemäntä 

avaimet ja puukko vyöllään sekä nuori lettipäinen tyttö, joka hämmentyneen 

näköisenä kuuntelee vanhempien naisten neuvoja. On sinänsä myönteistä, että 

kuvassa tuodaan esiin vahva naishahmo emännän muodossa. Onhan naisilla 

ollut tiettyinä aikoina paljonkin valtaa taloudenpidollisissa asioissa varsinkin 

aikoina, jolloin miehet ovat olleet esimerkiksi paljon metsällä, kaukana pelto- 

tai muissa töissä tai sodassa.  

Kuitenkaan todellisuus vahvan suomalaisen naisen myytin takana ei ole ollut 

näin yksinkertainen. Ensinnäkin valta palasi miehille näiden tultua takaisin 

kotiin, ja toiseksi naisilla ei ollut muita vaihtoehtoja, kuin tehdä kaikki tilan 

työt miesten ollessa syystä tai toisesta muualla.
311

 Käytännössä tämä tarkoitti 

sekä  miesten että naisten töiden tekemistä, mikä on varmasti ollut raskasta 

varsinkin, jos kyseessä oli köyhempi talo, jossa ei ollut varaa pitää palkollisia. 

Miehet eivät kuitenkaan kotona ollessaan yleensä tehneet naisille kuuluvia 

töitä, koska silloin he olisivat menettäneet maineensa. Monet naistenkin työt, 

                                                 
309

 Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus, s. 30. 
310

 Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus, s. 48. 
311

 Apo 1999, 18-19. 
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esimerkiksi karjanhoitoon liittyvät, olivat kuitenkin erittäin raskaita myös 

fyysisesti.
312

  

On arvioitu, että maalaistalossa emännän työtaakka oli suurempi kuin 

isännän.
313

 Vaikka emännän ja isännän välinen suhde saattoi olla enemmän 

rinnakkainen kuin hierarkkinen, mies oli viime kädessä perheen pää, ja hänellä 

oli myös taloudellinen valta.
314

 Myös perinnönjako suosi poikalapsia, joille 

suurin osa perinnöstä kohdistui. Tytärten tärkein tavoite oli päästä naimisiin, 

pois synnyinkodin nurkista. Naisen elämän kulminaatiopiste oli päästä anopin 

valta-asemaan, joka sekään ei aina ollut itsestäänselvä. Miniän ja anopin välillä 

käytiin koviakin valtataisteluita.
315

 Nykyäänkään ei ole tavatonta, että nainen 

joutuu tekemään ”kahta vuoroa”: ensin päivän palkkatöissä, ja sen jälkeen 

hoitaa illalla lapset ja kotityöt.
316

 

 

8.2.2   Stereotypioita rikotaan 

 

Stereotypioita rikkoo kuva, jossa poika katsoo ihastuneen oloisena vieressään 

istuvaa tyttöä. Nuoret tekevät yhdessä ryhmätyötä, ja kun tyttö pohtii jotain 

tehtäävään liittyvää ääneen, haaveilee poika posket punaisina tytöstä. 

Uskonnon kirjoissa esitettiin yksin omaan tyttöjä romanttisten tunteiden 

ilmaisijoina. Toisaalta tämä kuva vahvistaa stereotypiaa ahkerasta tytöstä ja 

laiskasta pojasta.
317

 

Seuraavassa kuvassa esitetään nuori henkilö, joka ihailee Johnny Deppin kuvaa 

seinällään.
318

 Nuori ei ole ulkoiselta olemukseltaan ilmiselvästi tyttö eikä 

poika; hänellä on harmahtava paita, lyhyehkö tukka ja silmälasit. Henkilön voi 

periaatteessa tulkita olevan kumpaa sukupuolta tahansa. Kallistuisin kuitenkin 

sellaisen tulkinnan kannalle, että kuvassa on tyttö, joka ei ole vaatimattoman 

ulkonäkönsä vuoksi poikien romanttisten tunteiden kohteena. Tyttö kuvataan 

oman huoneensa rauhassa haaveilemassa komeasta näyttelijästä, johon voi 
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suunnata romanttisen kaipuunsa turvallisesti ja ilman vaaraa tulla torjutuksi. 

Jos kuvan henkilön tulkitsisi pojaksi, poikkeaisi se täysin tutkimieni kirjojen 

linjasta. Nuori poika haaveilemassa miespuolisesta tähtinäyttelijästä olisi ainoa 

viittaus homoseksuaalisiin tunteisiin näiden kirjojen kuvissa. 

Viimeisessä esimerkkikuvassa perinteiset sukupuoliroolit on käännetty 

avoimesti ja suorasanaisesti ylösalaisin.
319

 Sinipaitainen tyttö on 

nikkarointipuuhissa sahaten lautaa, ja punapaitainen poika neuloo kaulaliinaa. 

Alemmassa kuvassa molemmat nuoret hämmentävät yhteistä soppaa kattilassa. 

Kuva poikkeaa suoruudellaan mukavalla tavalla muusta  aineistostani. Luvussa 

käsitellään tasa-arvoa monesta eri näkökulmasta, ei ainoastaan sukupuoliin 

liittyvästä. Luvussa ei kuitenkaan mainita missään kohtaa sukupuolista 

suuntautumista yhtenä tasa-arvoon liittyvänä asiana.  

 

8.3   Yhteenveto  

 

Miina ja Ville  -kirjoissa esiintyy kaiken kaikkiaan tyttö/nainen 13%:ssa (11 

kpl), poika/mies 29%:ssa (24 kpl) ja molemmat sukupuolet 58%:ssa (49 kpl) 

kuvista. Pääasiallisena toimijana tai kuvan etualalla on tyttö/nainen 17%:ssa 

(14 kpl), poika/mies 36%:ssa (30 kpl) ja molemmat 47%:ssa (40 kpl) kuvista. 

  

 Kuvien sukupuolijakauma %                Etualalla/pääasiallisena toimijana % 

 

Ammatteihin liittyviä kuvia on neljä, joista yhdessä on miespuolinen opettaja, 

ja kolmessa muussa naispuolinen opettaja, taiteilija ja siivooja. Nainen 

esitetään siis tässä kirjasarjassa useammin ammatissa kuin mies. Hoivaamiseen 

liittyvissä kuviassa on huomattavasti useammin tyttö tai nainen kuin poika tai 
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mies. Naispuolinen hoivaaja on usein äiti, mutta myös tyttö, joka hoivaa 

pienempää lasta tai vintiö-lelua. Pojat ja miehet hoivaavat koiraa tai kissaa, 

sekä yhdessä kuvassa oletettavasti isä esitetään pienen lapsen kanssa.  

Merkkihenkilöt ovat kaikki miehiä.
320

 Tehtäväosiossa tosin kysytään, miksi he 

kaikki ovat miehiä. Jäänee opettajan vastuulle keskusteluttaa lapsia syistä, 

joiden vuoksi naiset on usein unohdettu historiankirjoituksesta sekä tuoda esiin 

se, että historiassa on ollut myös monia merkittäviä naisia. Minna Canth 

mainitaan toisaalla kirjassa yhdessä Mahatma Gandhin, Martin Luther Kingin 

ja Robert Owenin kanssa.
321

 Luku liittyy uskonnonvapauteen ja vakaumukseen, 

ja näiden nimeltä mainittujen henkilöiden mainitaan saaneen tunnustusta 

”hyvinä ihmisinä” sekä elämäntyöstään. 

Urheilua ja liikkumista esittävissä kuvissa on useammin poika kuin tyttö. 

Poikien lajeja ovat jalkapallo, voimistelu, hiihto ja juoksu, tyttöjen jalkapallo, 

hiihto ja kaverin kanssa painiminen. Voimisteleva poika rikkoo stereotypiaa, 

samoin fyysisissä leikeissä kaverinsa kanssa oleva tyttö. Jalkapallon 

pelaaminen on tyttöjen keskuudessa nykyään varsin tavallista, mutta ottaen 

huomioon aineistoni yleisen linjan (pojat ja jalkapallo yhdistetään toisiinsa 

lähes poikkeuksetta), voisi ajatella tämän kuvan hieman rikkovan stereotypiaa. 

Riitely ja sopiminen tapahtuu kuvissa tyttöjen toimesta, samoin kuin toisista 

huolehtiminen suojatiellä uhkaavassa vaaratilanteessa. Jälkimmäinen vahvistaa 

stereotypiaa huolehtivasta tytöstä. Poikkeuksellisesti lunttaaja on kuvattu 

tytöksi (ks. edellinen luku), kun taas uskonnon kirjoissa huonosti käyttäytyvä 

lapsi on ollut lähes poikkeuksetta poika, esim. kiusaaja, näpistelijä tai tappelija.  

Missään ei mainita sanaa sukupuolinen suuntautuminen, eikä mikään teksteissä 

tai kuvissa viittaa siihen, että heterous ei ole ainoa seksuaalisen suuntautumisen 

muoto.
322
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9   JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Aluksi voi todeta yleisellä tasolla, että tutkimani uskonnon ja 

elämänkatsomustiedon oppikirjat enimmäkseen ylläpitävät stereotyyppisiä 

käsityksiä eri sukupuolista. Tytöt, pojat, naiset ja miehet on lähes 

poikkeuksetta sukupuolitettu huolellisesti sekä ulkoisilta olemuksiltaan että 

toimijoina. Läpikäyvänä aineistossani on myös heteronormatiivisuus. Tulokset 

ovat varsin yhteneväisiä aiempien oppikirjatutkimusten kanssa, joiden mukaan 

oppikirjojen sisältö ei tue lasten kasvattamista sukupuolten väliseen 

tasavertaisuuteen, mihin niiden tulisi pyrkiä, vaan paremminkin vahvistaa 

perinteisiä sukupuolirooleja ja käsitystä sukupuolten erilaisuudesta. 

Tutkimukseni tulokset kertovat, että kautta linjan poikien ja miesten edustus 

kirjojen kuvissa on lukumääräisesti jopa huomattavasti suurempi kuin tyttöjen 

ja naisten, ja pojille ja miehille on annettu enemmän ja monipuolisempia 

toimijuuksia kuin tytöille ja naisille. Feminiinisiä samaistumiskohteita on myös 

huomattavasti vähemmän kuin maskuliinisia. Tulos on täysin yhteneväinen 

esimerkiksi Tarja Palmun havaintojen kanssa: maskuliiniset hahmot esitetään 

monipuolisemmin toimijoina ja minäkertojina, ja maskuliinisuuden esittäminen 

saa enemmän ja moninaisempaa tilaa teksteissä kuin feminiinisyyden 

esittäminen.
323

 

Suuri kertomus ja Tähti ovat uskonnollisten kuvien osalta melko tasaveroiset. 

Niissä esitetään poikia tai miehiä noin seitsemän kertaa useammin kuin tyttöjä 

tai naisia, tosin Tähti-sarjan kirjoissa poikien ja miesten osuus on hieman 

suurempi. Arkisten kuvien osalta taas Tähti-kirjoissa on esitetty hieman 

enemmän tyttöjä ja naisia kuin Suuressa kertomuksessa, ja molempia 

sukupuolia esittävien kuvien osuus on melkein sama.  

Arkisten kuvien toimijuuksien kohdalla ero on merkittävämpi: Tähti-kirjojen 

arkisissa kuvissa on selvästi useammin naispuolinen toimija kuin Suuren 

kertomuksen kuvissa. Maskuliisisten toimijoiden osuus on silti suurempi 

molemmissa tapauksissa. Kaikki kuvat huomioon ottaen Suuri kertomus –

sarjan poikia tai miehiä esittävien kuvien osuus on hieman suurempi kuin 

Tähti-sarjassa, ja tyttöjen tai naisten osuus sitä vastoin hieman pienempi. 
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Miina ja Ville –sarja eroaa tässä kohden merkittävästi uskonnon kirjasarjoista. 

Siinä esitetään poikia ja miehiä ”vain” noin kaksi kertaa useammin kuin tyttöjä 

ja naisia, ja molempia sukupuolia esittävien kuvien osuus on suhteessa suuri. 

Miina ja Ville -kirjoista välittyy myös pohtimiseen ja keskustelemiseen 

kannustava ilmapiiri, mutta sukupuolisensitiivisesti tarkasteltuna poikkeuksia 

heteronormatiivisuuteen tai sukupuolien stereotyyppiseen esittämiseen on 

niissäkin vähän. Kokonaisuutena kirjojen kuvituksissa on kuitenkin enemmän 

poikkeamia sukupuoliin liitetyistä stereotypioista kuin tutkimissani uskonnon 

oppikirjoissa. Tytöt ja pojat esitetään useammin tasavertaisina toimijoina, ja 

selkeitä sukupuoliroolien ylityksiäkin on muutamassa kuvassa. 

Seuraavaksi esittelen pylväsdiagrammit tiettyjen toimijuuksien osuuksista 

aineistossani. Sen jälkeen tarkastelen niiden antamaa informaatiota kooten 

samalla analyysini tulokset yhteen. 

 

 

Suuri kertomus -sarja; tyttöjen/naisten ja poikien/miesten lukumäärät tietyissä toimijuuksissa. 
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Tähti-sarja; tyttöjen/naisten ja poikien/miesten lukumäärät tietyissä toimijuuksissa. 

 

 

Miina ja Ville -sarja; tyttöjen/naisten ja poikien/miesten lukumäärät tietyissä toimijuuksissa. 

 

Mies esitetään ammatissa huomattavasti useammin kuin nainen: sekä Tähti-

kirjoissa että Suuressa kertomuksessa lähes viisi kertaa useammin. Miina ja 

Ville –kirjat tekevät tässä poikkeuksen: niissä kuvattiin nainen ammatissa 

kolme kertaa, mies vain kerran. Uskonnonkirjojen kuvaukset ammateista ovat 

linjassa aiempien oppikirjatutkimusten kanssa, joiden mukaan miehiä esitetään 
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useammin ja monipuolisemmissa ammateissa kuin naisia, ja lisäksi ammatit 

ovat selvästi sukupuolittuneet.
324

  

Tähti-kirjoissa tosin naisia esitettiin myös stereotypioiden vastaisissa 

ammateissa. Myös esimerkiksi opettajana (naisvaltainen ala) kuvataan 

näissäkin kirjoissa myös miehiä, mutta syynä voi olla enemmänkin se, että 

lapsille halutaan antaa  jokin turvallinen mieshahmo johon samaistua, kun sen 

nykyisin ehkä oletetaan monilta lapsilta puuttuvan.
325

 

Sukupuolille asetetut stereotyyppiset rooliodotukset ovat pohjana myös 

todellisuudessa työelämän segregaatiolle.
326

 ”Naisten työt” rinnastuvat 

kotitöihin  ja ne ovat kulttuurisesti yhteensopivia feminiinisyyteen liitettyjen 

ominaisuuksien kanssa. Naisten ajatellaan sopivan kuin luonnostaan 

huolehtimaan toisista, kommunikoimaan ja pitämään yllä arjen jatkuvuuksia.
327

 

Sukupuolten välisestä palkkaerosta suurin osa, 70 prosenttia, voidaan palauttaa 

segregaatioon: miesten ammatteja ja töitä pidetään arvokkaampina kuin 

naisten.
328

 Naisen palkka on Suomessa keskimäärin 20 prosenttia pienempi 

kuin miehen. Sukupuolten välinen palkkaero on Suomessa suurempi kuin 

OECD-maissa keskimäärin.
329

 Naisvaltaiset alat eivät ole miehille 

houkuttelevia: esimerkiksi työväenluokkaiset naistyöt, kuten siivous- ja 

keittiötyöt merkitsevät palkan, maskuliinisuuden ja luokka-aseman menetystä 

verrattuna miestöihin, kuten teknisiin- ja rakennustöihin.
330

 Sama pätee 

epäilemättä myös hoiva-alan ammatteihin.
331

 

Hoivaamiseen liittyvät kuvat ovat sukupuolittuneet voimakkaasti: kaikissa 

kirjasarjoissa, mutta etenkin Tähti-sarjassa, tyttöjä ja naisia esitetään 

huomattavasti useammin hoivaajina kuin poikia ja miehiä. On kuitenkin 
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vaihtoehtoisia maskuliinisuuksia perinteisesti käsitetyn  miehisyyden ja miehekkyyden sijalle. 



94 

 

huomioitava, että yhdessä Tähti-sarjan tarinassa oli esitetty hoivaava 

yksinhuoltajaisä keskeisessä roolissa. Tällainen uudenlainen hoiva-isyys onkin 

vahvistunut yhteiskunnassamme, myös tasa-arvo- ja perhepoliittisena 

diskurssina. Isyys on myös alettu nähdä maskuliinisuuden 

uudelleenrakentumisen paikkana.
332

  

Ruokahuoltoon liittyvät työt ja puuhat ovat Suuri kertomus –sarjassa selvästi 

sukupuolittuneet. Osittain tämä johtuu siitä, että sarjan kirjoissa esitetään 

paljon Raamatun ajan naisia tekemässä ruoanvalmistukseen liittyviä töitä. 

Miehet tosin osallistuvat nykyaikaan sijoittuvissa kuvissa ja tarinoissa 

ruokahuoltoon liittyviin töihin hieman useammin kuin naiset. Miehiä esitetään 

muun muassa tarjoilemassa välipalaa ja leipomassa. Myös Tähti-kirjoissa 

miehet leipovat ja tarjoilevat iltapalaa. Tulkitsen tämän niin, että miesten ja 

poikien osallistuminen ruoanlaittoon ja siihen liittyviin töihin on nykyään jo 

melko tavallista. On tietenkin myönteistä, että tämä miesten siirtyminen 

perinteiselle naisten toiminta-alueelle on otettu kirjojen kuvissa huomioon. Ja 

koska nykyisin miehet laittavat ruokaa aivan yleisesti, ei miesten esittäminen 

näissä puuhissa ole kumouksellista, mutta rikkoo kyllä lievästi stereotypiaa 

naisen ja keittiötöiden yhteenkuuluvuudesta.
333

 Toisaalta kaikki kuvat 

huomioiden suurimmassa osassa ruokahuoltoon liittyvistä kuvista toimijana on 

nainen, mikä on stereotypian mukaista. 

Urheilun ja liikunnan parissa esitetään kaikissa kirjasarjoissa poikia ja miehiä 

useammin kuin tyttöjä ja naisia, uskonnon kirjoissa vielä useammin kuin 

elämänkatsomustiedon kirjoissa. Yleisesti ottaen tytöille ja pojille tarjotut lajit 

ovat stereotyyppisiä, mutta muutama poikkeus aineistostani löytyy: suhteessa 

niitä on eniten Miina ja Ville -kirjoissa. 

Heteroudelle ei esitetä vaihtoehtoja. Heteronormista poikkeavia esityksiä niin 

yksityishenkilöiden kuin perheidenkään kohdalla ei eksplisiittisesti ole 

lainkaan. Tämä on huomattu myös aiemmassa tutkimuksessa.
334

 On 

hämmästyttävää, että esimerkiksi homoseksuaalisuudesta vaietaan näin 

täydellisesti. Osa aineistostani on kuitenkin suunnattu varhaisteini-ikäisille 

oppilaille, jotka todennäköisesti alkavat piakkoin tutustua omaan 
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seksuaalisuuteensa. Aineistosta nousi esiin varsin paljon aivan suorasanaisesti 

ja selvästi kuvattuja heteroideaalin esityksiä. Edes tekstin tasolla olisi hyvä 

ottaa esiin, että heterous ei ole ainoa olemassa oleva seksuaalisuuden muoto. 

Pojat esitetään kautta koko aineistoni aktiivisempina toimijoina kuin tytöt, 

mutta myös negatiivisemmassa valossa. Pojat ovat useammin kiusaajina ja 

pahantekijöinä kuin tytöt. Tämä on huomattu useissa muissakin tutkimuksissa. 

Poikiin stereotyyppisesti liitetty aggressiivisuus aiheuttaa helposti sen, että 

pojat koetaan koulussa lähtökohtaisesti ongelmallisempina tapauksina kuin 

tytöt, ja heihin keskitytään, osin kurinpidollisistakin syistä, tyttöjen 

kustannuksella.
335

 Tyttöjen vastarintaa ja väkivaltaa ei joko havaita tai se 

jätetään havaitsematta; tyttöjen suoraa aggressiota pidetään epätyypillisenä ja 

jopa häiriintyneenä, toisin kuin poikien, joille sen ajatellaan olevan 

maskuliinisuuteen luonnollisesti liittyvä ominaisuus.
336

  

Muita uskontoja esittäviin kuviin on valittu sellaisia, jotka korostavat niiden 

erilaisia, stereotypisoituneita piirteitä verrattuna evankelisluterilaiseen 

uskontoon. Jos uskononopetuksen yhtenä pyrkimyksenä on toisten uskontojen 

kohtaaminen mahdollisimman avoimesti ja hedelmällisesti, olisi hyvä näyttää 

muihin uskontoihin liittyen myös esimerkkejä, jotka eivät sisällä kaikista 

näkyvimpiä, ilmeisimpiä tai kanonisoituneimpia piirteitä kustakin uskonnosta. 

Muiden medioiden kautta saa riittävästi tietoja uskontoihin liitetyistä 

stereotypioista, niitä ei ole enää tarpeen erityisesti korostaa myös uskonnon 

oppikirjoissa.  

Suuri kertomus esittää hengellisen johtajan mieheksi lähes yhdeksän kertaa 

useammin kuin naisen. Tähti-kirjoissakin hegellinen johtaja on noin kolme 

kertaa useammin mies kuin nainen. Muita uskontoja esitetään Suuri Kertomus 

–kirjoissa huomattavasti useammin miesten kuin naisten kautta. Tähti-kirjoissa 

osuudet ovat melko lähellä toisiaan, mutta miehiä on silti kuvattu useammin. 

Huomionarvoista on, että vaikka naisia esitettäisikin uskontojen yhteydessä, 

heidät näytetään harvoin ensisijaisina uskonnollisina toimijoina. Sen sijaan 
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naisia esitetään esimerkiksi riviuskovina, yleisönä, äiteinä, tai hindulaisuuden 

tapauksessa pukeutuneena kauniisiin ja värikkäisiin vaatteisiin.
337

   

Uskonnot näyttäytyvät mieslähtöisinä ja -johtoisina, naisia ei uskonnollisissa 

johtoasemissa näytetä lukuun ottamatta luterilaista pappia. Sinänsä on 

myönteistä, että luterilaista pappia esittämään on valittu melko usein myös 

nainen. Aineistostani esiinnouseva Jumala on oikeudenmukainen, pyhä, 

synnitön, turvallinen ja ennen kaikkea miespuolinen Taivaan Isä. Esimerkiksi 

Rita M. Gross huomauttaa, että länsimainen monoteismi on ainutlaatuinen 

siinä, miten se on kavahtanut ja pyrkinyt kieltämään feminiinisen jumaluuden 

representaatioita. Muinaisessa Israelissa useat jumalan feminiiniset attribuutit 

olivat suosittuja, ja niiden kitkeminen miehisen monoteismin tieltä ei ollut 

yksinkertaista. Ei pidä myöskään unohtaa Neitsyt Marian keskeistä asemaa 

varsinkin katolisessa ja ortodoksisessa kristillisyydessä, tai Kristuksen 

feminiinisiä puolia.
338

 

Muiden uskontojenkaan naispuolisia jumalia ei ole esitelty lukuunottamatta 

yhtä kuvaa Artemiksesta. On merkillepantavaa, että hindujen jumalista 

mainitaan nimeltä vain neljä miespuolista, vaikka hinduilla on runsaasti myös 

keskeisiä naispuolisia jumalia. Jumalattarien keskeinen asema 

uskonnonharjoituksessa sitä paitsi erottaa hindulaisuuden muista 

valtauskonnoista. Rita M. Grossin mukaan jumalattaret ovat hyvin suosittuja, ja 

heitä palvotaan käytännössä enemmän kuin miespuolisia jumalia. Jumalattaria 

pitäisikin hindulaisuuden esittelyn yhteydessä nostaa keskeiseen asemaan.
339

  

Kristinuskoa kuvataan varsin konventionaalisesti mieslähtöisen tulkinnan 

kautta, eikä naisille ole annettu paljonkaan toimijuuksia: kristinuskon 

opettamiseen valitut kertomukset ovat aineistossani lähes poikkeuksetta 

mieslähtöisiä. Raamatunkertomusten pääosissa on melkein aina mies tai poika, 

naiset esiintyvät yleensä taustalla passiivisina tai omissa askareissaan.
340

 

                                                 
337

 Vaatteiden väreillä toki viestitään, mihin yhteiskunnalliseen ja uskonnolliseen luokkaan 

nainen kuuluu, mutta tällä ei ole varsinaisesti paljonkaan tekemistä aktiivisen 

uskonnonharjoittamisen esityksien kanssa. 
338

 Gross 1996, 173. 
339

 Gross 1996, 76-77. Toisaalta hindulaisuudessa on myös paljon naisia alistavia piirteitä, ks. 

esim. Gross 1996, 91. 
340

 Esimerkiksi Bird huomauttaa, että Raamatun ajan naiset eivät voineet yleensä ottaa osaa 

viralliseen uskonnon harjoittamiseen, mikä johtui mm. saastaisuussäädöksistä. Nainen 

menstruoivana ja lapsia synnyttävänä olentona oli suuren osan elämäänsä tavalla tai toisella 

saastaisessa tilassa, ja tällöin vaaraksi kultin harjoittamiselle. Lisäksi miehet initioitiin 
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Muutaman kertomuksen yhteydessä on kuitenkin esitetty nainen keskeisenä 

toimijana.  

Raamatun mieskeskeisyyttä ei kommentoida mitenkään. Vaikka Raamattu 

onkin kiistämättä mieskeskeinen teos, siinä on kuitenkin myös näkyviä 

naishahmoja.
341

 Sen vuoksi oppikirjaa laadittaessa olisi mahdollista nostaa 

esiin myös selkeitä naistoimijoita. Myös Alenius-Taipalus kiinnitti omassa 

tutkimuksessaan huomiota samaan asiaan.
342

 Hän teki myös havainnon, että 

varsinkin Suuri kertomus/Elämä edessä –kirja oli varsin vanhanaikainen 

sukupuoliroolien suhteen. Sen sisältämät raamatunkertomukset perustuvat 

Martti H. Haavion Opettaja kertoo Vapahtajasta –kirjaan, mikä on rakentunut 

miesvoittoiselle raamatunkertomusperinteelle.
343

 

Missään ei kommentoida myöskään sitä, että miehet ovat monissa uskonnoissa 

oikeutettuja erilaisiin uskonnollisiin rooleihin kuin naiset. Ei problematisoida 

sitäkään, että useissa uskonnoissa juuri miesten hallussa on julkisen ja 

virallisen uskonnon harjoittamisen ja tulkitsemisen korkein valta. Kuvailtaessa 

jonkin uskonnon piirteitä ja käytäntöjä viitataan yleensä tähän miesten 

hallitsemaan uskonnon alueeseen ikään kuin se kertoisi kaiken tarpeellisen 

kyseisestä uskonnosta.
344

 Mieskeskeisessä perinteessähän mies on yhtä kuin 

ihminen, joten miesten uskonto on tällöin yhtä kuin uskonto. Tällöin naisten 

uskonnolliset käsitykset ja käytännöt jäävät huomiotta, koska niiden ei katsota 

olevan tärkeitä tai niitä ei ole ollenkaan edes havaittu. Gross huomauttaa, että 

miehisen uskonnon asettaminen etusijalle uskontojen tutkimuksessakin on 

valinta eikä todellisuuden objektiivista kuvaamista.
345

 

Nainen kuvataan edelleen perisynnin aiheuttajana ja mies Jumalan kuvana. 

Tätä ei sanota suoraan teksteissä, mutta kuvia ja tekstiä yhdessä tarkastelemalla 

                                                                                                                                 
uskonnollisen yhteisön jäseniksi ympärileikkauksen kautta, naisille ei ollut vastaavaa rituaalia, 

ja näin ollen he eivät kuuluneet viralliseen uskonnolliseen yhteisöön (ks. Bird 1997, 27-28). 

Aineistossani keskitytään kuvaamaan uskonnonharjoittamisen virallista ja miesten 

hallinnoimaa puolta. Asiaintila otetaan myös kuvissa ja teksteissä itsestäänselvänä, naiset on 

ikään kuin unohdettu. 
341

 Ks. esim Hackett 1985 ja Bird 1997. 
342

 Alenius-Taipalus 2003, 63-64. 
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 Alenius-Taipalus 2003,  63, 90. 
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 Esimerkiksi naispuolisten muslimien ja juutalaisten saatetaan ajatella toteuttavan 

uskonnollisuuttaan parhaiten kodin piirissä, jolloin julkiset rituaalit jäävät enimmäkseen 

miehille. Naisilta saatetaan joissakin tapauksissa kieltää kokonaan julkiseen 

uskonnonharjoitukseen osallistuminen esimerkiksi kuukautisten aikana (saastainen tila), tai 

astumasta miesten uskonnonharjoituksen paikkoihin (moskeijat) (Ks. Vincett ym. 2008, 6). 
345

 Gross 1996, 67-68. 
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tulee tähän johtopäätökseen. Synti liitetään naiseen useammin kuin mieheen. 

Nenola toteaa, että myytit, kuten luomiskertomus ja syntiinlankeemuskertomus 

ovat pyhää historiaa. Ne oikeuttavat todellisuuden, jolle antavat sakraalin 

alkuperän. Useimpien pyhien traditioiden luojat ja ylläpitäjät ovat olleet 

miehiä. Silti myös naiset osallistuvat näiden myyttien säilyttämiseen, koska 

heidät on niiden kautta opetettu pitämään asemaansa luonnollisena.
346

 

Tutkimukseni perusteella voi sanoa, että oppikirjojen tarjoama kuva 

uskonnoista perustuu pääosin tälle mieskeskeiselle lähestymistavalle. Paitsi että 

joissakin kohden aineistoani melko suoraankin laitetaan yhtäläisyysmerkit 

miehen ja ihmisen välille, jää sekä kristinuskon että muiden uskontojen esittely 

pääosin virallisen, miehisen uskonnon esittelemisen varaan. Kun otetaan vielä 

huomioon kristinuskon opissa lymyävä naisvihamielisyys, ei naisille jää 

paljonkaan toimintatilaa.  

Herää kysymys, eikö tätä sukupuolivinoumaa olla tiedostettu, vai eikö siitä 

syystä tai toisesta välitetä? Elina Lahelma toteaa, että miesten näkyvyys 

kulttuurissamme on niin itsestäänselvää, ettei se edes kiinnitä huomiota. 

Ihmiset kokevat normaaliksi tilanteen, jossa miehet ovat näkyvillä enemmän 

kuin naiset. Oppisisällöt välittävät tätä samaa yhteiskunnassa vallitsevaa 

sukupuolijärjestystä oppilaille.
347

 

Martti Nissinen puolestaan huomauttaa, että Raamatun tekstejä tulkitsemalla 

perustellaan edelleen sukupuoliin liitettyjä eroja ja käsityksiä. Raamatun 

sisältämät arvot, ihanteet ja ideologiat ovat vieläkin osa symbolimaailmaamme, 

vaikka länsimainen kulttuuri(mme) onkin kokenut suuria muutoksia ja ainakin 

näennäisesti toimii ilman vahvaa sidettä uskonnollisiin instituutioihin.
348

 

Omassa analyysissani selvisi, että tämä pitää paikkansa myös tutkimieni 

oppikirjojen kohdalla: käsitykset sukupuolista ja niiden paikoista juontavat 

monessa tapauksessa juurensa selkeästi vedettyyn sukupuolirajaan. Esimerkiksi 

Charpentierin mukaan tämän rajan hämärtyminen saattaa uhata koko yhteisön 

olemassaoloa niiden mielestä, jotkä perustavat maailmankuvansa tämän rajan 

olennaisuuteen.
349
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 Nenola 1990, 15-16. 
347

 Lahelma 1992, 79. 
348
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349

 Charpentier 2000, 64. 



99 

 

Toisaalta on siis ymmärrettävää, miksi esimerkiksi kirkon virallinen kanta 

heteronormin ylittäviin seksuaalisuuksiin ja käytäntöihin on torjuva, ja muuttuu 

hyvin hitaasti, koska kristinuskon merkityssysteemissä sukupuoliero on tärkeä 

raja.
350

 Koska tutkimusten mukaan kuitenkin uskonnon oppikirjojen ohella 

muidenkin aineiden oppikirjat edelleen välittävät tätä samaa piiloista sanomaa, 

ei kyse voi olla vain uskonnon hitaasta muuttumisesta, vaan laajemmasta ja 

perustavanlaatuisesta ongelmasta, joka tulisi viimeinkin ottaa vakavasti. 

Opetussuunnitelmiin on selvästi kirjattu tavoitteeksi sukupuolten välisen tasa-

arvon edistäminen. Minkä vuoksi sen eteen on sitten tehty niin vähän? Onko 

lapset niin tärkeää saada sosiaalistettua yhteiskuntamme 

heteronormatiivisuuteen, että sen varjolla tai vuoksi ollaan edelleen valmiita 

välittämään kuvaa naisista toisarvoisina ja miehistä ensisijaisina toimijoina ja 

ihmisinä?   

Foucaultilainen näkymätön, diskursiivinen valta ja sen ylläpitämät kategoriat 

määrittelevät pitkälti yksilöillä olevat mahdollisuudet olla ja toimia.
351

 

Monimutkaisten valtasuhteiden olemassaolon tiedostaminen, niiden tekeminen 

näkyväksi ja niiden murtaminen on edellytyksenä niin sukupuolten kuin 

esimerkiksi eri etnisten ryhmien ja yhteiskuntaluokkien välisen tasa-arvon 

edistämisessä. Jos rakenteissa piilevää valtahierarkiaa ei tiedosteta, jäävät  tasa-

arvoiseen yhteiskuntaan tähtäävät pyrkimykset pinnallisiksi. 
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LIITE 1. Aineiston tarkempi esittely 

Suuri kertomus/Elämä edessä 

Kirja on jaettu osioihin, jotka on nimetty seuraavasti: Hyvää ja pahaa, Elämää Jeesuksen 

aikana, Elämää seurakunnassa, Lähiympäristön uskonnollista elämää, Oikein ja väärin, 

Jeesus opettajana, Elämää Jumalan maailmassa ja Elämän juhlaa. Kukin osio jakautuu 

useampaan teemalukuun. Aihesisältöinä ovat muun muassa kiusaaminen, erilaisuuden 

hyväksyminen, anteeksi pyytäminen ja sääntöjen noudattaminen. Seurakunnan ja kirkon 

elämää esitellään luterilaisen kirkossakäynnin konventioiden näkökulmasta, ja ortodoksisen ja 

katolisen kirkon elämään sekä helluntaiseurakuntaan luodaan katsaus. Ainoana ei-kristillisenä 

uskontona esitellään islam. Lisäksi käsitellään mm.  kateutta, ystävyyttä, pelkoa ja omantunnon 

asioita oikein ja väärin tekemisen näkökulmista. Isä meidän –rukous käydään läpi useampaan 

lukuun pilkottuna ja arkisin esimerkein elävöitettynä. Kirkkovuoden merkki- ja juhlapäivät on 

esitelty omissa luvuissaan, ja kirjan lopussa on 25:n lapsille sopivan hengellisen ja 

enimmäkseen perinteisen laulun (esimerkiksi Hoosianna, Jumalan kämmenellä ja Mä silmät 

luon ylös taivaaseen) sanat. 

 

Suuri kertomus/Matkalla 

Osioiden nimet ovat Hyvä elämä, Jumala kutsuu matkalle, Matka luvattuun maahan, 

Seurakunnan elämää, Elämän rikkaus, Perillä luvatussa maassa, Aikojen alussa, Uskonto ja 

elämän juhlat, Jeesuksen opetuksia sekä Joulun ja pääsiäisen aika. Raamatun kertomusten 

lomaan on lisätty tietoiskuja käsitteistä, jotka mahdollisesti ovat lapsille hieman epäselviä tai 

vieraita, kuten uhri, harppu, setri, profeetta ja kalliohauta. Jokaisen luvun lopuksi on myös 

pohdintatehtäviä. Kirjan lopussa on Uskontunnustus, Isä meidän –rukous ja Herran siunaus. 

 

Suuri kertomus/Ihmisten edessä 

Osioiden otsikot ovat Elämän pelisäännöt, Kymmenen käskyn laki, Jeesus Nasaretilainen, 

Jeesus ihmisten keskellä, Jeesus Kristus, Elämän suuria kysymyksiä sekä Luterilainen usko. 

 

Suuri kertomus/Parempi maailma 

Kirjan osiot on nimetty seuraavasti: Alkuseurakunnan elämää, Jeesus-liikkeestä maailman 

suurimmaksi uskonnoksi, Elämän monet sävyt, Suomalainen uskontoperinne, Uskonto tämän 

päivän Suomessa sekä Ihmisten ja uskontojen maailma. Lukujen lopuissa on pohdintatehtäviä. 

Kirjan aluksi esitellään alkuseurakunnan vaiheita ja Jeesus-liikkeen kehittymistä maailman 

suurimmaksi uskonnoksi. Suomalainen uskontoperinne muinaisuskosta herätysliikkeisiin 

käydään läpi muutaman luvun aikana. Tämän hetken suomalaiseen uskonnollisuuteen on 

mahdutettu luvut kristillisistä kirkoista ja suuntauksista, islamista sekä uskonnonvapaudesta. 

Kirjassa luodaan katsaus myös muiden maanosien uskontoihin ja elämään sekä esitellään 

hyväntekijöitä eri uskontojen ja kulttuurien parissa. Kirjan lopussa on Uskontunnustus, Isä 

meidän –rukous ja Herran siunaus. 

 

Tähti 1 

Ensimmäisen luokan kirjan osiot ovat seuraavat: Vau mikä paikka!, Yritetään yhdessä, 

Jumalan luomaa, kaikki siis huomaa, Joulu on Jeesuksen syntymäpäivä, Kohti suurta tehtävää, 

Täällä ollaan Jumala!, Pääsiäinen tulla saa sekä Hyvällä tuulella. Lukujen lopussa on 

pohdintatehtävä. Kirjan aluksi tutustutaan siis kirkkoon ja kirkon henkilökuntaan. Seuraavan 

osion luvuissa käydään läpi ystävyyttä, kateutta ja anteeksipyytämistä sekä erilaisuuden 

hyväksymistä ja pelkoja. Luomiskertomus on myös sujautettu kirjan alkupuolelle. Nuoren 

Jeesuksen elämää käydään hieman läpi, ja kristittyjen tärkeimmät juhlat joulu ja pääsiäinen on 
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käsitelty useamman luvun aikana. Kirjan loppupuolen luvuille on otettu myönteisiä teemoja 

kuten auttaminen, kiitos ja ilo. Lopuksi on 18:n hengellisen laulun sanat. 

 

Tähti 3 

Lukujen lopuissa on useita pohdintatehtäviä, ja joidenkin yhteyteen on lisätty ns. Johtolanka. 

Johtolangan esittämään kysymykseen löytyy vastaus tietystä Raamatunkohdasta, joka on 

merkitty kysymyksen perään. Kirjan osiot ovat Minä ja juureni, Kristinuskon juurilla, Pieni 

joulunäytelmä, Mooseksen matkassa, Kymmenen käskyä, Pääsiäinen sekä Yksin ja yhdessä. 

Kirja alkaa viittauksella luomiskertomukseen, josta siirrytään erilaisuuden teemaan. 

Kristinuskon juuria selvitetään Vanhan Testamentin kertomusten avulla, esimerkiksi 

kertomuksilla Abrahamista ja Joosefista. Joulun sanoma käydään läpi jouluevankeliumin 

päätapahtumien avulla. Mooseksen ja valitun kansan vaiheet esitellään usean luvun mittaan, ja 

kymmenen käskyä käsitellään seuraavissa luvuissa. Viimeisissä luvuissa käsitellään 

rukoilemista, anteeksipyytämistä ja omatuntoa. Aivan lopussa on 15:n hengellisen laulun sanat 

ja Raamatun kirjat luettelona. 

 

Tähti 4 

Jokaisen luvun yhteydessä on Johtolanka- ja pohdintatehtäviä. Osiot on nimetty seuraavasti: 

Matka Jeesuksen aikaan, Jeesuksen kanssa, Valmistaudumme jouluun, Jeesus opettaa, 

Sydämen valintoja, Pääsiäisen tie sekä Kristinusko ympärillämme. Luvut alkavat Jeesuksen 

varhaisen elämän käsittelyllä jatkuen kertomuksilla Jeesuksen ihmeteoista. Jeesuksen opetuksia 

käydään läpi usean luvun verran, jonka jälkeen huomio siirtyy lasten maailmaan ja lasten 

välisiin suhteisiin ja ongelmiin, joita käsitellään arkisten esimerkkitarinoiden avulla. Jouluun 

on otettu näkökulmaksi seurakunnan valmistautuminen joulunviettoon, ja pääsiäisluvuissa 

korostuu Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus. Kristinuskon eri suuntia ja 

kristinuskon näkyminen Suomessa käsitellään viimeisissä luvuissa. Kirjan lopuksi on 13 

hengellistä laulua sekä Raamatun kirjat luettelona. 

 

Tähti 5 

Johtolanka- ja pohdintatehtävät ovat jokaisen luvun yhteydessä. Kirjassa on osiot Millaisessa 

maailmassa elämme? Kristittynä maailmassa, Kuvan takana – symboliikan maailma, 

Kirkkovuoden neljä vuodenaikaa, Elämän matkapysäkit, Kristittyjen suuri perhe, Kirkkotaiteen 

helmiä sekä Diakonia – apua lähelle ja kauas. Kirjan aluksi käsitellään toisten kulttuurien 

hyväksymistä ottamalla näkökulmaksi se, että maailmassa on paljon erilaisia uskontoja ja 

monia tapoja nähdä maailma. Sivutaan myös uskonnon ja tieteen välistä suhdetta ja todetaan, 

että ne pystyvät vastaamaan eri kysymyksiin eivätkä ole ristiriidassa keskenään. 

Moraalikysymyksiä käsitellään kristinuskon kautta, ja kristilliseen kuvasymboliikkaan 

perehdytään useamman luvun verran. Kirkkovuosi esitellään tärkeine juhla- ja 

merkkipäivineen. Omissa luvuissaan käydään läpi kristityn elämän taitekohtiin liittyvät 

rituaalit kuten kaste, konfirmaatio ja hautajaiset. Kristinuskon suunnat esitellään luvuittain. 

Useammassa luvussa käsitellään kirkkotaidetta, maalauksia ja musiikkia, ja kirjan lopussa on 

diakoniaa käsitteleviä lukuja. Aivan lopussa on 15:n hengellisen laulun sanat ja Raamatun 

kirjat luettelona. 

 

Tähti 6 

Osioiden nimet ovat Punnittua puhetta, Kirkkoa rakentamassa, Virtauksia Itämerellä, 

Kiikarissa kirjava maailma, Nykyajan apostolit, Arjen etiikkaa ja Ainutlaatuista elämää 

rakentamaan. Kirjan sisäkannessa on kuvattu maailman kartta johon on merkitty, mihin 

uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä asuu missäkin päin maapalloa. Kirjan aluksi esitellään 

kristillisen etiikan kulmakivet ja pohditaan oikean ja väärän eroa. Seuraavaksi käydään läpi 

kirkon historiaa kristinuskon alkuajoista uskonpuhdistukseen saakka. Esitellään kristinuskon 

ssaapuminen Suomeen, jonka yhteydessä sivutaan suomalaista kansanuskoa. Maailman suuria 
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uskontoja, hindulaisuutta, juutalaisuutta, islamia ja buddhalaisuutta käsitellään seuraavissa 

luvuissa. Nykyajan lähetystyötä esitellään mm. kummilapsi- ja avustustyön näkökulmista. 

Arkipäivän eettisiä kysymyksiä käydään läpi usean luvun verran, ja kirjan loppuluvuissa 

pohditaan mm. sitä, miten elämänsä voi käyttää ja millaisia haaveita ihmisillä on. Aivan 

lopuksi on 13:n hengellisen laulun sanat ja Raamatun kirjat luettelona. 

 

Miina, Ville ja vintiöt 

Kirja alkaa pienellä ohjeistuksella opettajalle ja oppilaille. Kirjan tarkoituksena on tekstin 

mukaan virittää keskustelua ja saada oppilaat miettimään erilaisia aiheita. Sisältö on ryhmitelty 

opetussuunnitelman neljän aihepiirin ja jokaisesta valitun yhden teeman mukaisesti. Aihepiirit, 

jotka jakautuvat useisiin alalukuihin, ovat Ystävyys, Erilaisuus ja suvaitsevaisuus, Yhdessä 

eläminen ja Minä ja luonto. Aivan kirjan alussa olevassa oppilaan ohjeistuksessa esitellään 

Vintiö, joka on Miinan rakkain pehmolelu. Vintiö herää eloon lasten seurassa, ja lasten 

mielikuvituksessa se muuttaa ominaisuuksiaan tilanteen mukaan. Kirjan lukujen yhteydessä on 

pohdintatehtäviä. Kirjan aluksi esitellään elämänkatsomustieto oppiaineena sekä sen 

opetuksessa käytettäviä työskentelytapoja. Näitä ovat esimerkiksi keskustelu ja kuuntelu, 

ajatuskarttojen tekeminen, esitykset ja näytelmät sekä ryhmätyöt. Ystävyys-osiossa käsitellään 

kaveruutta ja mietitään sitä, millainen on ystävä ja mitä ystävyyteen kuuluu. Luvuissa 

pohditaan myös anteeksi pyytämistä, rakkautta, muiden ihmisten kanssa toimeen tulemista ja 

puhumisen ja kuuntelemisen opettelun tärkeyttä. Erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta käsitellään 

useasta eri näkökulmasta. Omat lukunsa ovat mm. erilaisten tapakulttuurien, ulkonäön, 

lahjakkuuden ja kiinnostuksenkohteiden sekä elinympäristön luomien erilaisten tapojen 

pohdinnoille. Käsitellään myös vapaaehtoista muista erottautumista ja tahatonta erilaisuutta, 

kuten sairautta tai vammaisuutta. Kirjassa sivutaan myös erilaisuuden pelkoa, rasismia ja 

suvaitsevaisuutta. Yhteisössä elämiseen liittyviä asioita käydään läpi kolmannessa osiossa. 

Luvuissa nostetaan esiin teemoja kuten säännöt ja niiden noudattaminen, valehteleminen ja 

hienotunteisuus. Neljännessä osiossa käsitellään luontoon liittyviä asioita. Esitellään ja 

pohditaan luonnossa liikkumista, jokamiehenoikeuksia sekä ihmisen ja luonnon suhdetta. 

Yhtenä teemana on luonnonsuojelu ja mitä jokainen voi tehdä sen eteen. Myös ruoan tuotantoa 

sivutaan, ja viimeisessä luvussa käsitellään lemmikki- ja kotieläimiä. 

 

Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus 

Samoin kuin Vintiöt-kirja, tämäkin on jaettu neljään aihepiiriin, jotka jattovat Ajattelun vapaus, 

Kulttuuri, Tasa-arvo ja rauha ja Kestävä kehitys. Kirja alkaa katsauksella 

elämänkatsomustiedon tunneilla käytettyihin työtapoihin.Ajattelun vapaus –osiossa 

tarkastellaan suvaitsevaisuutta, demokratiaa, uskonnonvapautta, rasismia ja sortoa. Myös 

mielipiteen ilmaisua, sen perustelua ja keskustelua käydään läpi ja harjoitellaan. Kulttuuri-

osiossa pohditaan mitä on kulttuuri, ja edetään suomalaisen kulttuurin piirteiden kautta 

esittelemään suomalaisia kulttuurivähemmistöjä ja maailman muita kulttuuriperinteitä. Taidetta 

ja viihdettä käsitellään omissa luvuissaan. Tasa-arvo ja rauha –osiossa käydään läpi väkivallan 

syitä ja seurauksia  ja rauhan edistämistä. Pohditaan tasa-arvoa ja esitellään yleismaailmallinen 

ihmisoikeuksien julistus. Demokratian käsite nostetaan myös esiin. Kestävän kehityksen 

osiossa käsitellään kestävän kehityksen periaatteita ja miten jokainen voi omalta osaltaan 

toteuttaa niitä esimerkiksi lajittelemalla jätteensä, pyrkimällä veden säästämiseen ja laskemalla 

kodin lämpötilaa hieman. 
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LIITE 2. Kuvaliite. 

 

1.                 2.  

 

3.                     4.  
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