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1 Johdanto 
 

 

Käsitys sukupuolesta on vaihdellut eri kulttuureissa eri aikoina (Nanda, 2014, 1–

2). Ihmisten jaottelu naisiin ja miehiin on kuitenkin ollut vakiintunut tapa useim-

missa yhteiskunnissa kautta historian, ja todennäköisesti suurin osa ihmisistä on-

kin syntymässä määritettyyn nais- tai miessukupuoleensa täysin tyytyväinen 

(THL, 2020a). Kaikkien ihmisten kokemus omasta sukupuolestaan ei kuitenkaan 

istu tähän binääriseen sukupuolikäsitykseen, tai ihmisen oma käsitys sukupuo-

lestaan voi poiketa syntymässä määritetystä. Käsitykset sukupuolesta ja sen mo-

ninaisuudesta ovatkin sekä tarkentuneet että laajentuneet viimeisten vuosikym-

menien aikana. Sen ansiosta myös sukupuolivähemmistöjen asema on ollut 

enemmän esillä julkisessa keskustelussa.  

 

Perusopetuksessa on aina ollut lapsia ja nuoria, jotka eivät asetu kaksijakoisen 

sukupuolikäsityksen malliin. Kuitenkin vasta viime aikoina on vahvasti painotettu 

sitä, että sukupuolen moninaisuuden ymmärrys myös koulukontekstissa on erit-

täin tärkeää. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa velvoitetaan opet-

tajia ottamaan sukupuolen moninaisuus huomioon jokapäiväisessä ammatilli-

sessa työssään, ja yhtenä perusopetuksen tavoitteista on laajentaa tietoa ja ym-

märrystä sukupuolen moninaisuudesta (POPS 2014).  

 

Koulukontekstissa moninaisuutta voi käsitellä esimerkiksi lasten- ja nuortenkirjal-

lisuutta hyödyntäen – tarjoaahan kaunokirjallisuuden lukeminen mahdollisuuksia 

ymmärtää paremmin sekä itseämme että meitä ympäröivää todellisuutta. Luke-

mamme kirjallisuus vaikuttaa merkittävällä tavalla asenteiden, arvojen ja maail-

mankuvan rakentumiseen, ja fiktiivisen hahmon asemaan asettuminen näyttelee 

tässä prosessissa merkittävää roolia. (Kidd & Castano, 2013, 377.) Lasten ja 

nuorten lukemisesta ollaan yhä enenevissä määrin huolissaan, ja jotta lapset ja 

nuoret sitoutuisivat lukuharrastukseen, tulisi heidän saada lukea itseään kiinnos-

tavaa ja samaistumisen kokemuksia tarjoavaa kirjallisuutta (Grünthal, 2020, 187). 

Toivottavaa olisi, että jokainen lapsi ja nuori löytäisi lukemistaan kirjoista samais-
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tumisen kohteita ja kosketuspintaa omaan elämäänsä mutta myös mahdollisuuk-

sia erilaisuuden ymmärtämiseen ja maailmankatsomuksen avartamiseen. Kau-

nokirjallisuus kantaa siis merkittävää tehtävää lasten ja nuorten kasvattamisessa 

yhteiskunnan aktiivisiksi ja sitä kehittäviksi jäseniksi sekä maailmankansalaisiksi 

(Heikkilä-Halttunen, 2003, 219), minkä vuoksi lasten- ja nuortenkirjoja on tärkeää 

tutkia myös yhteiskunnallisen tasa-arvon ja vähemmistöjen aseman näkökulmia 

hyödyntäen. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella sukupuolen moninaisuuden ja su-

kupuolen moninaisuutta ilmentävien henkilöhahmojen kuvausta 2020-luvun tait-

teessa julkaistuissa suomalaisissa lasten- ja nuortenkirjoissa. Tutkielmani aluksi 

käsittelen sukupuolen moninaisuutta käsitteenä ja ilmiönä, minkä jälkeen tarkas-

telen lastenkirjallisuuden roolia asenteiden ja arvojen välittäjänä sekä sen merki-

tystä osana suomalaista peruskoulua. Tämän jälkeen analysoin sisällönanalyyt-

tisin keinoin sitä, miten sukupuolen moninaisuutta kuvataan ja käsitellään nel-

jässä kotimaisessa vuoden 2015 jälkeen julkaistussa lasten- ja nuortenkirjassa. 

Pyrin valikoimaan tarkastelun kohteeksi mahdollisimman tuoreita, ajankohtaisia 

ja kotimaisia lasten- ja nuortenkirjoja. Teokset, joita tarkastelen tutkielmassani 

ovat Elina Hirvosen Näkymätön (2016), Kuura Autereen Lohikäärme, jolla oli kel-

taiset varpaat (2019), Siri Kolun Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016) ja Mila Te-

räksen Amiraali (2020). Teoksista kaksi ensimmäistä ovat lasten kuvakirjoja ja 

kaksi viimeisintä nuortenromaaneja.  
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2 Sukupuolen moninaisuus 
 

Tässä luvussa käsittelen sukupuolen moninaisuutta laajemmin sekä käsitteenä 

että suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa. Tarkastelen myös sitä, miten suku-

puolen moninaisuus näyttäytyy suomalaisessa peruskoulussa.  

 

 

2.1 Sukupuolen moninaisuuden määrittelyä 
 

Ymmärrys sukupuolesta ja sen moninaisuudesta on käynyt läpi merkittävän mur-

roksen viime aikoina, ja binäärinen sukupuolikäsitys on asetettu kriittisen tarkas-

telun kohteeksi. Binäärisellä eli kaksijakoisella sukupuolikäsityksellä tarkoitetaan 

sitä, että ihmiset jaetaan naisiin ja miehiin eikä muita sukupuolia tunnusteta (Rist-

kari, Suni & Tyni, 2018, 22).  Binääriseen sukupuolikäsitykseen sisältyy myös 

ajatus naisen ja miehen vastakohtaisuudesta (Nanda, 2014, 1). Sukupuolen (tai 

sukupuolten) moninaisuus kyseenalaistaa binäärisen sukupuolikäsityksen, ja 

sillä tarkoitetaan sitä, että sukupuoli nähdään moninaisena ilmiönä, jota ei voi 

jakaa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja toisistaan selvästi erotettavaan suku-

puoleen (Seta, 2021a). Osa ihmisistä kokee olevansa selkeästi joko naisia tai 

miehiä, osa molempia ja osalla sukupuolen kokemus ei mahdu näiden kahden 

sukupuolen rajoihin (THL, 2020a).  

 

Sukupuoli ja sen moninaisuus on kulttuurisesti vaihteleva ilmiö. Monissa maissa, 

Euroopan maista Saksassa ja Maltalla, käytössä on juridisesti kolme sukupuolta 

(Valojää, 2018). Joissain kulttuureissa ja yhteisöissä sukupuolivähemmistöön 

kuuluvat yhteisön jäsenet ovat arvostetussa asemassa (Karvinen, n.d.). Esimer-

kiksi Pohjois-Amerikan alkuperäisväestön keskuudessa sukupuolen moninaisuu-

den nähdään olevan yhteydessä pyhyyteen ja henkisyyteen (Nanda, 2014, 19–

20). 

 

Sukupuolen moninaisuuden käsite viittaa sekä sukupuolivähemmistöihin että -

enemmistöihin, ja jokaisen ihmisen sukupuolen nähdään koostuvan moninaisesti 
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ainutlaatuisista ja yksilöllisistä tekijöistä (Seta, 2021a). Termiä voi siis käyttää ku-

vaamaan jokaisen ihmisen kokemusta omasta sukupuolestaan tai kuvaamaan 

sukupuolen moninaisuutta yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Sukupuolen moni-

naisuus voi olla biologista tai se voi liittyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 

ilmaisuun.  

 

Seuraavaksi määrittelen lisää sukupuolen moninaisuutta ja siten tutkielmani kan-

nalta keskeisimpiä käsitteitä tiiviisti. On tärkeää huomioida se, että jokaisen ihmi-

sen kokemus sukupuoli-identiteetistään on ainutlaatuinen, eivätkä sukupuolen 

moninaisuutta kuvaavat termit ole siksi yksiselitteisiä tai kattavia. Myös oman su-

kupuoli-identiteetin määrittelemättä jättäminen on jokaisen oikeus. (Seta, 2021a.) 

 

Cissukupuolisuus ja cisnormatiivisuus 

Cissukupuolisiksi kutsutaan enemmistöä ihmisistä eli heitä, joiden käsitys omasta 

sukupuolesta vastaa sukupuolta, joka on heille syntymässä määritetty. Cisnainen 

on määritetty syntymässä tytöksi ja cismies pojaksi. (Seta, 2021a.) Cissukupuo-

lisuuteen liittyy yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme vallitseva ajatusmalli, 

jota kutsutaan cisnormiksi. Sen mukaan kaikki ihmiset kokevat heille syntymässä 

määritetyn sukupuolen omakseen ja ilmentävät sitä tyypilliseen tapaan. Cisnor-

matiivisuus pitää siis sisällään binäärisen ajatuksen kahdesta sukupuolesta, 

joista jompaakumpaa kaikkien ihmisten tulisi olla. (THL, 2020b.)  

 

Heteronormatiivisuus 

Heteronormatiivisuus tai hetero-oletus on normi, jonka mukaan kaikkien ihmisten 

oletetaan kuuluvan kahteen toisilleen vastakkaiseen sukupuoleen, naisiin ja mie-

hiin, ja että nämä sukupuolet kokevat vetoa toisiaan kohtaan (THL, 2020b).  He-

tero- ja cisnormatiivisuuden seurauksena heteroseksuaalisuus ja cissukupuoli-

suus nähdään yhteiskunnassa muita seksuaalisia suuntautumisia ja sukupuolen 

moninaisuuksia normaalimpana ja toivotumpana asiaintilana. 
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Sukupuoli-identiteetti 

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta sukupuolestaan tai 

sukupuolettomuudestaan. Se on yksilöllinen eikä kaikilla vastaa ihmiselle synty-

mässä määriteltyä sukupuolta tai rajaudu vain kahteen sukupuoleen. (Seta, 

2021a.) 

 

Sukupuolen ilmaisu 

Ihminen voi ilmaista itseään erilaisilla tavoilla, jotka näyttäytyvät kulttuurissamme 

sukupuolittuneina. Sukupuolen ilmaisu pitää sisällään ihmisen toimintaan ja käyt-

täytymiseen liittyviä tekijöitä kuten vaatetuksen, puhetyylin, ilmeet ja eleet, joiden 

kautta ihminen ilmaisee itselleen ja muille olevansa nainen, mies tai jotain muuta. 

Sukupuolta voi ilmaista esimerkiksi feminiinisesti, maskuliinisesti tai andro-

gyynisti, joista jälkimmäisellä tarkoitetaan feminiinisten ja maskuliinisten piirtei-

den yhdistymistä samassa ihmisessä. (Seta, 2021a.) 

 

Ei-binäärinen 

Ei-binäärisen henkilön sukupuoli-identiteetti ei asetu kaksijakoiseen (binääri-

seen) nais-mies-jakoon. Ei-binäärisiksi ihmisiksi itsensä voivat identifioida esi-

merkiksi muunsukupuoliset, intersukupuoliset tai sukupuolettomat ihmiset. (THL, 

2020b.) 

 

Intersukupuolisuus 

Intersukupuolisuus viittaa siihen, että osaa ihmisistä ei pystytä fyysisten ominai-

suuksiensa perusteella tulkitsemaan yksiselitteisesti naisiksi tai miehiksi. Yleensä 

nämä ominaisuudet käsittävät sukuelimet, kromosomit tai hormonitoiminnan. In-

tersukupuolinen ihminen voi ilmaista sukupuoli-identiteettiään eri tavoin tai inter-

sukupuolisuus voi olla jollekin sukupuoli-identiteetti. Intersukupuolisia on noin 

0,02–1,7 % väestöstä. (Seta, 2021a.) 
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Muunsukupuolisuus 

Muunsukupuolisuus toimii kattokäsitteenä ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille, 

ja muunsukupuolinen ihminen voikin identifioitua sekä mieheksi että naiseksi, jok-

sikin niiden väliltä tai sitten nähdä itsensä täysin tämän jaon ulkopuolisella tai 

täysin sukupuolettomana (Seta, 2021a).  

 

Transsukupuolisuus 

Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänelle syntymässä 

määriteltyä sukupuolta, jolloin hän kokee sukupuoliristiriitaa syntymässä määri-

teltyä sukupuolta kohtaan. Transsukupuolinen ihminen on usein sukupuoli-iden-

titeetiltään mies tai nainen, mutta hän voi myös olla esimerkiksi muunsukupuoli-

nen. Transmies on mies, joka on määritelty syntymässä tytöksi, mutta on suku-

puoli-identiteetiltään mies, kun taas transnainen on nainen, joka on syntymässä 

määritelty pojaksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään nainen. Lapsi, jonka suku-

puoli ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta on translapsi ja tällai-

nen nuori on transnuori. (Seta, 2021a.) Osalla transsukupuolisista ihmisistä on 

tarve sukupuolen korjaamiseen liittyvään lääketieteelliseen hoitoon ja/tai suku-

puolen juridiseen vahvistamiseen, osalla ei (THL, 2020b).  

 

Sukupuolen korjaus 

Sukupuolen korjaus tai transitio tarkoittaa yleisesti lääketieteellisiä hoitoja, joiden 

avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen ihminen voi korjata kehoaan su-

kupuoli-identiteettiään vastaavaksi. Sukupuolen korjaus pitää sisällään myös so-

siaalisen ja juridisen puolen, joista jälkimmäinen tarkoittaa väestörekisterin hen-

kilötietojen kuten nimen, henkilötunnuksen ja sukupuolen muuttamista. (Seta, 

2021a.) 

 

Sukupuolidysforia  

Sukupuolidysforia on yksilöllinen kokemus, jolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista 

pahan olon tunnetta, joka johtuu ihmisen kokemasta sukupuoliristiriidasta. Ke-

hodysforia tarkoittaa oman kehon sukupuolitettuihin piirteisiin kohdistuvaa ahdis-
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tuksen, vierauden tai inhon tunnetta, kun taas sosiaalinen dysforia käsittää sosi-

aalisissa tilanteissa esiintyvän ahdistuksen tai pahan olon tunteen, joka liittyy 

väärinsukupuolittamiseen eli siihen, että ihminen ei tule nähdyksi omana itse-

nään. Sukupuolidysforiasta voi kärsiä myös ihminen, jolla ei ole tarvetta sukupuo-

lenkorjaukselle. (Seta, 2021a.) Muun muassa Sukupuolen moninaisuuden osaa-

miskeskus tarjoaa tukea ja vinkkejä sekä keho- että sosiaalisen dysforian hallin-

taan.  

 

 

2.2 Sukupuolen moninaisuus suomalaisessa yhteiskunnassa 
 

Suomessa on suhtauduttu sukupuolen moninaisuuteen erilaisin tavoin eri ai-

koina. 1500- ja 1700-luvuilla sukupuolen moninaisuuden ilmentäminen esimer-

kiksi pukeutumisen ja sukupuoliroolien rikkomisen kautta oli rikos, ja tällaisten 

rajojen ylittäminen nähtiin syntinä ja sairautena. 1700-luvulla tietoisuus intersuku-

puolisuudesta lisääntyi, ja siitä opetettiin esimerkiksi kätilökoulutuksessa. 1700-

luvulla syntynyt intersukupuolinen lapsi saattoi saada syntyessään sekä naisen 

että miehen nimen ja päättää elämänsä aikana, kumpaa sukupuolta hän haluaa 

ilmentää. (Sukupuolen osaamiskeskus, 2021a.) 1800-luvulla transsukupuolisuus 

ja homoseksuaalisuus ymmärrettiin yhtenä ja samana ilmiönä, ja vuosisadan lo-

pulla psykiatriassa alettiin puhua niin sanotusta kaksineuvoisuudesta henkilöiden 

kohdalla, jotka kokivat kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen. 1800-luvun Suo-

messa käsitykset homoudesta, transvestiittisuudesta sekä transsukupuolisuu-

desta, jota kutsuttiin transseksuaalisuudeksi, nähtiin kuitenkin edelleen sairauk-

sina ja kehityshäiriöinä. (Suhonen, 2007, 53.) Tämä johti siihen, että suurin osa 

sukupuolivähemmistöjen edustajista ei uskaltanut elää omana itsenään. Jotkut 

kuitenkin hakeutuivat salaisiin sateenkaariryhmiin, joissa he saattoivat toimia vä-

hemmistöidentiteettiään ilmentäen. (Sukupuolen osaamiskeskus, 2021a.) 

 

1900-luvulla transihmisten hormonihoidot mahdollistuivat, ja suomalaisetkin lää-

kärit ottivat mallia kansainvälisistä tutkimuksista ja hoitomuodoista. Ensimmäinen 

Suomessa tehty sukupuolenkorjausleikkaus tapahtui vuonna 1958, ja 1960-lu-
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vulle siirryttäessä yksittäiset transihmiset saivat Suomessa psykiatrista ja kirur-

gista hoitoa. Hoidon saaminen ja sukupuolen korjaaminen oli kuitenkin edelleen 

haastavaa ja byrokraattista. Lääkärien ja hoitohenkilökunnan ymmärrys transsu-

kupuolisuudesta oli vähäistä, eivätkä monet transsukupuoliset ihmiset tienneet, 

mistä saada apua. 1980-luvulla etunimen vahvistaminen ja henkilötunnuksen 

vaihtaminen mahdollistuivat, mutta juridisen tilanteen parantumisesta huolimatta 

hoidon saaminen oli edelleen vaikeaa, ja vielä 1990-luvulla sukupuolenkorjaus-

leikkausten laatu oli kirurgien riittämättömän perehdytyksen vuoksi heikkoa. (Su-

honen, 2007, 59–61.)  

 

Tänä päivänä sukupuolen moninaisuus ja sen hyväksyminen saattaa joillain alu-

eilla näyttäytyä jopa itsestäänselvyytenä, vaikka sukupuolen moninaisuus on tun-

nistettu ja tunnustettu tasa-arvolaissa vasta 2010-luvun puolessavälissä. Suo-

men perustuslaki määrää, että jokainen ihminen on yhdenvertainen lain edessä, 

eikä ketään saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskon-

non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun ihmi-

seen itseensä liittyvän syyn perusteella (Suomen perustuslaki 1999/731 § 6). 

Suomen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait uudistettiin vuonna 2015, ja ne kieltä-

vät syrjinnän ja velvoittavat viranomaisilta yhdenvertaisuuden edistämistä. Erityi-

sesti tasa-arvolaki suojaa sukupuolivähemmistöjä, ja sen tarkoituksena onkin es-

tää syrjintää, joka perustuu ihmisen sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai su-

kupuolen ilmaisuun. Laki kieltää myös kaiken häirinnän, joka liittyy ihmisen sek-

suaalisuuteen ja sukupuoleen. (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

1986/609 § 7.) Konkreettisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait edellyttävät vi-

ranomaisilta ja työnantajilta – myös oppilaitoksilta – yhdenvertaisuussuunnitel-

mien ja tasa-arvosuunnitelmien laatimista, joissa ilmaistaan toimet yhdenvertai-

suuden ja tasa-arvon edistämiseksi (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-ar-

vosta 1986/609 § 4 ja § 5; Yhdenvertaisuuslaki 2014/1325 § 5 ja § 6). Pelkät 

suunnitelmat eivät toki yksinään takaa yhdenvertaisuuden edistämistä ja niiden 

lisäksi tarvitaan myös muita toimia.  

 

Suomessa sukupuolen korjaushoito käsittää sekä juridisen että lääketieteellisen 

puolen. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan väestörekisterissä olemassa olevaa 

sukupuolimerkintää, joka määrittää henkilöllisyystodistuksiin ja muihin virallisiin 
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dokumentteihin merkityn sukupuolen sekä sen, minkä sukupuolen edustajana ih-

minen kohdataan esimerkiksi terveydenhuollossa. Juridisen sukupuolen voi kor-

jata vastaamaan itselle paremmin sopivaa sukupuolta, mutta Suomessa on tällä 

hetkellä käytössä vain kaksi sukupuolta, nainen ja mies. (Ristkari, Suni & Tyni, 

2018, 72–73.) Ihmisoikeusjärjestö Setan vuoden 2017 tiedon mukaan sukupuoli-

identiteetin tutkimuksiin hakeutuu Suomessa vuosittain noin 800 ihmistä, ja trans-

ihmisistä noin puolet käy läpi sukuelinkirurgiaa. Suomessa sukupuolenkorjaus-

prosessiin liittyvä hoito ja tutkimukset kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin, 

ja sukupuoli-identiteetin tutkimukset ovat maksuttomia. Hormonihoitoihin puoles-

taan saa Kelan peruskorvausta vuoden ajan, minkä jälkeen ylempi erityiskorvaus 

on mahdollinen. Sukupuolenkorjaukseen kuuluvat leikkaukset kustantaa taas po-

tilaan kotikunta. (Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, 2021b.) Tällä het-

kellä Suomessa sukupuolenkorjaukseen tähtäävät tutkimukset on mahdollista 

aloittaa 13-vuotiaana, ja hormonihoitoa voi saada tyypillisimmin 16-vuotiaasta 

lähtien. Alaikäisten hakeutuminen sukupuolenkorjaushoitoihin on ollut mahdol-

lista kuitenkin vasta vuosista 2010–2011 lähtien. (Valojää, 2018.) 

 

2020-luvun Suomessa voimassa oleva translaki on asetettu vuonna 2002 ja tullut 

voimaan vuoden 2003 alussa. Tämä translaki vaatii sukupuoltaan korjaavalta ih-

miseltä Suomen kansalaisuuden tai vakituisen asuinpaikan Suomessa lisäksi 

täysi-ikäisyyttä, lääketieteellistä selvitystä siitä, että hän pysyvästi kokee kuulu-

vansa vastakkaiseen sukupuoleen sekä osoitusta siitä, että ihminen elää koke-

mansa sukupuolen sukupuoliroolissa. Muista Pohjoismaista poiketen Suomen 

translaki vaatii sukupuoleltaan korjaavalta ihmiseltä myös sterilisaatiota tai 

muusta syystä ilmennyttä lisääntymiskyvyttömyyttä. (Laki transseksuaalin suku-

puolen vahvistamisesta 2002/563 § 1.) Nykyisen translain nähdään loukkaavan 

räikeästi sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, kehollista koskemat-

tomuutta sekä itsemääräämisoikeutta, eikä Suomi ole jäänyt ilman kritiikkiä ja 

huomautuksia muun muassa Euroopan neuvoston, ihmisvaltuuskunnan ja perus-

tuslain asiantuntijoiden toimesta (Valojää, 2018; Seta, 2021c). Tästä huolimatta 

julkisessa keskustelussa Suomea tituleerataan usein “tasa-arvon mallimaaksi” ja 

“edelläkävijäksi tasa-arvoasioissa” (Jauhola & Kantola, 2016, 214).  
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Translaki on kuitenkin uudistumassa ja sen kokonaisuudistuksen on tarkoitus to-

teutua vuonna 2022. Vuonna 2021 Trans ry yhdistyksen ajama Oikeus olla -kan-

salaisaloite, joka ajoi Suomen translain uudistusta, keräsi kahdessa päivässä 

eduskunnan käsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Alun perin tarkoituk-

sena oli, että uusi translaki astuu voimaan vuoden 2020 loppuun mennessä, 

mutta koronaviruspandemian myötä prosessi on viivästynyt. Huhtikuussa 2022 

saatavilla olevan Sosiaali- ja terveysministeriön tiedon mukaan hallituksen esitys 

on tarkoitus antaa kesäkuussa 2022. Translakiuudistuksen päämääränä on, että 

juridinen sukupuolen vahvistaminen perustuu jatkossa omalle ilmoitukselle ja on 

mahdollista ilman ikärajaa. Samalla vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä pois-

tetaan. Tavoitteena on mahdollistaa kolmas sukupuolimerkintä miehen ja naisen 

rinnalle muunsukupuolisten, intersukupuolisten sekä ei-binääristen ihmisten oi-

keuksien vahvistamiseksi. Lisäksi lakiuudistus tähtää sukupuolenkorjaushoitojen 

saavutettavuuteen ja niiden yksilöllistämiseen sekä siihen, että juridinen suku-

puolen vahvistaminen ja lääketieteellinen sukupuolenkorjaushoito erotetaan toi-

sistaan. (Seta, 2022.) 

 

Vuonna 2019 tehty Euroopan perusoikeusviraston tutkimus osoittaa, että suurin 

osa suomalaisista kokee ennakkoluulojen vähentyneen 2010-luvun puolivälin jäl-

keen Suomessa (Sukupuolen osaamiskeskus, 2021a). Tästä huolimatta yhden-

vertaisuuden tiellä on vielä runsaasti esteitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait 

eivät yksinään estä rakenteellisen syrjinnän sekä syrjinnän ja epäasiallisen koh-

telun esiintymistä eri elämänalueilla (Venesmäki & Karvinen, 2019, 9). 

 

 

2.3 Sukupuolen moninaisuus suomalaisessa peruskoulussa 
 

Lapsen sukupuoli-identiteetti eli sisäinen kokemus omasta sukupuolesta alkaa 

kehittyä jo noin 2–4 vuoden iässä eli lapsi voi jo varhain kokea olevansa tyttö, 

poika, osittain sekä tyttö että poika, jonkinlainen yhdistelmä näitä tai sukupuole-

ton. Lapsi voi myös kokea olevansa muuta sukupuolta, kuin miksi hänet on mää-

ritetty syntymässä. (Seta, 2019b, 5.) Vaikka kokemus sukupuolesta alkaa kehit-

tyä jo varhaislapsuudessa, lasten ja nuorten käsitys sukupuoli-identiteetistään ja 
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seksuaalisuudestaan kehittyy merkittävällä tavalla peruskouluaikana, ja kouluyh-

teisön tehtävänä on toimia tämän kehityksen tukena. Se, että oppilas kohdataan 

ja häntä kasvatetaan sukupuolen ilmaisua arvostavalla tavalla, kantaa pitkäaikai-

sia myönteisiä vaikutuksia aikuisuuteen asti (Jääskeläinen, Hautakorpi, Onwen-

Huma, Niittymäki, Pirttijärvi, Lempinen & Kajander, 2015, 13). 

 

Perusopetuksen tärkeänä tavoitteena on laajentaa tietoa ja ymmärrystä sukupuo-

len moninaisuudesta, ja perusopetusta tulee toteuttaa sukupuolitietoisesti (POPS 

2014). Sukupuolitietoisella opetuksella pyritään siihen, ettei oppilasta sosiaalis-

teta sukupuolistereotypioiden mukaisesti kategorisoimalla oppilas tiettyyn suku-

puoleen tämän ulkoisen olemuksen perusteella, ja siihen etteivät opetuksen käy-

tännöt ylläpidä tai uusinna oppilaiden jakoa sukupuolittuneisiin ryhmiin: tyttöihin 

ja poikiin. Samalla sukupuolitietoiseen opetukseen kuuluu sukupuolen moninai-

suuden tunnustaminen eli sen hyväksyminen, että sukupuolia on enemmän kuin 

kaksi. Sukupuolitietoisella opetuksella tähdätään myös siihen, etteivät työmark-

kinat segregoituisi entistä enemmän sukupuolen mukaan. Oppilaita kannuste-

taan harjoittamaan kiinnostuksen kohteitaan ja hakeutumaan heitä kiinnostaviin 

jatko-opintoihin ja työelämään sukupuolesta riippumatta. (Opetushallitus, 

2022b.) 

 

Sen lisäksi, että lasten ja nuorten käsitys sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistään 

kypsyy peruskouluaikana, on koulu myös tärkeä toimintaympäristö, jossa lapset 

ja nuoret toimivat vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja samalla omaksuvat su-

kupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä tietoja, asenteita ja arvoja (Sillanpää, 

2021, 73). On tärkeää ottaa huomioon se, että sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä 

tai seksuaalisuudeltaan ei-heteroita henkilöitä toimii kaikissa kouluyhteisön roo-

leissa – niin oppilaina ja heidän perheenjäseninään, opettajina kuin muuna hen-

kilökuntana. Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn mukaan noin kymmenen pro-

senttia nuorista kuuluu seksuaalivähemmistöihin ja noin viisi prosenttia nuorista 

määrittelee sukupuolensa joksikin muuksi kuin mikä heidän syntymässä määri-

telty sukupuolensa on (Karvinen & Venesmäki, 2019, 22).  

 

Opettajan työssä merkittävinä näyttäytyvät edellisessä luvussa laajemmin käsi-

tellyt tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki, jotka velvoittavat opettajaa ottamaan 
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sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden huomioon jokapäiväisessä am-

matillisessa työssään (Sillanpää, 2021, 77). Oppilaitokset ja koulutuksen järjes-

täjät on velvoitettu laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joilla 

tähdätään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa oppilaitoksen 

toiminnassa. Laki edellyttää, että suunnitelmat tehdään yhteistyössä sekä oppi-

laitoksen henkilöstön, oppilaiden että oppilaiden huoltajien kanssa. Tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelmat sisältävät edistämistoimenpiteitä, joiden avulla tur-

vataan koulusta jokaiselle yksilölle turvallinen sekä häirinnästä ja syrjinnästä va-

paa toimintaympäristö. Tarkoituksena on myös arvioida aikaisempien suunnitel-

mien toimenpiteiden toteuttamista ja niiden tuloksia. (Opetushallitus, 2021a.) 

 

Opettajien on hyvä olla tietoisia siitä, kuinka lapsuudessa ja nuoruudessa ihmisen 

identiteetti kehittyy merkittävällä ja tämän tulevaisuuden suuntaa ohjaavalla ta-

valla, minkä vuoksi nuoruudessa kohdattu kiusaaminen, syrjintä tai yleinen suku-

puolen moninaisuuteen liittyvän asiatiedon puute voivat kantaa pitkäaikaisia seu-

rauksia (Sillanpää, 2021, 77). Moni sateenkaarinuorista salaa identiteettinsä kou-

lukontekstissa opettajalta ja muilta oppilailta. Se, että koulussa ei pysty olemaan 

oma itsensä voi vaikuttaa negatiivisesti koulunkäyntiin, ja alisuoriutumista lisää 

se, jos nuori joutuu esimerkiksi kiusaamisen ja jatkuvan väärinsukupuolittamisen 

kohteeksi. (Karvinen & Venesmäki, 2019, 22.)  

 

Opettajien tulee pyrkiä turvaamaan jokaisen oppilaan oikeus turvallisen oppimis-

ympäristöön, tukea oppilaidensa itsetunnon ja voimavarojen kehitystä sekä tehdä 

selväksi se, että opettajan apuun voi luottaa haastavissa tilanteissa. Opettaja on-

kin osalle oppilaista tärkeä aikuinen, jota halutaan lähestyä haastavissa asioissa, 

jos oppilas vain tietää voivansa luottaa siihen, ettei tule torjutuksi opettajan toi-

mesta (Alanko, 2014, 27). Sukupuolen moninaisuuden käsitteleminen koulussa 

vaatii opettajalta riittävää tietopohjaa aiheesta, ja asiantuntevaa tietoa on onneksi 

helposti saatavilla muun muassa Setan ja Sukupuolen moninaisuuden osaamis-

keskuksen verkkosivuilla. Tutkimukset osoittavat, että lapset ovat yleisesti suh-

teellisen valmiita oppimaan sukupuolen moninaisuudesta. Opettajille tulisikin tar-

jota entistä enemmän valmiuksia keskustella moninaisuuden teemoista oppilai-

den kanssa. (Ryan, Patraw & Bednar, 2013, 101–102.)  
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Sosiaali- ja terveysministeriö listaa vuoden 2015 esitteessään hyviä käytänteitä, 

joita oppilaitoksissa tulisi ottaa käyttöön sukupuoleen liittyvän yhdenvertaisuuden 

ja tasa-arvon tukemiseksi. Tärkeimpinä ohjenuorina näyttäytyvät puuttuminen su-

kupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaan häirin-

tään, oppilaiden puhuttelu ilman oletuksia sukupuolesta ja puhuttelun mukautta-

minen tilanteen mukaan sekä oppimisympäristöjen ja muiden koulun tilojen ke-

hittäminen turvallisemmiksi kaikkien sukupuolten kannalta. Mahdollisuus muut-

taa jälkikäteen todistusten nimi- ja sukupuolimerkintöjä näyttäytyy myös tär-

keänä. Sosiaali- ja terveysministeriö listaa yhtenä käytänteenä myös sen, että 

oppilaitoksissa tulisi ottaa huomioon se, miten sukupuolen moninaisuus näkyy 

opetuksessa ja oppimateriaaleissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015. 13–16.) 

Näistä jälkimmäinen onkin oman tutkielmani keskiössä, ja lasten- ja nuortenkir-

jallisuuden muiden oppimateriaalien rinnalla tulisi ilmentää sukupuolen moninai-

suuden teemoja.  

 

Nämä Sosiaali- ja terveysministeriön käytänteet eivät kuitenkaan ulotu kaikkiin 

kouluihin, ja sukupuolta ei välttämättä useinkaan tiedosteta osana koulun toimin-

takulttuuria. Koulujen toimintatavoista esimerkiksi oppilaiden puhuttelu tyttöinä ja 

poikina, ryhmäjaot oletetun sukupuolen perusteella sekä erilliset wc- ja pukuhuo-

netilat tytöille ja pojille voivat edistää binääristä sukupuolikäsitystä ja aiheuttaa 

sukupuoleltaan moninaisille lapsille ja nuorille ahdistusta (Sillanpää, 2021, 78). 

Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että sukupuolivähemmis-

töihin kuuluvilla nuorilla on muihin nuoriin nähden huomattavasti enemmän ter-

veyteen ja hyvinvointiin sekä koulunkäyntiin ja kouluyhteisön osana toimimiseen 

liittyviä haasteita (Jokela, Luopa, Hyvärinen, Ruuska, Martelin & Klemetti, 

2020).  Tutkimukset osoittavat, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ko-

kevat usein sopeutumattomuutta koulun sukupuoliodotuksiin ja joutuvat kiusa-

tuiksi enemmistöstä poikkeavan sukupuoli-ilmaisunsa vuoksi (ks. Alanko, 2014; 

Lehtonen, 2015; Valojää, 2018). Tutkimukset (ks. Horn, 2007) osoittavat myös 

sen, että syntymässä pojaksi määritellyt ihmiset, jotka ilmaisevat sukupuoltaan 

naisellisesti, ovat erityisen alttiita kiusaamiselle ja vertaisten kielteisille asenteille 

koulussa. Näiden havaintojen valossa kaikkien oppilaiden hyvinvoinnin turvaami-

seen peruskoulussa tulisi kohdistaa entistä enemmän toimia ja resursseja.  
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3 Lasten- ja nuortenkirjallisuus 
 

Tässä luvussa määrittelen, mitä lasten- ja nuortenkirjallisuudella tarkoitetaan. 

Keskityn tarkastelemaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden vaikutusmahdollisuuksia 

sekä kirjallisuuden hyödyntämistä osana perusopetusta.  

 

 

3.1 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden määrittelyä 
 

Lastenkirjallisuuden voidaan katsoa saaneen alkunsa 1700-luvulla, jolloin lapset 

erotettiin omaksi kohderyhmäkseen, jolle alettiin kustantaa kirjallisuutta. Varhai-

simmat lapsilukijoille suunnatut teokset olivat aapisia ja erilaisia käytösoppaita, 

jotka olivat yleisilmeeltään vahvan uskonnollisia, kasvattavia ja opetuksiltaan pe-

lottelevia. (Huhtala & Juntunen, 2004, 9–10.) Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle ei 

ole yhtä ainoaa ja yksiselitteistä määritelmää, mutta sen voidaan kuitenkin todeta 

koostuvan kirjoista, jotka on kirjoitettu erityisesti lapsille ja nuorille (Mustola, 2014, 

s. 10). Tämä tavoite ei kuitenkaan ole aukoton, sillä monet alun perin aikuisille 

kirjoitetut teokset ovat saavuttaneet suosiota myös nuorempien lukijoiden kes-

kuudessa. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden voisikin määritellä kattavan kirjalli-

suutta, joka on sekä lapsille ja nuorille tarkoitettua, mutta myös heidän itsensä 

luettavakseen omaksumaa. (Karasma & Suvilehto, 2014, 12.) Lasten- ja nuorten-

kirjallisuus ei myöskään ole yksi kirjallisuuden laji, vaan se pitää sisällään monia 

tekstilajeja aina romaaneista ja novelleista runoihin, tietokirjoihin ja sarjakuviin 

(Happonen, 2020, 208).  

 

Lasten- ja nuortenkirjallisuus on moniulotteisuutensa lisäksi myös genreltään eri-

tyinen, sillä se on ainoita kirjallisuudenlajeja, joka määritellään kohderyhmänsä 

ja lukijakuntansa sekä vielä lukijakuntansa iän mukaan. Lasten- ja nuortenkirjal-

lisuus on kohdennetun lukijakuntansa ikäjakauman suhteen siis suhteellisen ra-

jattu, mutta pitää silti sisällään teoksia taaperoikäisen koskettelukirjoista nuorten 

aikuisten dekkareihin (Voipio & Laakso, 2017, 3). Tärkeää on huomioida kuiten-

kin se, että lasten- ja nuortenkirjallisuutta lukevat kaikenikäiset ihmiset (Mustola, 

2014, s. 10). Aikuiset lukevat teoksia ääneen lapsille ja nuorille mutta myös 
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omaksi ilokseen, ja oman lapsuuden ja nuoruuden lempikirjat ovat usein sellaisia, 

joihin palaamme herkästi myös aikuisiällä. Jotkut tekstit on tarkoitettu puhuttele-

maan sekä lapsia että aikuisia, jolloin ne on suunnattu niin sanotulle kaksoisylei-

sölle (Wall, 1991, 22). Lapset ja nuoret lukevat myös muuta kuin erityisesti lapsille 

ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden voidaankin 

nähdä elävän ja kehittyvän jatkuvassa vuorovaikutuksessa aikuisille suunnatun 

kirjallisuuden kanssa (Tieteen termipankki, 2020).  

 

Vaikka lasten- ja nuortenkirjallisuutta on mahdollista käsitellä yhtenä laajempana 

lajina, voidaan lastenkirjallisuuden ja nuortenkirjallisuuden välille tehdä myös 

eronteko. Lastenkirjat puhuttelevat usein hyvin eri-ikäisiä lukijoita, kun taas nuor-

tenkirjallisuus on kohdennettu tarkemmin teini-ikäisille nuorta aikuisuutta lähes-

tyville lukijoille (Happonen, 2020, 212). Karasman ja Suvilehdon (2014, 13) mu-

kaan lapsen kymmenennen ikävuoden voidaan nähdä merkitsevän siirtymää las-

tenkirjoista nuortenkirjoihin. Nuortenkirjat erottaa lastenkirjoista niiden syvempi 

tematiikka ja usein teini-ikäinen päähenkilö (Happonen, 2020, 213). Useimmiten 

nuortenkirjat ovat aikuistumiskertomuksia, joiden keskiössä on identiteettiin liitty-

vät kysymykset, jolloin nuortenkirjan suppeimman määritelmän mukaisesti voi-

daankin katsoa olevan teos, joka käsittelee nuoren aikuisuutta lähestyvän pää-

henkilön identiteettikysymyksiä (Grünn, 2003, 287; Aerila, 2013, 152).  

 

Lastenkirjallisuudesta puhuttaessa on tärkeää ottaa huomioon myös kuvituksen 

merkitys. Pesosen (2018, 146) mukaan kuvien rooli osana lastenkirjallisuutta on 

merkittävä niiden välittämän lisätiedon vuoksi. Tutkimusaineistoni lastenkirjat 

ovat kuvakirjoja, joissa kuva ja teksti muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden 

ja sekä kuvia että tekstiä esiintyy jokaisella aukeamalla. Lasten kuvakirjan väljänä 

määritelmänä voidaankin pitää kaunokirjallista teosta, joka kertoo tarinan kuvien 

ja tekstin avulla, ja joka on suunnattu lapsille lukijakuntana (Karasma & Suvilehto, 

2013, 18). Heikkilä-Halttusen (2013, 31) mukaan kuvakirjan etuna on se, että ku-

vitus laajentaa tekstin sanomaa ja visuaalisuus helpottaa samaistumista – kuva-

kirjan lukijan on yhteisen kielenkin puuttuessa mahdollista nauttia teoksesta ja 

ymmärtää sen teemoja.  
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3.2 Lasten- ja nuortenkirjat asenteiden välittäjänä sekä normien 
vahvistajana ja haastajana 

 

Lastenkirjallisuus on kantanut kautta aikojen vahvasti kasvatuksellista tehtävää 

ja lastenkirjojen voidaan nähdä peilaavan aikansa yhteiskunnallisia sekä ideolo-

gisia arvoja. Lastenkirjat siirtävät tietoa ja asenteita mutta myös tuottavat niitä. 

(Pesonen, 2013, s. 65–66.) Jo suomalaisen realistisen lastenkertomuksen pio-

neeri Zacharias Topelius (1818–1898) oli sitä mieltä, että lastenkirjallisuuden teh-

tävänä on tukea lapsen mielikuvitusta ja tunne-elämän kehitystä (Karjalainen, 

2001, 56). Kirjallisuuden kautta on haluttu opettaa lapsille ja nuorille eri asioita eri 

aikoina. Kun vanhemmassa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa opetettiin tottele-

vaisuutta, avuliaisuutta, nöyryyttä ja rehellisyyttä, nykypäivän lasten- ja nuorten-

kirjoissa taas kerrotaan avoimesti elämästä ja pyritään siten vaikuttamaan myön-

teisesti lapsen ja nuoren maailmankuvan kehittymiseen (Karasma & Suvilehto, 

2014, 14–15).  

 

Kun lapselle luetaan kirjaa tai hän lukee itse, ei kirjan sivuilta hahmotu yksin ku-

vauksia elämästä vaan samalla esityksiä sen ajan yhteiskunnassa ja kulttuurissa 

vallitsevista normeista, aatteista, uskomuksista ja arvoista.  Lasten- ja nuorten-

kirjat voivat vahvistaa olemassa olevia valtasuhteita tai kyseenalaistaa ja haastaa 

yhteiskunnassa vallalla olevia normeja. (Pesonen, 2018, 140–143.) Jokainen 

kirja samaistuttavine päähenkilöineen ja käyttäytymis- ja vuorovaikutusmallei-

neen on esitys jonkinlaisesta maailmankuvasta, jota lapselle ja nuorelle tarjotaan 

(Karasma & Suvilehto, 2014, 300). Heikkilä-Halttusen (2013b, 247) mukaan las-

ten- ja nuortenkirjallisuudelle tyypillisen lyhyemmän muodon ja yksinkertaisem-

man esitystavan ansiosta lasten- ja nuortenkirjojen voidaan nähdä välittävän mo-

nia yhteiskunnallisia ilmiöitä yleiseen tietoisuuteen jopa aikuisille suunnattua kir-

jallisuutta nopeammin ja tehokkaammin.  

 

Lastenkirjallisuuden rooli lapsen elämässä on kokonaisvaltainen – sitä luetaan 

osana opetusta ja kasvatusta sekä koulussa että kotona, mutta myös osana lap-

sen vapaa-aikaa viihteenä, ajanviettona ja harrastuksena (Pesonen, 2018, 140). 
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Aikuisten sekä kouluissa että kotona tulisi siis ottaa huomioon kirjojen rooli kas-

vattajina, ja pyrkiä tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksia reflektoida maa-

ilmankatsomustaan kirjallisuuden kautta.  Tämän lisäksi kaunokirjallisuuden lu-

keminen kasvattaa lapsia ja nuoria todellisuuteen ja elämän ongelmakohtien rat-

kaisemiseen. Siksi myös vaikeista asioista, kuten pettymyksistä, sairauksista, 

ympäristöongelmista ja jopa kuolemasta tulisi kirjoittaa myös lapsille ja nuorille 

(Karasma & Suvilehto, 2014, 169). Kaunokirjallisuuden etäännyttävä vaikutus 

mahdollistaa sen, että kirjallisuuden herättämistä aiheista ja arvoista voidaan 

keskustella asettumalla fiktiivisten henkilöhahmojen asemaan, jolloin keskusteli-

jan ei tarvitse ottaa mukaan omia tunteitaan tai ongelmiaan (Aerila, 2013, 151; 

Kidd & Castano, 2013, 378).  

 

 

3.3 Samaistumisen merkitys 
 

Kaunokirjallisuuden lukeminen paitsi kehittää lukutaitoa paremmin kuin minkään 

muun tekstilajin lukeminen ja on yhteydessä parempaan koulumenestykseen. Li-

säksi se tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tekstiin uppoutumiseen, eläy-

tymiseen ja tärkeiden aiheiden pohtimiseen. (Tainio, Grünthal, Routarinne, Sato-

kangas & Hiidenmaa, 2019, 219; Grünthal, 2020, 183–184.) Lasten- ja nuorten-

kirjat voivat parhaimmillaan toimia jopa vertaistukena lapselle tai nuorelle, joka 

on kokenut rankkoja ja vaikeita asioita elämässään, mutta suurimmalle osalle lu-

kijoista ne ovat kuitenkin vain samaistumispintoja, joita vasten heidän on hel-

pompi suhteellistaa oman elämän ongelmia ja haasteita (Heikkilä-Halttunen, 

2013b, 251). Lapset ja nuoret peilaavatkin jatkuvasti itseään, perhettään ja ym-

päristöään kirjoihin, joita he lukevat tai joita heille luetaan (Pesonen, 2018, 141). 

Tästä ajatuksesta kumpuaa koko tutkielmani peruskysymys: millaisia peilejä it-

seemme ja meitä ympäröivään todellisuuteen lukemamme kirjat tarjoavat?  

 

Samaistumiskokemuksen kannalta lasten ja nuorten tulisi saada mahdollisuuksia 

lukukokemuksiin, joiden kautta he voivat oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan 

sekä itseään että muita paremmin. Tutkimukset osoittavat, että kirjallisuuden lu-
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keminen on yhteydessä empatiakyvyn ja ympäristöön sopeutumisen kehittymi-

seen. Kun lukija samaistuu lukemansa teoksen henkilöhahmoihin ja tuntee sym-

patiaa heitä kohtaa, voi hänen empatiakykynsä siis lisääntyä myös todellisessa 

elämässä. (Grünthal, 2020, 187; Happonen, 2020, 218.) Myös Linnan (1999, 16) 

mukaan kirjallisuus edistää merkittävästi myötäelämisen ja ymmärtämisen kykyä. 

Myötäelämisen taidon lisäksi kirjallisuuden avulla lukija voi löytää keinoja sanoit-

taa aiemmin keskeneräisiksi jääneitä tunteitaan tai kokemuksiaan (Heikkilä-Halt-

tunen, 2020, 263–264).  

 

Lastenkirjallisuuden tulisikin kuvata ja tulkita autenttisesti lasten ja nuorten elä-

mää sekä rakentaa lukijan identiteettiä ja maailmankuvaa, ja myös sisältää ku-

vauksia monenlaisista lapsista ja nuorista (Lester, 2014, 258–259). Esimerkiksi 

kirja, joka sisältää kuvauksia sukupuolen moninaisuudesta voi tarjota sukupuoli-

vähemmistöön kuuluvalle lapselle tai nuorelle voimaantumisen ja yhteisöön kuu-

lumisen kokemuksen, mutta samalla sukupuolienemmistöä edustaville lapsille ja 

nuorille teos voi toimia erilaisuuden ymmärtämisen ja maailmankatsomuksen 

avartamisen porttina. Kirjojen henkilöhahmot saattavat olla lukijalle esikuvia (Ap-

pleyard, 1990, 77), ja siten rohkeasti omana itsenään esiintyvät henkilöhahmot 

voivat kannustaa lasta tai nuorta ilmaisemaan itseään vapaammin. Moninainen 

kirjallisuus auttaa lapsia ja nuoria tunnistamaan hetero-ja cisnormatiivisuuden ra-

jat ylittäviä mahdollisuuksia, ja lasten- ja nuortenkirjojen sivuilla seikkailevat mo-

ninaiset henkilöhahmot auttavat vähentämään epänormaaliuden tai epäluonnol-

lisuuden stigmoja (DePalma, 2016, 829–830). 

 

Pesonen (2018, 141–142) muistuttaa tosin siitä, että lasten- ja nuortenkirjallisuus 

saattaa toimia myös päinvastaisesti ja vahvistaa haitallisia stereotypioita sekä me 

ja muut-jaottelua – vaikka nykypäivän lastenkirjat kuvaavatkin monipuolisia ai-

heita, eivät kaikki teokset kunnioita moninaisuutta. Moninaisuuden kuvaaminen 

kirjallisuudessa ei siis ole itseisarvo, sillä teokset saattavat kuvata esimerkiksi 

sukupuolen moninaisuutta ongelmana, josta tulisi selvitä (DePalma, 2016, 841). 

Tämän ajatuksen valossa onkin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaisia teok-

sia valikoituu lasten ja nuorten luettavaksi, mitä tarkastelen laajemmin seuraa-

vassa luvussa.  
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3.4 Lasten- ja nuortenkirjallisuus suomalaisessa peruskou-
lussa 

 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden rooli osana lapsen kasvua ja kehitystä koulukon-

tekstissa on merkittävä, minkä vuoksi tässä alaluvussa käsittelen kaunokirjalli-

suutta osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäksi avaan sitä, miten las-

ten- ja nuortenkirjallisuutta hyödynnetään osana perusopetusta. Kirjallisuudella 

tarkoitetaan osana äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta kauno- ja tietokirjallisuutta, 

joista kumpikin on mahdollista jakaa lukuisiin alalajeihin. Kaunokirjallisuuden la-

jeista peruskoulun kontekstissa pääosassa ovat lyriikka, draama ja epiikka eli 

kertomakirjallisuus, joista jälkimmäiseen lajiin kuuluvat kaikki tutkielmani aineis-

tona käyttämäni kaunokirjalliset teokset. Yhdeksänvuotisen perusopetuksen ai-

kana oppilas tutustuu useisiin kirjallisuuden lajeihin ja yhtenä keskeisenä tavoit-

teena on, että jokaiselle oppilaalle löytyy hänelle itselleen mieluista luettavaa, 

mikä mahdollistaa pohjan elinikäisen lukuharrastuksen syntymiselle. (POPS, 

2014.)  

 

Kirjallisuudenopetuksen tavoite osana perusopetusta on luku- ja kirjoitustaidon 

kehittämisen lisäksi rikastuttaa oppilaan mielikuvitusta, mahdollistaa elämyksiä, 

kehittää oppilaan ajattelun taitoja ja tukea hänen eettistä kasvuaan. Lisäksi kirjal-

lisuudenopetuksen kautta oppilaan sana- ja käsitevarastot kehittyvät. Tavoit-

teena on myös tarjota oppilaille lukukokemuksia, joita he voivat jakaa muiden 

kanssa. (POPS 2014; Tainio ym., 2019, 218.) Näiden tavoitteiden valossa opet-

tajan tulee tarjota monipuolisia ja kiinnostavia lukukokemuksia jokaiselle lapselle 

ja nuorelle erilaisten teksti- ja tyylilajien parissa (Happonen, 2020, 217).  

 

Koulussa tapahtuva kirjallisuuskasvatus alkaa usein lukemaan oppimisesta, 

mutta jo ennen lukutaidon kehittymistä on opettajan ääneen lukeminen askel 

kohti oppilaan lukuinnon syttymistä. Kaikissa kodeissa ei lueta lapsille ääneen 

eikä heitä kannusteta lukuharrastukseen, jolloin opettajan rooli lukukiinnostuksen 

herättämisessä on keskeinen (Happonen, 2020, 220). Lukutaidon kehityttyä op-

pilaita voi koulussa kannustaa lukemiseen erilaisten lukudiplomien avulla, jotka 

innostavat ja kannustavat oppilaita lukutaidon kehittämiseen.  
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Kun lasten- ja nuortenkirjallisuutta luetaan osana perusopetusta, on tärkeää 

muistaa, että kirjallisuuteen tutustuminen vaatii aina rinnalleen keskustelua. 

Opettajalla on tärkeä tehtävä nostaa teoksista keskusteluun oikeanlaisia teemoja 

ja antaa oppilaille mallin siitä, miten kohdata ja ymmärtää erilaisuutta. (Aerila, 

2013, 170.) Tarkoituksenmukainen kirjallisuuskasvatus vaatii opettajalta reflek-

tointia. Opettajien tulisi entistä tarkemmin miettiä kirjallisuusvalintojaan ja omia 

käsityksiään moninaisuudesta sekä olla valmiita keskustelemaan teoksien herät-

tämistä ajatuksista oppilaiden kanssa (DePalma, 2016, 842). Tämä kaikki vaatii 

opettajalta hyvää lukutaitoa, lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentän tuntemusta, 

tietoa ja ymmärrystä erilaisuudesta sekä ennakkoluulotonta asennetta moninai-

suutta kohtaa (Aerila, 2013, 170).  

 

Koulussa luettavien kaunokirjallisten teosten valinta voi tapahtua monin eri ta-

voin. Valinta voidaan tehdä esimerkiksi äänestämällä kaikille yhteinen kirja tai 

siten, että tietyt oppilasryhmät lukevat tietyn teoksen. Oppilas voi myös saada 

valita vapaasti itselleen sopivaa luettavaa. Kirjavinkkauksia voidaan laatia oman 

luokan oppilaiden lisäksi myös muilta luokka-asteilta ja luokan lukemistoa voi-

daan visuaalistaa esimerkiksi luokan yhteisen lukupuun muodossa. Kirjallisuus-

valinnat ovat kuitenkin usein opettajan käsissä, ja niihin tulisi kiinnittää huomiota 

tarkoituksenmukaisen kirjallisuuskasvatuksen mahdollistamiseksi. Suomessa 

opetussuunnitelmat eivät määritä siis sitä, mitä teoksia oppilaan tulisi peruskou-

luaikanaan lukea (Happonen, 2020, 218).  

 

Tainion, Aaltosen ja Leksiksen tekemä tutkimus (2021) sukupuolesta ja opetta-

jien lukusuosituksista perusopetuksen äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa 

osoittaa sen, että opettajien tulisi todella kiinnittää huomiota siihen, millaisia kir-

joja he valitsevat luettavaksi. Heidän mukaansa kirjallisuusvalinnoissa miespuo-

lisia päähenkilöitä sisältäviä teoksia suositaan huomattavasti naispuolisia henki-

löhahmoja sisältäviä teoksia enemmän – samalla sukupuoleltaan moninaisia 

henkilöhahmoja ei kirjallisuusvalinnoissa näy, vaikka opetussuunnitelma velvoit-

taa opettajia lisäämään tietoisuutta ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. 

(Tainio, Aaltonen & Leksis, 2021.) Sukupuolittuneisuus tulisi siis asettaa kyseen-

alaiseksi ja tarjota lapsille ja nuorille moninaisempaa luettavaa. Näin myös sa-
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maistumisen mahdollisuudet laajenevat. Kirjallisuusvalinnoissa oppilaiden aja-

tusten kuuntelu ja yhteinen keskustelu nousevat keskeisiksi, ettei opettaja päädy 

valitsemaan luettavia teoksia epämääräisten käsitysten valossa siitä, mikä oppi-

laita kiinnostaa ja mitä he lukevat mielellään (Happonen, 2020, 219). Vaikka op-

pilaiden keskuudessa yleisesti suositut teokset voivat rohkaista ja motivoida op-

pilaita lukemaan, tulisi opettajien etsiä luettavaksi myös laajempia näkökulmia 

tarjoavia teoksia (Tainio ym., 2019, 231).  

 

Lasten ja nuorten lukemisen edistämiseksi on eduskunnan sivistysvaliokunnan 

aloitteesta valmisteltu kansallinen lukutaitostrategia, jonka yhtenä keskeisenä 

suuntaviivana on lukemaan innostaminen ja lukutaidon monipuolistaminen. Ta-

voitteena on, että jokainen löytää itselleen sopivaa ja monipuolista luettavaa. 

Strategia tähtää lukemisen ja lukutaidon merkityksen korostamiseen sekä kirjal-

lisuuskasvatuksen ja vapaa-ajan lukemisen lisäämiseen. Tavoitteen saavutta-

miseksi kouluissa toteutetaan muun muassa yhteisöllistä lukemisen kulttuuria ja 

muodostetaan lukeva yhteisö, joka tukee lukevan toimintakulttuurin muotoutu-

mista. (Kansallinen lukutaitostrategia, 2021.) Kirjastot ja muut yhteistyötahot, ku-

ten Lastenkirjainstituutti, tarjoavat tukea niin kirjallisuusvalintoja pohtivalle opet-

tajalle kuin oppilaille lukemisen mahdollistamiseen ja kannustamiseen.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tutkimukseni tehtävänä on tarkastella sitä, millä tavoin vuoden 2015 jälkeen jul-

kaistuissa kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa kuvataan ja käsitellään 

sukupuolen moninaisuutta. Analyysin kohteeksi olen valikoinut neljä sellaista las-

ten- tai nuortenkirjaa, joissa päähenkilönä on sukupuolen moninaisuutta edus-

tava hahmo.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Miten sukupuolen moninaisuutta kuvataan ja käsitellään neljässä koti-

maisessa lasten- ja nuortenkirjassa? 

2. Millaisina sukupuolen moninaisuutta ilmentävät henkilöhahmot teok-

sissa esitetään? 

 

Tutkimukseni tavoitteena on paitsi analysoida aineistoksi valikoituneita teoksia 

myös laajentaa käsitystä siitä, miten tällaisia teoksia on mahdollista hyödyntää 

perusopetuksessa. 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni menetelmää ja tutkimusaineistoa. Tarkas-

telen myös syitä siihen, miksi päädyin valitsemaan juuri nämä lasten- ja nuorten-

kirjat tutkielmani aineistoksi. Luvun lopuksi kuvaan myös tutkimukseni toteutusta.  

 

 

5.1 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 
 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joka pohjau-

tuu kaunokirjallisiin teksteihin: kahteen lastenkirjaan ja kahteen nuortenkirjaan. 

Tutkimusmenetelmänäni toimii sisällönanalyysi, täsmennettynä sisällönanalyytti-

nen lähiluku, jonka avulla pyrin muodostamaan sukupuolen moninaisuuden ku-

vaamisesta lasten- ja nuortenkirjoissa tiivistetyn esityksen, jonka avulla analyysin 

tulokset on mahdollista kytkeä laajempaan kontekstiin. Kvalitatiivisen 

sisällönanalyysin mukaisesti tulen tarkastelemaan teoksia eritellen sekä tulkiten. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jota on 

mahdollista käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä ja siksi sen 

avulla voidaan tehdä hyvin monenlaista tutkimusta. Väljästi määriteltynä sisäl-

lönanalyysi on kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä, johon on 

mahdollista soveltaa monenlaisia teoreettisia lähtökohtia. (Sarajärvi & Tuomi, 

2018, 103.) Omassa tutkimuksessani nämä sisällöt ovat kirjoitettuja kaunokirjal-

lisia teoksia, joita analysoimalla pyrin saamaan tutkittavasta ilmiöstä eli sukupuo-

len moninaisuudesta kuvauksen tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sarajärveä 

ja Tuomea (2018, 121–122) mukaillen aineistoni laadullinen käsittely perustuu 

päättelyyn ja tulkintaan, jossa aluksi aineisto hajotetaan pienempiin osiin, käsit-

teellistetään ja lopuksi kootaan uudestaan yhteen uudenlaiseksi ja loogiseksi ko-

konaisuudeksi. Tällöin sisällönanalyysi on läsnä jokaisessa tutkimusprosessin 

vaiheessa. Alaluvussa 5.3 esittelen tarkemmin tutkimukseni etenemistä.  
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Sisällönanalyysissä on keskeistä huomioida tutkijan positio ja sen vaikutus tutki-

muksen toteutukseen ja tutkimustulosten tulkintaan (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). Tutkijana olen tuleva luokanopettaja sekä suomen kielen ja 

kirjallisuuden opettaja, jonka ammatissa toimiessaan tulee toteuttaa opetussuun-

nitelman mukaista kirjallisuuskasvatusta, jossa moninaisuuden teemat tulisi ottaa 

huomioon kirjallisuusvalinnoista lähtien lasten- ja nuortenkirjojen parissa työs-

kentelyyn sekä niiden teemojen purkamiseen asti. Koska tutkielmassani tarkas-

telen sukupuolen moninaisuutta, pidän myös tärkeänä huomioida, että olen tutki-

jana itse cissukupuolinen nainen ja siten osa sukupuolienemmistöä. Lisäksi olen 

aikuinen tarkastelemassa lapsille ja nuorille tarkoitettua kaunokirjallisuutta.  

 

 

5.2 Tutkimuskohteena olevat teokset 
 

Olen tutkielmassani kiinnostunut sukupuolen moninaisuuden käsittelystä nimen-

omaan suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentällä, joten yhtenä kes-

keisimmistä kriteereistä valitsemilleni teoksille oli se, että ne ovat alun perin suo-

men kielellä ja suomalaisten kirjailijoiden kirjoittamia. Teosten julkaisuajankohta 

näyttäytyi myös merkittävänä kriteerinä, sillä olen kiinnostunut tarkastelemaan 

sitä, miten teemaa käsitellään ja kuvataan kirjallisuudessa 2020-luvun taitteen 

Suomessa. Aineistoksi valikoitui siten kaunokirjallisia teoksia, jotka on julkaistu 

vuoden 2015 jälkeen. Etsin teoksia Lastenkirjainstituutin Onnet-tietokannasta 

pääosin hakusanoilla sukupuoli-identiteetti, transsukupuolisuus, muunsukupuoli-

suus ja intersukupuolisuus.  

 

Luin hakusanat sisältävät teostiivistelmät tietokannasta, ja lainasin useita lasten-

kirjoja, joihin tutustuin syvemmin. Teoksiin tutustumisen ja Lastenkirjainstituutin 

asiantuntijan kanssa käymäni keskustelun myötä havahduin siihen, että suku-

puoleltaan moninaiset hahmot esitetään lasten- ja nuortenkirjallisuudessa pää-

sääntöisesti sivuhenkilöinä, jolloin heidän toimijuutensa on rajoittunutta, hahmot 

eivät välttämättä ole monipuolisia ja heidän kuvauksensa eivät pääse riittävästi 

etualalle. Tämän vuoksi päädyin valitsemaan tutkielmani aineistoksi sellaisia las-

ten- ja nuortenkirjoja, joissa sukupuolen moninaisuutta edustavat hahmot ovat 



 25 

päähenkilöinä ja siten tarinan keskiössä. Kriteereitäni vastaavia teoksia Lasten-

kirjainstituutin kattavasta tietokannasta löytyi viisi; kolme nuortenkirjaa ja kaksi 

lastenkirjaa. Lastenkirjoista molemmat valikoituivat tutkielmani aineistoksi ja kol-

mesta nuortenkirjasta valitsin tähän tutkielmaan kaksi mielestäni sukupuolen mo-

ninaisuutta monipuolisimmin kuvaavaa teosta. Tutkimusaineistoni teoksista kaksi 

edustaa siis esi- ja alkuopetusikäisille lapsille suunnattuja lasten kuvakirjoja, kun 

taas kaksi alakoulun ylemmillä luokilla oleville ja yläkouluikäisille lapsille ja nuo-

rille suunnattuja nuortenromaaneja, tarkemmin sanottuna realistista fiktiota. Alla 

esittelen aineiston teokset tiiviisti, mikä auttaa lukijaa ymmärtämään aineiston 

luonnetta ennen analyysiin siirtymistä.  

 

Näkymätön (2016) 

Elina Hirvosen kirjoittama ja Ville Tietäväisen kuvittama Näkymätön on vuonna 

2016 julkaistu Lasten Keskuksen kustantama lasten kuvakirja, jonka päähenki-

lönä esiintyy esikouluikäinen Kukka, joka haluaa tulla kutsutuksi nimellä Kap-

teeni. Kapteenin sukupuolta ei teoksessa määritellä. Viittaan tähän teokseen tut-

kimuksessani nimellä Näkymätön. Äidin mielestä lapsella pitäisi olla hiukset sa-

paroilla, mutta Kapteeni haluaisi itse lyhyet hiukset. Kapteeni kokee olevansa eri-

lainen kuin muut päiväkotilaiset, eikä häntä huolita muiden leikkeihin – hän ei 

sopeudu päiväkodin tyttöjen eikä poikien keskuuteen. Kapteeni pakenee murhei-

taan mielikuvitusmaailmaan ja saa apua mielikuvitusolennoiltaan avaruustyy-

peiltä, jotka auttavat Kapteenia yksinäisyyden keskellä. Lopulta asiaan puututaan 

päiväkodissa ja teoksessa todetaan, että kaikki mahtuvat leikkiin. Hirvosen en-

simmäinen lastenkirja on kertomus ulkopuolelle jäämisestä ja kiusaamisesta.  

 

Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat (2019) 

Kuura Autereen kirjoittama ja Tina Sarajärven kuvittama Kustannus Oy Pieni Kar-

hun kustantama vuonna 2019 julkaistu lasten kuvakirja Lohikäärme, jolla oli kel-

taiset varpaat käsittelee intersukupuolisuutta. Sukupuolen osaamiskeskuksen 

mukaan se on ensimmäinen teemaa käsittelevä suomenkielinen lastenkirja. 

Tästä teoksesta käytän tutkimuksessani paikoin lyhennettä Lohikäärme. Kerto-

muksessa lohikäärmeperheeseen on syntymässä vauva ja koko lähipiiri pohtii 
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sitä, minkä väriset varpaat uudella perheenjäsenellä on. Pikkulohikäärmeen van-

hemmat kuitenkin painottavat sitä, että vastasyntyneestä ei voi koskaan tietää ja 

hän voi hyvin olla lohikäärme, jossa on vähän sekä tyttöä että poikaa tai sitten 

ihan omanlaistaan sukupuolta. Teoksessa nostetaan esiin myös ajatus siitä, että 

kehoa voi lääkärin avulla korjata, jos omassa kehossa on paha olla, ja jokaista 

pientä lohikäärmettä rakastetaan omana itsenään. Kirjan lopussa on sanasto lu-

kijalle, jossa selitetään termit intersukupuolinen ja muunsukupuolinen. Aikuiselle 

lukijalle tarkoitetulla viimeisellä sivulla kerrotaan, että kirja on tehty, sillä suomen-

kielisestä lastenkirjallisuudessa ei ole ollut positiivisia esikuvia lapsille, joilla on 

intersukupuolisuuteen liittyvää kehollista moninaisuutta.  

 

Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016) 

Siri Kolun vuonna 2016 julkaistun Otavan kustantaman nuortenromaanin Kesän 

jälkeen kaikki on toisin päähenkilö on transmies, joka käy läpi sukupuolenkor-

jausta. Teos valittiin ilmestymisvuonnaan lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlan-

dia-palkintoehdokkaaksi. Tässä tutkielmassa käytän teoksesta paikoin lyhen-

nettä Kesä. Teos on kertomus syntymässä tytöksi määritellystä ja nimen Petra 

saaneesta pian 18 vuotta täyttävästä Peetusta, joka toimii kirjan minäkertojana. 

Hän on käynyt läpi sukupuolenkorjaukseen liittyvät hormonihoidot ja odottaa her-

keämättä loppukesällä tapahtuvaa sukupuolenkorjausleikkausta. Hän on ollut 

poika ja Peetu niin kauan kuin voi muistaa, mutta asia tuottaa vielä joitain haas-

teita hänen perheelleen, johon kuuluu isä, äiti ja isoveli Pyry. Peetu on muuttanut 

jo alaikäisenä omilleen ja asuu pitkäaikaisen tyttöystävänsä Aamun kanssa. Teos 

sijoittuu kesään ennen Peetun 18-vuotissyntymäpäivää, jolloin hänen isänsä vie 

hänet kymmenelle lennolle purjelentokoneellaan. Taivaan korkeuksissa tavalli-

sesti vaitonainen isä ja poika voivat puhua kaikesta, ja myös isä pääsee selvittä-

mään omaa elämäänsä. Maan päällä Peetun ja äidin välit ovat koetuksella, sillä 

äidin on edelleen vaikea hyväksyä olevansa kahden pojan äiti. Kirjan lopussa on 

luettelo lähteistä ja nettilinkeistä transsukupuolisuuteen liittyen.  

 
Amiraali (2020) 

Neljäntenä tutkimuskohteenani on Mila Teräksen vuonna 2020 julkaistu Otavan 

kustantama nuortenromaani Amiraali, jonka päähenkilö rikkoo sukupuolirajoja. 
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Tässä tutkimuksessa viittaan tähän teokseen nimellä Amiraali. Kertomus sijoittuu 

niin ikään yhden kesän ajalle ja sen keskiössä on 17-vuotias pikkukylässä iso-

vanhempiensa huostassa asuva Niilo, joka toimii myös kirjan minäkertojana. Niilo 

työskentelee kesän siistijänä terveyskeskuksessa ja harrastaa skeittausta, mutta 

hänen todellinen intohimonsa on runojen kirjoittaminen. Runoissaan Niilo pohtii 

sukupuoli-identiteettiään ja sitä, kuinka perinteinen miehen malli on aina tuntunut 

hänelle ahtaalta. Kertomuksen edetessä ystävänsä Maran rohkaisemana Niilo 

ymmärtää meikkaamisen ja näyttävien vaatteiden, kuten hameiden ja korkoken-

kien käyttämisen olevan hänen juttunsa ja päätyy pohtimaan omaa sukupuoltaan 

– onko hän mies, nainen vai ihan jotain muuta? Niilon vapautunut itseilmaisu joh-

taa haasteisiin perinteitä kunnioittavien isovanhempien kanssa, mutta niistä 

päästään lopulta yli. Amiraalissa käsitellään Niilon sukupuoli-identiteetin lisäksi 

myös hänen seksuaali-identiteettinsä kehitystä. Kesän aikana Niilo päätyy naisen 

kanssa ensimmäiseen seurustelusuhteeseensa, kun taas kirjan lopussa hän huo-

maa ihastuneensa miespuoliseen ystäväänsä. Lukijan tulkinnan varaan jää se, 

onko kyseessä transtarina vai onko Niilo sukupuoleltaan binäärisen kahtiajaon 

välillä tai kokonaan sen ulkopuolella. Teoksessa ovat sukupuoli-identiteetin ja it-

seilmaisun käsittelyn lisäksi vahvana läsnä kansalaisvaikuttamisen ja luonnon-

suojelun teemat.  

 

 

5.3 Tutkimuksen toteutus 
 

Etenen tutkimuksessani Milesin ja Hubermanin (1994) aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin vaiheita mukaillen. Tällöin aineiston analyysi muodostuu kolmivai-

heiseksi prosessiksi, jonka osat ovat aineiston redusointi eli pelkistäminen, ai-

neiston klusterointi eli ryhmittely sekä lopuksi abstrahointi eli teoreettisten käsit-

teiden luominen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122).  

 

Aloitin tutkimuksen lainaamalla sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä lasten- ja 

nuortenkirjoja, joista päädyin valitsemaan neljä tutkimukseni aineistoksi. Luin 

kaikki neljä teosta aluksi läpi kerran. Lukiessani teoksia toista kertaa läpi merkit-
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sin Post it -lapuilla tekstiin kaikki ne kohdat, joissa sivuttiin sukupuolen moninai-

suuden teemaa. Tämän jälkeen kirjoitin kaikki merkitsemäni tekstikatkelmat ylös, 

jotta niiden ryhmittely olisi mahdollista.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 123) mukaan redusointivaiheen ideana on karsia 

aineistosta kaikki tutkimukselle epäolennainen pois, joten tästä eteenpäin keski-

tyin tarkastelemaan teoksista merkitsemiäni kohtia. Aineiston redusointia eli pel-

kistämistä seuraa klusterointi- eli ryhmittelyvaihe, jossa aineistosta redusointivai-

heessa eritellyt ilmaukset käydään tarkasti läpi, ja niistä etsitään samankaltai-

suuksia ja yhdistäviä tekijöitä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124–125). Samalla ryh-

mittelin kohtia laajemmiksi kokonaisuuksiksi, sillä yhden teoksen sisällä saman-

kaltaisista asioista saatetaan puhua useammassa kohdassa. Kokonaisuuksia py-

ritään muodostamaan siten, että niiden avulla saadaan vastaus tutkimuskysy-

myksiin.  

 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin viimeisessä vaiheessa abstrahoidaan eli ero-

tetaan tutkimuksen kannalta keskeinen informaatio sekä muodostetaan ja yhdis-

tellään samalla käsitteitä, mikä on jo aloitettu klusterointivaiheessa. Tässä vai-

heessa tutkija rakentaa tulkinnan, päättelyn ja muodostamiensa käsitteiden 

avulla laajemman kuvauksen tutkimuskohteestaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 

125–127). Aineistolähtöisen sisällönanalyysin vaiheiden kautta pystyin muodos-

tamaan sukupuolen kuvauksesta aineistossa selkeän luokittelun ja nimeämään 

havaitsemiani kokonaisuuksia. Tutkimukseni pääpaino on tekstissä eikä kuvissa, 

mutta kuvitettujen lastenkirjojen osalta otin myös huomioon kuvituksen, mikäli 

siinä oli viittauksia sukupuolen moninaisuuden tematiikkaan.  
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6 Sukupuolen moninaisuus neljässä 2020-luvun tait-
teen kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjassa 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistosta löytämiäni tuloksia eli analysoin sitä, 

miten sukupuolen moninaisuutta kuvataan ja käsitellään neljässä kotimaisessa 

lasten- ja nuortenkirjassa ja millaisina sukupuolen moninaisuutta ilmentävät hen-

kilöhahmot näissä teoksissa esitetään. Aloitan tarkastelemalla alaluvussa 6.1 las-

ten kuvakirjoja Näkymätön (2016) ja Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat (2019), 

minkä jälkeen siirryn analysoimaan alaluvussa 6.2 sukupuolen moninaisuutta 

nuortenkirjoissa Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016) ja Amiraali (2020). Sillä 

lastenkirjoissa sukupuolen moninaisuuden teemaa lähestytään keskenään hyvin 

erilaisin tavoin, tulen käsittelemään niitä yksi kerrallaan. Nuortenkirjoista puoles-

taan hahmottui kolme molemmille tarinoille yhteistä laajempaa temaattista koko-

naisuutta, joiden kautta analysoin nuortenromaaneja. Erityyppisen analyysitavan 

lisäksi tulen myös tarkastelemaan nuortenkirjoja lastenkirjoja laajemmin, sillä 

niissä nuortenkirjallisuudelle tyypilliseen tapaan syvennytään päähenkilön identi-

teetin kuvaamiseen.  

 

Teosten henkilöhahmoista puhuttaessa käytän ilmaisua sukupuoleltaan moninai-

nen lapsi tai nuori, ellei hahmosta käytetä teoksessa esimerkiksi trans-käsitettä. 

Sillanpäätä (2021) mukaillen käytän tätä ensin mainittua ilmaisua viitaten henki-

löhahmoihin, joiden sukupuolikokemus, sukupuolen ilmaisu tai fyysiset sukupuo-

leen liittyvät piirteet eroavat yleisistä odotuksista ja normeista. 

 

 

6.1 Sukupuolen moninaisuus lasten kuvakirjoissa 
 
Näkymätön ja Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat ovat molemmat lasten kuva-

kirjoja, joissa ihmishahmojen sijaan toimivat ihmismäiset värikkäät otukset; ensin 

mainitussa avaruusoliot ja jälkimmäisessä lohikäärmeet. Lastenkirjallisuudessa 

on kautta sen historian seikkaillut ihmisen tavoin toimivia eläinhahmoja ja muita 

olioita. Ihmishahmojen korvaaminen eläimillä ja muilla elollisilla olennoilla kasvat-
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taa tässä tutkielmassa aiemmin mainittua kirjallisuuden etäännyttävää vaiku-

tusta, ja lapsen voi siten olla helpompaa ymmärtää teoksen teemoja. Se, että 

samaistuttavat hahmot eivät ole ihmisiä, voi tarjota lapselle väylän käsitellä tun-

teita ja ajatuksia, joita muuten saattaisi olla vaikea lähestyä. (Bruke & Copenha-

ver, 2004.) Voisikin ajatella, että avaruusoliot ja lohikäärmeet henkilöhahmoina 

ovat kirjojen tekijöiltä tarkkaan harkittu tietoinen valinta, sillä sukupuolen moni-

naisuus voi olla lapselle laaja tai mahdollisesti uusi aihe omaksuttavaksi. 

  

Vaikka molemmissa teoksissa sukupuolen moninaisuuden teema on esillä, on se 

Näkymätön-kirjassa jokseenkin tulkinnanvarainen osa tarinaa. Lohikäärmeen 

koko kertomus sen sijaan rakentuu sukupuolen moninaisuuden ymmärtämisen ja 

arvostamisen ympärille. Analysoin teoksia yksi kerrallaan, sillä teoksissa suku-

puolen moninaisuus tuodaan esiin keskenään hyvin erilaisin keinoin. Molemmat 

tutkimusaineistoni lastenkirjat ovat lyhyitä (noin 30 sivua) ja teksti jää kuvitusten 

rinnalla pieneen osaan, joten sukupuolen moninaisuuden sanallinen käsittely 

näissä teoksissa on verrattain niukkaa. Kuvaan näissä teoksissa esiintyvää su-

kupuolen moninaisuutta niin laajasti, kuin se on mahdollista.  

 

 

6.1.1 Sukupuolen moninaisuus lastenkirjassa Näkymätön 

 

Näkymätön on teos, jossa sukupuolen moninaisuus ei ole ilmiselvästi näkyvissä, 

ja esimerkiksi lapsilukijalta tämä tulkinta voisi kokonaan jäädä tunnistamatta. Kir-

jan näkyvimpänä teemoina on kiusaaminen ja ulkopuolisuus. Lastenkirjainstituu-

tin kattavassa tietokannassa teos oli kytketty hakusanoihin sukupuoli-identiteetti, 

muunsukupuolisuus ja sukupuolineutraalius, minkä pohjalta teos valikoitui aineis-

tooni. Olennaista teoksessa on se, ettei Kapteenin sukupuolta määritellä missään 

kohtaa teosta, ja kun teosta lukee ajatuksella, on sen päähenkilö Kapteeni tulkit-

tavissa sukupuoleltaan moninaiseksi. Lukijana tulkitsin Kapteenin olevan mah-

dollisesti muunsukupuolinen lapsi, joka ei identifioidu binäärisellä akselilla kum-

paankaan sukupuoleen.  

 

Päähenkilö Kapteeni kuvataan kirjan jokaisen aukeaman tekstissä ja kuvituk-

sessa. Hän on saanut syntymässä nimen Kukka, joka on suomalainen naisen 
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nimi, mutta lapsi haluaa tulla kutsutuksi nimityksellä Kapteeni. Nimen Kapteeni 

voi tulkita joko sukupuolineutraaliksi tai siihen voi liittää maskuliinista sävyä, sillä 

vielä toistaiseksi valtaosa kapteeneista lienee yhteiskunnassamme miehiä. Ku-

vakirja alkaa päähenkilön esittelyllä, jossa tuodaan esiin tämä ristiriita Kapteenin 

virallisen nimen ja toivotun kutsumanimen välillä: 

 

On ilta. Kapteeni ei saa unta, Hänen oikea nimensä ei ole Kapteeni vaan Kukka, 

mutta hän haluaa että kaikki sanovat häntä Kapteeniksi. Hän haluaa isona ast-

ronautiksi. 

        (Näkymätön, 4) 

 

Kapteeni haluaa isona astronautiksi, joka on perinteisesti maskuliinisena nähty ja 

useimmiten miesten harjoittama ammatti. Teos ei siis välttämättä tässä kohden 

tue naisen tai tytön roolin avartumista, koska se vihjaa, että perinteisesti miehi-

seen ammattiin haluava lapsi ei voi mielestään identifioitua tytönnimiseksi – ehkei 

tytöksikään? Pian Kapteenin esittelyn jälkeen Näkymättömässä kuvataan seu-

raava tilanne:  

 

Kapteeni pomppaa sängystä ja laittaa tukan saparoille. Äidin mielestä niin pitää 

tehdä. Kapteeni haluaisi lyhyen tukan, mutta äiti sanoo, että tukka kasvaa hitaasti 

ja leikkaaminen voisi myöhemmin kaduttaa. 

        (Näkymätön, 6) 

 

Katkelmassa kuvataan Kapteenin ja äidin olevan eri mieltä siitä, miltä lapsen tulisi 

näyttää. Tulkitsen Kapteenin syntymässä tytöksi määritellyksi ja nimen Kukka 

saaneeksi lapseksi, jonka äiti toivoisi lapsensa noudattelevan tytön sukupuoliroo-

lia. Kapteeni itse ei kuitenkaan koe tytön nimeä Kukka eikä pitkiä hiuksiaan ja 

niiden pitämistä saparoilla itselleen mieleiseksi vaan haluaisi mieluummin olla ly-

hythiuksinen Kapteeni. Setan (2019b, 5–6) mukaan sukupuoleltaan moninaiselle 

lapselle on tärkeä mahdollistaa omaa sukupuoli-identiteettiään vastaava tapa 

elää ja ilmaista omaa sukupuoltaan – tämä voi tarkoittaa esimerkiksi nimen ja 

hiustyylin muuttamista, mitkä näyttäytyvätkin Näkymättömässä sellaisina asioina, 

joihin päähenkilö toivoisi muutosta. Ville Tietäväisen kuvituksessa päiväkodin po-
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jiksi nimetyt hahmot esitetään lahkeellinen asu päällään, kun taas tytöiksi kuva-

tuilla lapsilla on asussaan helma. Myös Kapteeni kuvataan oranssissa mekko-

maisessa asussa (ks. tässä alaluvussa myöhemmin esillä olevat kuvat), minkä 

voi nähdä viittaavan siihen, että hänen toivotaan noudattelevan hiustyylin lisäksi 

myös vaatetuksessaan tytön sukupuoliroolia.  Kapteenin tai muiden päiväkotilas-

ten vaatetusta tai sen merkitystä sukupuolen kannalta ei kuitenkaan tarinassa 

kommentoida.  

 

Teoksen keskeisimmät teemat kiusaaminen ja ulkopuolisuus tulevat esiin päivä-

kotikontekstissa. Pelkkä aamulla päiväkotiin menemisen ajattelu aiheuttaa Kap-

teenille unettomia öitä. Teoksessa kuvataan, kuinka päiväkodin tytöt eivät ota 

häntä mukaan leikkeihin: 

 

– Et saa tulla. 

Tytöllä on niin hiljainen kuiskaus, että sen kuulevat vain toiset lapset. – – 

Kapteeni ottaa varovasti rattaista nuken, jolla kukaan ei leiki.  

– Et saa tulla meidän leikkiin!  – – 

Kapteeni astuu kauemmas. Tytöt kääntävät hänelle selkänsä. Selät ovat kuin 

raskaat suljetut ovet.  

       (Näkymätön, 10–12) 

 

Samoin käy poikien kanssa, ja Kapteeni tulee jälleen torjutuksi: 

 

Kapteeni menee varovasti lähemmäs poikia, jotka rakentavat pitkää junarataa. 

Hän on hyvä rakentamaan ja osaa tehdä hienoja siltoja. 

– Me ei leikitä tyttöjen kanssa! 

Pojat katsovat Kapteenia niin tiukasti, että hän lähtee. 

        (Näkymätön, 13) 

 

Edellisistä katkelmista ilmenee se, että Kapteeni suljetaan ulkopuolelle sekä tyt-

töjen että poikien toimesta – hän ei kelpaa mukaan tyttöjen nukkeleikkeihin ei-

vätkä pojat suostu rakentamaan junarataa hänen kanssaan, vaikka Kapteeni on-

kin siinä erityisen hyvä. Päiväkodin tytöt eivät koe Kapteenin kuuluvan jouk-

koonsa, minkä seurauksena hän on epäsopiva leikkikaveri, kun taas poikien sil-

missä Kapteeni näyttäytyy tyttönä, mikä ilmenee huudahduksesta “Me ei leikitä 
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tyttöjen kanssa!” Kapteeni ei tunnu millään löytävän paikkaansa päiväkodissa 

omana moninaisena itsenään, minkä voi nähdä tukevan päätelmääni siitä, että 

Kapteenin on mahdollisesti ei-binäärisenä lapsena vaikeampaa tulla osalliste-

tuksi toimintaan, joka näyttää päiväkodissa jakautuvan selkeästi tyttöjen ja poi-

kien leikkeihin. Näkymättömän kuvituksessa ei kuvatakkaan ulkoisen olemuksen 

perusteella tytöiksi ja pojiksi luokiteltavien lasten leikkivän lainkaan keskenään. 

Kapteeni näyttääkin jäävän kirjan nimen mukaisesti ikään kuin näkymättömäksi. 

Ville Tietäväisen kuvitus tukee mielikuvaa päähenkilön näkymättömyydestä ja tä-

män kokemasta yksinäisyydestä ja eristyneisyydestä. Kohtauksissa, joissa Kap-

teeni jää leikeistä ulkopuoliseksi tai pohtii yksinäisyyttään, on kuvitus väriltään 

tummaa ja Kapteeni kuvataan seisomassa jäykästi paikallaan ikään kuin pime-

ässä erillään muista: 

 

 

 

Näkymätön (2016, s.  30 ja s. 13). Hirvonen & Tietäväinen, Helsinki: Lasten Keskus. 

 

Vaikka päiväkodissa Kapteeni jää yksin, Kapteeni kuitenkin nielee kyyneleensä 

ja valehtelee kaiken olevan hyvin äidin kysyessä, oliko päiväkodissa kivaa. Yksin 

ollessaan torjutuksi tuleminen painaa kuitenkin pienen avaruusolion mieltä: 

 

Illalla sängyssä Kapteeni ajattelee uudestaan ja uudestaan poikia, jotka sanoivat: 

– Me ei leikitä tyttöjen kanssa. 

ja tyttöjä, jotka huusivat: 

– Et saa tulla! 
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Hän miettii, millainen ilme hänellä oli, missä asennossa hänen varpaansa olivat, 

mitä hänen olisi pitänyt sanoa. Hän kiemurtelee sängyssä. Vatsaan sattuu. – – 

Silmien takana polttelee, mutta kyyneleet eivät tule. 

        (Näkymätön, 16) 

 

Katkelman kohdasta, jossa Kapteeni miettii ilmettään, asentoaan ja sitä, mitä hä-

nen olisi pitänyt sanoa, ilmenee se, että Kapteeni kokee ulkopuoliseksi jäämisen 

johtuvan hänestä itsestään ja omasta erilaisuudestaan. Asiaintila johtaa itsen ky-

seenalaistamiseen ja tunteeseen siitä, että ehkä yksin jääminen on ansaittua. 

Näkymättömässä (s. 22–23) Kapteeni miettii, että isälle ja äidille tulee varmasti 

paha mieli, jos hän kertoo, ettei hänestä tykätä ja sitten hekin huomaavat, että 

hänessä on jotain vikaa. Lopulta Kapteenin tilanne tulee äidin ja isän tietoon, ja 

asiasta keskustellaan päiväkodissa. Kirjan lopulla kuvataan, kuinka päiväkodin 

seinälle on ilmestynyt lappu, jossa lukee isolla “Kaikki mahtuvat leikkiin!”. Kaikki 

päiväkotilaiset ymmärtävät vihdoin erilaisuuden olevan rikkaus, eikä Kapteeni jää 

enää leikeistä ulkopuoliseksi. Kapteenin kokemaan pimeyteen on syttynyt valo, 

mitä tuetaan myös kuvituksen keinoin – kuva, jossa Kapteeni rakentaa avaruus-

asemaa yhdessä pojan kanssa, on värikäs ja Kapteeni esitetään siinä iloisena 

työn touhussa: 

 

 

 

Näkymätön (2016, s.  27). Hirvonen & Tietäväinen, Helsinki: Lasten Keskus. 
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6.1.2 Sukupuolen moninaisuus lastenkirjassa Lohikäärme, jolla oli keltai-
set varpaat 

 
 

Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat on kertomus lohikäärmeperheeseen synty-

västä intersukupuolisesta pienokaisesta. Kirjassa käsitellään sukupuolen moni-

naisuutta intersukupuolisuuden, muunsukupuolisuuden ja sukupuolenkorjauksen 

kautta sekä korostetaan sitä, että sukupuolia on monia, ja jokainen lohikäärme-

vauva on rakastettu ja arvokas juuri sellaisena kuin on. Keltaiset varpaat omaa-

van lohikäärmevauvan sukupuolta arvuutellaan ja samalla selitetään muunsu-

kupuolisuuden käsite ja ajatus siitä, että jokaisella on oikeus määritellä oma su-

kupuolensa syntymässä määritetystä sukupuolesta huolimatta:  

 

– Entä onko tyttö vai poika vai nompi? kyseli pikkulohikäärmeen pienin 
serkku Ruuteli innostuneesti. Se oli itsekin oppinut vasta hiljattain puhu-
maan.  

Isälohikäärmettä nauratti. – Ruuteli on keksinyt aivan oman sanan. Tarkoitat 
nompilla varmaan muunsukupuolista eli sellaista lohikäärmettä, joka on vähän 
sekä tyttö että poika, tai sitten ihan omanlaistaan sukupuolta. Me emme voi vielä 
tietää, mitä sukupuolta lapsi on. Se selviää ajan myötä, kunhan pikkulohikäärme 
kasvaa niin isoksi, että se osaa itse kertoa sen.  

– Ihan niin kuin minä olen tyttö, sanoi Ruuteli tyytyväisenä siitä, että osasi 
jo kertoa sukupuolensa. 
       (Lohikäärme, 15–17) 

 

Katkelmassa isälohikäärme tuo esiin kunnioituksen toisen päätäntävaltaa koh-

taan selittämällä, että vain pikkulohikäärme itse voi määritellä oman sukupuo-

lensa. Serkku Ruuteli yhtyy tähän ajatukseen ja iloitsee siitä, että osaa jo kertoa 

oman sukupuolensa. Setan (2016b, 6) mukaan intersukupuolisten lasten koh-

dalla tuleekin kuunnella ja kunnioittaa sitä, miten lapsi itse sanoittaa omaa suku-

puoltaan.  

 

Lohikäärmevauvan synnyttyä paikalla olijat haluavat tietää, onko tulokkaalla tytön 

vai pojan keho, jolloin äiti tarkkailee sitä, mistä vauva puhaltaa savua – lohikäär-

meillä savun puhaltaminen suusta ja/tai nenästä näyttää olevan sukupuolen il-

maisuun liittyvä merkki. Lapsilukijaa auttaa se, että lohikäärmevauvasta sano-

taan sen puhaltavan savua sekä suusta että nenästä ja siten olevan hieman sekä 
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tyttöä että poikaa, minkä jälkeen kirjassa tuodaan esiin intersukupuolisuuden kä-

site:  

 
– Onko sillä tytön vai pojan keho? jatkoi Ruuteli. 

Äitilohikäärme kumartui katsomaan pikkuista, joka tuprautti juuri savua niin, että 
äitiäkin alkoi vähän yskittää. Pienokainen puhalsi savua sekä suusta että ne-
nästä. Tavallisesti pojat puhaltavat savua nenästä ja tytöt suusta. 

– Meidän pienokaisella on ihana keho, se on vähän sekä tytön että pojan 
keho eli intersukupuolinen keho, äiti vastasi. 
Kaikki olivat ihastuksissaan. 

– Se on hyvä keho, äiti lisäsi.  
       (Lohikäärme, 17–18) 

 

Katkelmassa intersukupuoliseen kehoon suhtaudutaan positiivisesti ja vahvista-

vasti äitilohikäärmeen kuvaillessa pienokaisen kehoa ihanaksi, jolloin ihastus tart-

tuu myös kaikkiin paikalla olijoihin. Tina Sarajärven kuvituksessa keltaisen isälo-

hikäärmeen näytetään puhaltavan savua nenästä ja violetin äitilohikäärmeen 

suusta. Toisessa kuvassa vastasyntynyt sininen lohikäärmevauva näyttää tup-

rauttelevan savua sekä suusta että nenästä.  

 

 

     

 

Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat (2019, s. 6 ja s. 14). Autere & Sarajärvi, Kärkölä: 

Kustannus Oy Pieni Karhu. 

 

Vaikka lohikäärmevauva tunnistetaan intersukupuoliseksi, painotetaan sitä, että 

omaa kehoaan voi korjata vanhempana, jos siinä on pitkään paha olla. Tätä 

kautta sukupuolenkorjausta käsitellään lapsentasoisesti ja tuodaan esiin lohi-
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käärmevauvan lisäksi myös toinen sukupuoleltaan moninainen hahmo eli naapu-

rin setä, joka korjasi sukupuolensa nuorempana lohikäärmetohtorin avulla. Sa-

malla todetaan, että suurella todennäköisyydellä pikkulohikäärme tulee kuitenkin 

olemaan täysin tyytyväinen sukupuoleensa, kuten Terveyden ja hyvinvoinninlai-

toksen (2020a) mukaan suurin osa ihmisistäkin tosielämässä:   

 

– Mutta entä jos sillä kuitenkin on paha olo siinä kehossa? se aprikoi sit-
ten. 
– No jos lohikäärmeellämme on paha olo ja se jatkuu pitkään, se voi isom-
pana mennä lohikäärmetohtorille. Ihan niin kuin kuka tahansa, jolla on 
pitkään paha olo siinä kehossa, missä on syntynyt. Tohtori voi auttaa lo-
hikäärmettä korjaamaan kehon sellaiseksi, että sillä on siinä hyvä olla. 
Ihan niin kuin naapurin setä Samariini teki silloin, kun se oli vielä nuori 
lohikäärme. Mutta luultavasti pikkulohikäärme on aivan tyytyväinen iha-
naan kehoonsa.   

Tottahan Ruuteli tunsi hyvin leppoisen naapurin setä Samariinin, joka kertoi aina 
hauskoja juttuja lentoretkistään. Samariinilla oli ollut nuorena intersukupuolinen 
keho eli vähän sekä tytön että pojan keho. Koska Samariini kuitenkin tunsi sisim-
mässään olevansa pelkästään poika, tohtori oli auttanut sitä saamaan poikamai-
semman kehon.  

(Lohikäärme, 18–21) 
 

Katkelmassa naapurin setä Samariinia kuvaillaan leppoisaksi ja hyväksi tarinan-

kertojaksi, minkä kautta luodaan myönteistä kuvaa intersukupuoliseen kehoon 

syntyneestä ja sukupuolenkorjaushoitoja läpikäyneestä henkilöhahmosta. Kuvi-

tuksessa vihreä Samariini esitetään lääkärin vastaanotolla, ja hänen kuvataan 

puhaltavan savua sekä suusta että nenästä aivan kuten intersukupuolinen lohi-

käärmevauvakin. Kuvituksessa tohtori pitää kädessään lehtiötä, jonka sivulla on 

kolme symbolia; ylhäällä intersukupuolisten lippu, keskellä translippu ja alhaalla 

cissukupuolisten lippu. Vähemmistösymbolien ja -tunnuksien – kuten Lohikäär-

meen kuvituksessa esiintyvien lippujen – läsnäolo arjen toimintaympäristöissä ja 

kulttuurituotteissa voikin avustaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvia 

ihmisiä näkemään oman vähemmistöidentiteettinsä arvokkaana ja auttaa heitä 

tuntemaan olevansa osa yhteisöä (Wolowic, Heston, Saewyc, Porta & Eisenberg, 

2017, 568–569).  
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Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat (2019, s. 20). Autere & Sarajärvi, Kärkölä: Kus-

tannus Oy Pieni Karhu. 

 

 

6.1.3 Yhteenveto 

 

Lasten kuvakirjojen Näkymätön ja Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat merkit-

tävänä erona on se, että toisessa teoksessa sukupuolen moninaisuuden teema 

jää lukijan tulkinnan varaan ja ilmenee selkeimmin sukupuolen määrittelemättä 

jättämisen kautta, kun taas toisessa teoksessa sukupuolen moninaisuuteen liitty-

vää sanastoa (muunsukupuolisuus, intersukupuolisuus ja sukupuolen korjaus) 

käsitellään laajasti ja termit selitetään lapselle sopivan tason mukaisesti. Lohi-

käärmeessä myös sukupuolivähemmistöjen symbolit näyttäytyvät osana kuvi-

tusta. Molempien tarinoiden sanoma on kuitenkin hyvin samankaltainen – Lohi-

käärmeessä korostetaan läpi kirjan sitä, että jokainen on hyväksytty, arvostettu 

ja kunnioitettu juuri sellaisena kuin hän on ja jokainen keho on hyvä. Myös Näky-

mättömän viestinä on se, että kaikki ovat keskenään erilaisia mutta samanarvoi-

sia. 

 

Lohikäärmeessä tuodaan esiin useita haastavia sukupuolen moninaisuuteen liit-

tyviä termejä ja Näkymättömässä käsitellään kiusaamista ja ulkopuoliseksi jää-

mistä, minkä vuoksi ne vaativat lapsen rinnalle aikuisen lukijan keskustelemaan 

teoksesta. Setan verkkosivuilla Lohikäärmeen sanotaan antavan aikuiselle luki-

jalle mallin, miten puhua sukupuolen moninaisuudesta lapsen kanssa, ja siten 
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teos voikin olla tarpeellinen lisä kasvatusalalla toimivien työhön. Lapselle kysy-

minen, pohtiminen ja keskustelu yhdessä aikuisen kanssa ovat keinoja kasvattaa 

sukupuolta koskevaa tietoa ja ymmärrystä (Vilkka, 2010, 131), ja sekä Näkymä-

tön että Lohikäärme voivat toimia tällaisen tärkeän vuorovaikutuksen virittäjinä.  

 

Huomattavaa on, että useammassa Näkymätön-kirjaan liittyvässä blogikirjoituk-

sessa (ks. nettiblogit Kirjallisia kosketuksia, Kirjanurkkaus ja Kirjavinkit) Kaptee-

nista puhutaan “avaruustyttönä”, mikä mielestäni on kiinnostavaa, sillä hahmon 

sukupuolta ei teoksessa määritellä. Voikin olla, että pelkän nimen Kukka mainit-

seminen teoksen alussa riittää hahmon luokitteluun tytöksi. 

 

Toin aiemmin esiin Brukea ja Copenhaveria (2004) mukaillen ajatuksen siitä, ih-

mishahmojen korvaaminen eläimillä ja muilla olioilla lastenkirjallisuudessa saat-

taa tarjota lukijalle väylän ymmärtää teoksen teemoja paremmin sekä käsitellä 

kirjallisuuden herättämiä tunteita ja ajatuksia. On kuitenkin tärkeää ottaa huomi-

oon ilmiön toinen puoli. Sekä viihteellisissä että tieteellisissä julkaisuissa on ollut 

esillä keskustelua siitä, että ei-binäärisiä hahmoja kuvataan mediassa, pääosin 

sci-fi-kirjallisuudessa ja -elokuvissa, usein juuri avaruusolioina tai muina ei-ihmis-

mäisinä hahmoina. Tällaiset kuvaukset luovat haitallista kuvaa muunsukupuoli-

suudesta epäinhimillisenä ja luonnottomana, minkä vuoksi ei-binääristen henki-

löhahmoja tulisi kuvata entistä enemmän myös ihmishahmoina. (Ks. Šporčič, 

2018.) 
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6.2 Sukupuolen moninaisuus nuortenkirjoissa 
 

Sukupuolen moninaisuuden ja päähenkilön sukupuoli-identiteetin reflektointi on 

kummankin aineistooni valikoituneen nuortenkirjan kertomuksen keskiössä. Te-

okset Kesän jälkeen kaikki on toisin (2016) ja Amiraali (2020) ovatkin tyypillisen 

nuortenromaanin tapaan aikuistumiskertomuksia, joissa teini-ikäisen päähenki-

lön identiteettiin liittyvät kysymykset ovat juonen ytimessä (Grünn, 2003, 287; 

Aerila, 2013, 152). Kesän Peetun ja Amiraalin Niilon tarinoiden huomattavana 

erona on kuitenkin se, että Peetu on jo vuosia ollut täysin selvillä omasta identi-

teetistään transmiehenä kun taas Niilo on oman sukupuoli-identiteettinsä reflek-

toinnin ja sanoittamisen vaiheessa.  

 

Erotin nuortenromaaneista Kesän jälkeen kaikki on toisin ja Amiraali kolme mo-

lemmille tarinoille yhteistä laajempaa temaattista kokonaisuutta, joiden kautta su-

kupuolen moninaisuutta käsitellään teoksissa. Ensinnäkin sekä Peetun että Nii-

lon yhden kesän ajalle sijoittuvien tarinoiden keskiössä on päähenkilön oman su-

kupuoli-identiteetin reflektointi. Toisena yhdistävänä temaattisena kokonaisuu-

tena on konfliktit perhesuhteissa; molemmat päähenkilöt kamppailevat omana it-

senään hyväksytyksi tulemisesta perheenjäsentensä kanssa. Kolmantena yhdis-

tävänä teemana molemmissa teoksissa käsitellään laajasti yhteiskunnassamme 

vallitsevaa ymmärtämättömyyttä ja kapeakatseisuutta sekä riskiä elää julkisesti 

omaa sukupuoli-identiteettiään ilmentäen. Analysoin seuraavaksi näitä kolmea 

temaattista kokonaisuutta yksi kerrallaan havainnollistaen havaintojani teoksista 

poimituin lainauksin. 

 

 

6.2.1 Tää on mun tarina – Minäkertojan oman sukupuoli-identiteetin ja sen 

reflektointi 

 

Merkittävänä ja laajana temaattisena kokonaisuutena nuortenkirjoissa on minä-

kertojan oman sukupuoli-identiteetin kuvaus ja tarkastelu. Molemmat kirjat kerto-

vat tarinan päähenkilön näkökulmasta, ja minäkertojat, 17-vuotiaat Peetu (Kesä) 



 41 

ja Niilo (Amiraali), tarkastelevat omaa sukupuoli-identiteettiään laajasti. Tätä ko-

konaisuutta kuvaan tässä tutkielmassa käsitteellä minäkertojan oma sukupuoli-

identiteetti ja sen reflektointi. 

 

Lapselle muodostuu kokemus omasta sukupuolestaan tavallisesti noin kolme-

vuotiaana (Huuska, 2015, 50), ja Peetun omassa reflektoinnissa korostuukin se, 

että hän on varhaisimmista muistoistaan alkaen tiennyt olevansa poika: 

 
Mä olen ollut poika ihan koko ajan. Kuka määrää että tuollainen, samanlainen, 
noin menee lanne ja tähän rytmiin sykkii sydän. Pojan ruumis on mun, munlainen 
minä. Umpimielinen lippispoika. Viekas puuhunkiipeejä poika. Viisas, uskollinen 
valanvannojapoika. Mä olen ollut Peetu niin kauan kun olen ollut minä. 

          (Kesä, 28) 
 

Ilmaisu “mä olen ollut Peetu niin kauan kun olen ollut minä” kiteyttää tuntemuksen 

siitä, että Peetun kokemuksessa itsestään Petra-nimistä tyttöä ei oikeastaan kos-

kaan ole ollut olemassakaan. Peetun kuvataan (s. 41) varhain lapsuudessa tun-

teneen tyttöjen mansikka- ja niiskuneitikuvioisten sukkahousujen puristaneen 

epämiellyttävästi, kun taas poikien pitkissä kalsareissa oli tilaa seistä käsillä, hyp-

piä ninjahyppyjä ja maata minkään paikan kiristämättä. Tyttöjen lelukuvastot len-

sivät roskiin ja alusvaatteiden pitsi hämmensi. Kesässä (s. 51) Peetu muistelee 

hetkeä lapsuudestaan, jolloin hän päätti leikata hiuksensa keskellä yötä muiden 

nukkuessa. Hiusten putoillessa maahan Peetun kuvataan tunteneen itsensä ke-

venevän, ja maassa olevien hiustupsujen tuntuneen siltä, etteivät ne koskaan 

edes olisi olleet hänen. Transsukupuolisuuteen liittyvän sukupuoliristiriidan syn-

tymässä määriteltyä sukupuolta kohtaan kuvataan siis ilmenneen Kesän päähen-

kilöllä jo varhain.  

 

Peetun henkilöhahmon kokemukseen omasta sukupuoli-identiteetistään kuuluu 

keskeisesti se, että hän on aina ollut poika. Teoksessa kuvataankin Peetulle elin-

tärkeäksi hävittää kaikki todisteet transitiota edeltävästä ajasta. Kesässä Peetu 

haluaa hankkiutua eroon vanhoista valokuvista, joissa esiintyy lapsi, joka nähtiin 

tyttönä ja jota kutsuttiin Petraksi. Peetun kuvataan ajattelevan (s. 28), että valo-

kuvien katseleminen saa äidin varmasti kaipaamaan aikaa, jolloin hänellä oli yksi 
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poika ja yksi tyttö – ”täydellinen ydinperhe”. Peetulle tärkeintä on, että hänen ta-

rinansa Peetuna nähdään alusta asti oikein, minkä vuoksi kuvat tulee tuhota. 

Lapsuuden valokuvat näyttävätkin tulkintani mukaan aiheuttavan Peetulle jonkin-

asteista sukupuoleen liittyvää dysforiaa eli ahdistuksen, vierauden ja inhon tun-

netta siitä, että kuvien lapsen olemus ei vastaa Peetun sukupuoli-identiteettiä 

(Seta, 2021b, 22). Valokuvat saattavat muistuttaa Peetua lapsuudessa koetusta 

ristiriidasta oman sukupuoli-identiteetin ja kehon välillä, sillä valokuvissa oleva 

lapsi ei vastaa sitä, kuka Peetu oikeasti on ja on aina ollut. Peetun henkilöhahmon 

itsensä ei kuitenkaan kuvata nimeävän valokuvien herättämää tunnetta dysfori-

aksi, ja sukupuolidysforian käsite mainitaan Kesässä vain kerran: 

 

Poikien vaatteiden pito ei ole vain rajaton riemu. Huonona päivänä se myös vi-
tuttaa. Mä en sovi. Mulla on liikaa ja liian vähän. Paidat eivät istu. Ohutta puuvillaa 
joka on ihanaa iholla ei voi pitää, koska binderi näkyy sen alta. Mä en bindaa 
peilin edessä, koska en tahdo nähdä. Jos joku psyko sanoo sitä kehodysforiaksi 
niin olkoon. Mä en vaan puhu siitä. 

       (Kesä, 37) 
 

Tässä katkelmassa Peetu kuvaa hetkiä, jolloin eläminen miehenä tuntuu vaike-

alta. Transmiehen tulee ottaa arjessa huomioon useampia asioita kuin cismie-

hen, eikä esimerkiksi mikä tahansa paita peitä rintojen sitomiseen käytettävää 

binderiä. Peetun kuvataan myös sitovan rintansa peilaamatta, ja myöhemmin (s. 

41) odottavan hartaasti pääsevänsä eroon “rintakehästä, joka ei ole mun”. Hänen 

kuitenkin kuvataan tekevän selväksi, ettei hän itse halua nimittää tunnetta ke-

hodysforiaksi.  

 

Huuskan (2015, 55) mukaan mahdollinen transkokemukseen liittyvä epämuka-

vuus lieventyy, kun nuori saa mahdollisuuden oman transidentiteetin muodosta-

miseen, ilmaisuun ja sen sosiaaliseen tunnustukseen. Peetun kuvataankin usko-

van kaiken omaan kehoon liittyvän epämukavuuden päättyvän täysi-ikäistymisen 

jälkeen mahdollistuvan sukupuolenkorjausleikkauksen sekä juridisen sukupuolen 

vaihdon myötä. Kesän päähenkilön oman sukupuoli-identiteetin tarkasteluun liit-

tyy keskeisesti tulevan leikkauksen odotus ja siihen johtaneet lääkärikäynnit diag-

nooseineen. Kokemuksiaan lääkärikäynneistä Peetu reflektoi seuraavassa lai-

nauksessa:  
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Mä suhtaudun jokaiseen lääkärikäyntiin kuin taisteluun. Taisteluun, jota lääkärit 
ei näe. Ne ei näe mun taistelusta mitään, vaikka ne arvioivat sitä. Mä haluan olla 
se, jonka ohi katse liukuu väkijoukossa. Ja nyt mut pitää taluttaa preparaattilasin 
alle. Vain sillä tavalla saan sen. mitä tarvitsen. Mun vaatevalinnat diagnosoidaan. 
Mun eleitä mietitään. Mun pitää altistua mitattavaksi. Diagnoosivaiheen jälkeen-
kin valokuvaan aina joka asun, jossa menen lääkäriin. Onko miesten vaatemal-
listosta ostettu kukkapaita tarpeeksi jätkä? Ei tietenkään. Jokainen mun luokka-
lainen poika voi pitää kukkapaitaa, mutta mä en. Se on riski. Mä pidän lyhyempää 
tukkaa kuin haluaisin, varmuuden vuoksi. 

         (Kesä, 40) 
 

Peetun ajatukset välittävät lääkärikäynneistä kuormittavaa ja koettelevaa kuvaa, 

ja hän vertaa prosessia taisteluun. Vaikka Peetun tavoitteena on elää elämäänsä 

siten, ettei häneen enää kiinnitetä huomiota, vaativat siihen tähtäävät lääkäri-

käynnit häneltä äärimmäistä tarkastelun ja arvostelun kohteena olemista. Peetu 

kuvaa pitävänsä tiukasti huolta siitä, että näyttää lääkärien vastaanotolla “tar-

peeksi jätkältä” niin vaatetuksen kuin lyhyempien hiusten osalta. Peetu kiteyttää 

ajatuksensa sukupuolenkorjaushoidoista seuraavasti (s. 41): “Näin yksityiselle 

kundille kun minä koko hoitoprosessi on painajainen.” 

 

Pohtiessaan tulevaa leikkausta Peetu tiedostaa myös siihen liittyvät riskit ja ku-

vailee (s. 89) pelkojaan leikkauksen epäonnistumisesta: arpeutumista, virhettä 

operaatiossa, kivuliasta dreenin poistoa ja nukutusaineista mahdollisesti aiheu-

tuvaa allergista reaktiota. Kauan odotettu leikkaus alkaa tuntua Kesän päähenki-

lölle vihdoin realistiselta, mikä saa myös hermostuneet ajatukset liikkeelle. Ris-

keistä huolimatta tärkeintä Peetulle on kuitenkin se kaikki, mitä leikkaus mahdol-

listaa:  

 

Haluan leikkauksen, vaikka en voi valita onnistuuko lopputulos. Haluan, vaikka 
tiedän mikä kaikki voi mennä pieleen. Haluan tämän kaiken. En ajattele nukkuvia 
mustia mahdollisuuksia, kauhuskenaarioita En anna niille tilaa.  – – Mikä pelottaa 
eniten, mitä ei koskaan kenellekään tunnustaisi: se oma halu vaikka tuhoutua 
mennessään, mutta mentävä on, koska tällaiseksi jääminen ei ole elämää. 

         (Kesä, 90) 
 

Katkelmasta ilmenee, että sukupuolenkorjausleikkaus on Peetulle välttämätön 

askel kohti onnellista elämää. Leikkaukseen liittyviä riskejä enemmän Peetua pe-

lottaa ajatus siitä, kuinka hän mieluummin kuolisi kuin jäisi kehoon, joka ei vastaa 
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sitä mitä hän on. Tutkimukset osoittavat, että transihmisten itseluottamus, itsear-

vostus sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi ja elämänlaatu kasvavat merkittävästi 

transition myötä (Seta, 2021b, 24).  Peetun ajatuksissa elämisen arvoinen aika 

alkaakin vasta, kun hän leikkauksen jälkeen vihdoin tulee kokonaan nähdyksi ja 

kohdatuksi täysin omana itsenään. 

 

Amiraalin Niilon itsereflektion keskiössä on kokemus siitä, että poikana oleminen 

ei ole koskaan tuntunut hänestä oikealta. Niilon kuvataan (s. 26) tuntevan vie-

rautta kehossaan, joka ei vastaa sitä, mitä hän sisällään tuntee. Niilo on Peetun 

tavoin jo varhaislapsuudessa havainnut oman sukupuoli-identiteettinsä poikkea-

van sukupuolienemmistöä edustavien identiteetistä. Niilo kuvaa (s. 32) päiväkoti-

ikäisestä lähtien viihtyneensä enemmän tyttöjen kanssa, sillä tyttöjen maailma on 

näyttäytynyt kutsuvammalta kuin poikien maailma. Tätä hän perustelee seuraa-

vin sanoin: “Jotenkin se tuntui sävykkäältä ja avoimelta erilaisille tunteille ja sa-

noille. Siinä ympäristössä mulla oli lupa olla enemmän oma itseni: herkkä ja peh-

meä.” Samaan aikaan Niilon kerrotaan nepanneen poikien kanssa pikkuautoilla 

ja keulineen pyörällä kylillä poikaporukassa, mutta kuten edellä mainitusta lai-

nauksesta ilmenee, poikien maailmassa tunteilla ja niiden sanoittamisella ei ollut 

riittävästi tilaa, eikä Niilo kokenut siten voivansa olla täysin oma itsensä. Niilon 

lapsuusmuistoissa hänen kuvataan myös päiväkodissa esittäneen mekko pääl-

lään prinsessaa nauttien itseilmaisusta kulttuurissamme perinteisesti “tyttömäi-

senä” nähdyillä tavoilla. Samat tuntemukset kantoivat myös läpi peruskoulun, ja 

Amiraalissa (s. 134) Niilon kerrotaan alakoulussa tajunneen, että vaikka pojan 

paikka tehtiin hänelle todella selväksi, ei hän välttämättä ollutkaan mikään “pe-

rusjätkä”. Niilo muistelee näitä aikoja seuraavanlaisesti: 

 

Yritin luottaa harmaaseen niin kuin kaikki jätkät, niin että luokkakuvasta yhtä ei 
voinut erottaa toisesta. Mutta vaikka mä kuinka yritin verhoutua miehisyyteen, 
puin sen aina jotenkin väärin päin, aina vähän liian ylös säärelleni ja liian alas 
lanteilleni, jotka keinahtivat ehkä millin liikaa – – Ripottelin miehisyyden päälle 
vähintäänkin hyppysellisen glitteriä, koska oli sanoja, jotka maistuivat makeilta. 

    (Amiraali, 56) 
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Katkelmasta ilmenee paine sulautua poikien joukkoon ja siten mukautua perin-

teiseen pojan rooliin. Perinteinen ja yksiselitteinen miehisyys ei kuitenkaan kos-

kaan asettunut saumattomasti Niilon sukupuoli-identiteettiin, vaan se sai Niilon 

kohdalla laajempia merkityksiä – vähintäänkin hyppysellisen kimalletta päälleen. 

 

Vaikka Amiraalissa Niilon kuvataan löytäneen itsestään jo päiväkoti-ikäisenä 

puolia, jotka viittasivat siihen, ettei Niilo koe itseään yksiselitteisesti mieheksi, on 

teoksen tapahtuma-ajan kesä todellisen muutoksen aikaa. Kesää edeltävänä ke-

väänä 17-vuotiaan Niilon kerrotaan lakanneen kyntensä ensimmäistä kertaa kou-

luun, minkä jälkeen hänen sukupuolen ilmaisunsa on ollut vapautuneempaa, ja 

hän on päästänyt esiin feminiinistä puoltaan “viikoittain väriä vaihtavin kynsin, 

rannekoruin ja korviksien rivistöin” (Amiraali, s. 55). Todellinen käännekohta ta-

pahtuu, kun ystävänsä Maran rohkaisemana Niilo meikkaa ja pukee päälleen ha-

meen ensimmäistä kertaa, jolloin Niilo ajattelee: “Tässä mä olen. Tämä on mun 

juttuni.” Kohtauksessa (s. 66–68) Niilon kuvataan ymmärtäneen kaiken muuttu-

neen siten, ettei hänen elämänsä voisi enää jatkua samalla tavalla kuin aikaisem-

min. Oivallus johtaa itsensä tutkiskeluun, ja Niilon kuvataan (s. 71) ymmärtävän 

näyttäytyvänsä muille toisenlaisena kuin miksi tuntee itsensä sisältä – “miehen 

naamio” ja se, mikä puskee sisältä ulos, eivät kohtaa.  

 

Itsensä tutkailun sekä meikeillä ja näyttävillä vaatteilla leikittelyn myötä Niilo ym-

märtää naisen itsessään kasvaneen ja ottaneen tilaa. Tämä ei kuitenkaan ole 

vähentänyt hänen maskuliinisuuttaan, ja Niilo toteaakin Amiraalissa (s. 118): 

“Toisinaan mulla on poikamaisia päiviä ilman meikkiä. Ja sitten on tällaisia hetkiä, 

jolloin oloni on maskuliininen kajaleissa ja luomiväreissä.” Niilon sukupuoli-iden-

titeetin kuvaus on tulkittavissa ei-binääriseksi, jolloin hänen kokemuksensa 

omasta sukupuolestaan ei mahdu yksiselitteisesti mieheyteen eikä naiseuteen, 

vaan se voi olla sekoitus maskuliinisuutta, feminiinisyyttä tai jotain aivan muuta 

(Seta, 2021a). Niilon kuvataan pohtivan ei-binääriyttä seuraavanlaisesti: 

 
Mä olen totta, ja se, että mä olen haavoittuvainen, on ok, se, että olen auki, enkä 
tiedä, vaikka internetin jumalat tietävät, että on olemassa sukupuoli-identiteetti, 
joka ei ole nainen tai mies. Se ei osu kumpaankaan kahdesta navasta, vaan jää 
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jonnekin niiden väliin tai kokonaan niiden ulkopuolelle. Lyhyesti: ei ole pakko ah-
tautua mihinkään muottiin. En tiedä, mitkä näistä sanoista koskevat mua vai kos-
kevatko mitkään. 

       (Amiraali, 131–132) 
 

Niilon henkilöhahmon pohdinnoista nousee esille se, että oman sukupuoli-identi-

teetin voi myös jättää määrittelemättä (Karvinen & Venesmäki, 2019, 12), eikä 

kokemusta sukupuolestaan tarvitse mahduttaa minkäänlaiseen muottiin. Amiraa-

lissa Niilon kuvataan vielä olevan tietämätön siitä, mihin suuntaan hänen oman 

sukupuoli-identiteettinsä reflektointi on kehittymässä, mutta tietävän sen, että hän 

saa rauhassa kokeilla ja etsiä eikä hänellä ole mihinkään kiire. 

 

 

6.2.2 Mitä me ollaan tehty väärin? – Haasteet perheessä 

 

Molemmissa nuortenkirjoissa kuvataan päähenkilöiden kamppailua perheen-

jäsentensä kanssa tullakseen hyväksytyksi omana itsenään. Peetulla erimieli-

syyksiä on äidin ja hetkittäin veljen kanssa. Peetu kuvailee isänsä rakastavan 

olemalla hiljaa ja antamalla tilaa, ja myös perheen konfliktitilanteissa vähäsanai-

nen isä taipuu sivustaseuraajan rooliin. Niilolla eripuraa sen sijaan syntyy isovan-

hempien, mumman ja ukin, kanssa. Tätä kokonaisuutta kuvaan tässä tutkiel-

massa käsitteellä haasteet perheessä.  Huoltajien hyväksyntä ja arvostus on 

nuoren kaiken hyvinvoinnin perusedellytys (Alanko, 2014, 21), minkä vuoksi ter-

veillä ja rakastavilla perhesuhteilla tai niiden puuttumisella on sukupuolivähem-

mistöön kuuluvan nuoren elämässä merkittäviä vaikutuksia. Tutkimukset osoitta-

vat, että vaikka sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret kohtaavat cis-

sukupuolisia vertaisiaan useammin hyvinvointia heikentäviä haasteita, saattavat 

he voida lähes yhtä hyvin kuin cissukupuoliset lapset ja nuoret, mikäli he saavat 

tukea perheeltään (Valojää, 2018). Kouluterveyskyselyt (ks. Jokela ym., 2020) 

kuitenkin osoittavat, että sateenkaarinuorilla on muita nuoria useammin kommu-

nikaatiovaikeuksia omien huoltajiensa kanssa. Näiden tietojen valossa perhesuh-

teiden ja niihin liittyvien haasteiden käsittely osana sukupuolen moninaisuutta ku-

vaavia nuortenkirjoja näyttäytyy hyvin perusteltuna.  
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Romaanissa Kesän jälkeen kaikki on toisin Peetun ja tämän äidin suhde on koe-

tuksella ja käsillä on kriisi. Vaikka äidin kerrotaan (s. 48) vuosien saatossa kolun-

neen läpi kaikki Transtukipisteen lehtiset ja käyneen transnuorten vanhempien 

vertaistukiryhmässä, on hänen silti vaikea hyväksyä olevansa kahden pojan äiti. 

Peetun transitio on äidille vaikea paikka, ja vaikka äiti sanoo ymmärtävänsä, ei 

hän käytännössä niin tee.  

 

Äidin ymmärtämättömyys Peetun mieheyttä kohtaan näyttäytyy kumpuavan it-

sekkäistä lähtökohdista. Kesässä (s. 49) äidin kuvataan suostutelleen Peetua ot-

tamaan rintojen sitomiseen tarkoitetun binderin pois “nyt kun ollaan mukavasti 

kotona oman väen kesken” ja tulemaan “tytöissä saunaan, kun yksin on tylsää 

mennä”. Äidin kuvataan kokevan, että se, ettei Peetu ole koskaan ollutkaan tyttö, 

ottaa äidiltä jotain pois, ja että nyt hänellä ei ole ketään, jolle kertoa niitä asioita, 

joita äidin pitäisi tytölleen kertoa. Äiti ei peittele ajatuksiaan ja sanoo Kesässä (s. 

60–61) suoraan: “Sori nyt, mutta on ihan kauheaa että on kaksi poikaa.” Puhutel-

lessaan Peetua äidin kuvataan (s.60) toisinaan käyttävän epähuomiossa nimeä 

Petra, jolloin Peetu tulee väärinsukupuolitetuksi ja “niin loukatuksi, että voisi kar-

jua”. Äidin suhtautumisesta Peetun sukupuoli-identiteettiin ja transitioon piirtyy 

epäsensitiivinen ja egoistinen kuva. Setan (2019b, 5) mukaan sukupuoleltaan 

moninaisten nuorten on äärimmäisen tärkeää kokea tulevansa nähdyksi oikein, 

mikä ei toteudu Peetun ja äidin suhteen kuvauksessa. 

 

Peetun ja äidin kriisi kulminoituu kirjan lopussa tapahtuvaan kohtaukseen, jossa 

äiti tulee käymään Peetun kotona punaviinipullo kainalossaan tavoitteenaan pa-

rantaa välejään lapseensa. Peetu ei kuitenkaan ole välienselvittelytuulella, kiel-

täytyy viinilasillisesta alaikäisyyteensä vedoten ja yrittää ohjata äitinsä ulos asun-

nosta. Tämä johtaa äidin hermostumiseen ja äiti pyytää voivansa pyytää vielä 

yhtä asiaa sanoen: 

 

Älä mene sinne rintojenpoistoon vielä, äiti sanoi. Sä et ole harkinnut sitä läpi. Sä 
et tiedä tarpeeksi siitä, mitä voit isona haluta olla. Tällaiset asiat on peruuttamat-
tomia. EN halua että tuut itkemään sitä myöhemmin. Sä alat nauttia rinnoistas 
myöhemmin. Se on ihan normaalia häpeillä niitä nyt. – – Sä rakastat rintojasi 
vielä. Sä rakastat niitä, kun sulla on lapsia, jotka saa niiden kautta ravinnon.  

        (Kesä, 97–98) 
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Äidin puheenvuorosta ilmenee se, ettei hän kunnioita Peetun oikeutta päättää 

omasta kehostaan. Äiti tietää, että Peetu on tiennyt aina olevansa Peetu ja tehnyt 

valinnan syödä testosteronia niin kauan, ettei lapsien saaminen enää olisi mah-

dollista. Valojään (2018) mukaan sukupuolenkorjaushoidolla voi olla vaikutuksia 

kiintymyssuhteeseen lapsen ja vanhemman välillä, ja vanhemman pyrkimys vä-

hentää lapsen enemmistöstä poikkeavaa sukupuolikokemusta saattaa johtaa 

kiintymyssuhteen vaurioitumiseen. Peetun ja äidin tilanne näyttäytyy malliesi-

merkkinä edellä mainitun kaltaisesta tilanteesta, ja Peetu on saanut tarpeekseen, 

mikä johtaa voimakkaaseen repliikkiin, jossa hän kiteyttää ajatuksensa äitinsä 

puheista ja käytöksestä: 

 

Äiti, rakastan sua helvetisti. Mutta mä en käy tätä keskustelua koskaan enää. Mä 
en ole sun pikkutyttösi, jota ujottaa. Mä en ole sun tyttösi, ja jos mä en voi olla 
sun poikasi, mä en voi olla sun lapsesi enää. 

         (Kesä, 99) 
 

Kuitenkin aivan kirjan lopussa (s. 108) Peetu kertoo isälle äidin pyytäneen epä-

suorasti anteeksi ja kertoneen, ettei ollut ymmärtänytkään Peetua ja jollain tasolla 

ei ollut edes halunnut ymmärtää. Peetu ei vielä tiedä antaisiko äidille anteeksi, 

vaan päättää edetä äidin kanssa omaan tahtiinsa, sitten jos ja kun on siihen val-

mis. Tämän kautta Peetun oman päätäntävallan kunnioittaminen tuodaan esiin.  

 

Peetun sukupuoli-identiteetti johtaa kiistaan myös toisen perheenjäsenen 

kanssa. Kesässä (s. 64) Peetu kertoo isoveljensä Pyryn olleen ensimmäinen ih-

minen, jolle hän kertoi transsukupuolisuudestaan. Peetu uskoi Pyryn jo tienneen, 

ja olikin oikeassa. Suositun ja itsevarman Pyryn kuvaillaan kulkeneen Peetun rin-

nalla hiljentäen yläkoulun ja lukion kiusaajat ja jopa neuvotellen liikunnanopetta-

jan kanssa Peetun koulu-uintien suorituksesta. Äidin avautuessa illallispöydässä 

vaikeudestaan hyväksyä olevansa kahden pojan äiti, Pyry kuitenkin huomauttaa 

äitiä ja Peetua puhutellen:  

 

 Ei Peetu ole mun kanssa sama. Ethän sä ole sama, hän sanoi minuun kääntyen. 
Hänen katseensa oli umpimielinen. – Ei susta koskaan tule samanlaista kuin mä. 
 – – Sulla on mut – ja sulla on toi toinen. 

        (Kesä, 61–62) 
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Pyryn puheenvuorosta ja Peetun nimeämisestä “siksi toiseksi” ilmenee se, että 

vaikka Pyry on pysynyt Peetun rinnalla häntä suojellen, ei hän silti näe pikkuvel-

jeään vertaisenaan miehenä. Pyryn sanat loukkaavat Peetua syvästi, mikä johtaa 

veljesten välien tulehtumiseen. Myöhemmin (s. 78) Pyry myöntää Peetulle mo-

kanneensa ja myöntää, ettei hänen tehtävänään ole kertoa Peetulle mitään asi-

asta, josta hän ei tiedä. Välit saadaan korjattua, ja Pyry ehdottaa veljessuhteen 

kohentamiseksi heille yhteiseksi tekemiseksi “jotain broidijuttua”, mikä vahvistaa 

Peetun käsitystä roolistaan yhdenvertaisena veljenä ja siten myös miehenä.  

 

Haasteet ulottuvat hetkeksi myös Peetun ja hänen avopuolisonsa Aamun pari-

suhteeseen Aamun joutuessa pohtimaan seksuaali-identiteettiään uudelleen. 

Tämä johtaa kohtaukseen, jossa Aamu kuvaa ajatuksiaan seuraavasti: 

 

Minä, Aamu, naisia rakastava nainen, patalesbo, se olen minä. Sulla ei ole ollut 
tilaa ajatella tätä, mutta mulla on. Sun valinta itsesi suhteen muuttaa myös mut. 
Sun prosessi tekee musta heteron. Mut katsotaan kadulla toisin. Niille ydinper-
hekatseille ei voi vastata mitään. 

          (Kesä, 86) 
 

Katkelmasta ilmenee, että Aamu on tähän asti vahvasti identifioinut itsensä les-

boksi, mutta naiseen rakastumisesta huolimatta hän on nyt heterosuhteessa mie-

hen kanssa. Peetun sukupuolenkorjausprosessi muuttaa Aamun mukaan myös 

hänen seksuaali-identiteettiään, eikä seksuaalivähemmistöidentiteettiään ar-

vossa pitävä Aamu halua tulla muiden silmissä lokeroiduksi heterona.  Alangon 

(2014, 23–24) tutkimus osoittaa, että suurin osa transihmisistä kokee kumppa-

ninsa tukevan transidentiteettiään, ja Kesässä Aamun henkilöhahmon kuvataan-

kin pitävän Peetun tukemista tärkeänä, minkä vuoksi haasteet saadaan selätet-

tyä ja muiden luokittelevat katseet unohtuvat. 

 

Amiraalissa Niilo asuu ikääntyvien isovanhempiensa, mumman ja ukin, huos-

tassa. Pikkupaikkakunnalla kasvaneet isovanhemmat kunnioittavat perinteitä, 

mikä johtaa isovanhempien ja Niilon arvomaailmojen törmäämiseen. Niilo kertoo 

(s. 67) pienenä jääneensä kiinni mumman rintaliivien hypistelystä, ja mummon 

suhtautuneen tapahtumaan säikähtäen ja sen jyrkästi kieltäen. Mumman reaktio 
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sai Niilon ajattelemaan, että naisten vaatteisiin koskeminen on häpeällistä ja vää-

rää. Niilo tietää, että myös ukin on paikoin vaikea ymmärtää, ettei Niilo istu perin-

teiseen miehen malliin: 

 

Mä yritän taas puhua astetta matalammalta kuin yleensä. Se kuulostaa siltä kuin 
mua vaivaisi flunssa. Ja kun mä puhun niin, tunnen, kuinka jokin mussa kutistuu. 
Painaudun kumaraan niin kuin aina, kun yritän vaistomaisesti mahduttaa olemus-
tani joihinkin näkymättömiin raameihin sopivaksi. 

(Amiraali, 25) 
  

Katkelmasta ilmenee, että Niilo yrittää ukin seurassa piilottaa itsestään ne puolet, 

jotka saattaisivat herättää ukissa kysymyksiä. Asian käsittely on mahdollista vält-

tää “mahduttamalla olemusta näkymättömiin raameihin sopivaksi” eli näyttele-

mällä maskuliinisempaa versiota itsestään esimerkiksi ääntä madaltamalla. It-

sensä kätkeminen tuntuu kivuliaalta, mutta katkelman tilanne ei ole Niilon elä-

mässä harvinaisuus, ja yhteiskunnassa vallalla olevia normeja ravisuttavan itseil-

maisun vältteleminen on kehittynyt vaistomaiseksi.  

 

Amiraalissa varsinainen konfliktitilanne ja samalla yksi juonen huippukohdista ta-

pahtuu, kun Niilo meikkaa sekä pukeutuu hameeseen ja korkokenkiin luullessaan 

olevansa iltapäivän yksin kotona. Isovanhemmat kuitenkin ilmestyvät odotta-

matta paikalle suunnitelmien peruunnuttua, ja Niilo joutuu epämiellyttävään tilan-

teeseen. Kohtauksessa (s. 99) ukki tokaisee Niilolle: “Mitä pelleilyä tämä oikein 

on olevinaan? Haet vain huomiota. Yrität olla erilainen.” Tämän jälkeen (s. 100) 

myös mumma ehdottaa: “Ehkä sulla vaan on nyt jokin kausi. Tällainen kuuluu 

nuoruuteen.” Nuoren normeista poikkeavaan sukupuolen ilmaisuun suhtautumi-

nen ohimenevänä vaiheena onkin Huuskan (2011, 226) mukaan tyypillistä. Kai-

ken kaikkiaan isovanhempien kommenteista ilmenee se, etteivät he ota Niiloa 

tosissaan.  

 

Konfliktitilanne jää kesken ja myöhemmin illalla Niilo kuulee seuraavan sanan-

vaihdon: 

 

Ukki ärjyy mummalle: 
– Mitä me ollaan tehty väärin? Eikö me ollakaan osattu kasvattaa Niiloa, kun se 
on noin hajalla? 
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Ja mumma kiljuu ukille: 
– Vaikka on hirveän vaikea ymmärtää, oma lapsi pitää hyväksyä! 

        (Amiraali, 101) 
  

Isovanhempien keskustelusta on havaittavissa konflikti myös ukin ja mumman 

näkemysten välillä. Ukki uskoo Niilon sukupuoli-identiteetin ja -ilmaisun johtuvan 

puutteellisesta kasvatuksesta ja olevan siten epätoivottu ja ongelmallinen asia. 

Mummankin on vaikea ymmärtää Niiloa, mutta hänen mielestään oma lapsi tulee 

kuitenkin hyväksyä sellaisena kuin hän on. Ajatukset oman lapsen hyväksymisen 

tärkeydestä eivät kuitenkaan riitä pitkälle, mikä ilmenee jo muutama päivä myö-

hemmin mumman kommentoidessa sukujuhliin valmistautuvan Niilon ulkoasua:  

 

– Onko sun ihan pakko meikata? – – 
– Inkan rippijuhlia pitää kunnioittaa, ukki komppaa mummaa äänellä, joka ei salli 
vastaan väittämistä.  

         (Amiraali, 121) 
 

Katkelmasta ilmenee, että Niilon yhä rohkeampi ja samalla yleisistä normeista 

poikkeava itseilmaisu ei ole toivottua ja ukin kommentin mukaan meikkaaminen 

rippijuhliin olisi jopa epäkunnioittavaa. Niilon leikittely perinteisillä sukupuoliroo-

leilla ja oman sukupuoli-identiteettinsä etsintä herättää isovanhemmissa kysy-

myksiä heidän arvomaailmastaan, ja luultavasti huolta siitä, miten Niiloon ja sa-

malla heihin tullaan suhtautumaan sukulaisten keskuudessa ja ylipäätään koko 

pikkukylän yhteisössä. Huuskan (2015, 53–54) mukaan tällainen ajattelu on vali-

tettavan tyypillistä, ja lapsen sukupuolen moninaisuus saatetaan perheissä kokea 

uhkana omalle maailmankatsomukselle ja vanhemmuudessa onnistumiselle.  

 

Molemmissa nuortenkirjoissa suurimmista haasteista kuitenkin päästään yli. Ro-

maanien lopussa lukijan annetaan ymmärtää, että sekä Peetun äiti että Niilon 

isovanhemmat pyrkivät tekemään töitä hyväksyäkseen ja arvostaakseen per-

heenjäsentään sellaisenaan kuin hän on.  
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6.2.3 Itseksi tulemisen hinta on niin kallis, että sen maksaa kaikesta huoli-
matta – Ymmärtämättömyys ympärillämme 

 

Sukupuolivähemmistön edustajina sekä Peetu että Niilo joutuvat kohtaamaan ar-

jessaan tuomitsevia katseita, syrjiviä rakenteita ja tietämättömyyttä. Tätä koko-

naisuutta tarkastelen tutkielmassani käsitteellä ymmärtämättömyys ympäril-

lämme. Merkittävät yhdenvertaisuuden edistämisen esteet yhteiskunnassamme 

liittyvätkin usein tahattomiin asenteisiin, tiedon puutteeseen tai ymmärtämättö-

myyteen (Karvinen & Venesmäki, 2019, 9), ja ympäristön asenteet vaikuttavat 

merkittävästi sukupuolivähemmistöön kuuluvien lasten ja nuorten hyvinvointiin 

(Valojää, 2018). Jos sukupuoleltaan moninainen nuori ei koe turvalliseksi ilmaista 

sukupuoli-identiteettiään julkisesti, voi se aiheuttaa ahdistusta, masennusta tai 

jopa itsetuhoisuutta (Seta, 2021b, 21). 

 

Sekä Kesän Peetun että Amiraalin Niilon tarinoissa käsitellään päähenkilöiden 

kokemaa kiusaamista ja häirintää. Kokemukset kiusaamisesta, häirinnästä ja fyy-

sisestä uhkasta ovatkin yleisempiä sateenkaarinuorten keskuudessa kuin muilla 

nuorilla (Jokela ym., 2020, 24). Alangon (2014, 40–41) mukaan julkiset paikat 

ovat tyypillisesti niitä, joissa vähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat ennakko-

luuloja ja syrjintää, ja julkisilla paikoilla vanhoihin tuttuihin törmäämisen mahdol-

lisuus aiheuttaakin Peetussa ja Niilossa levottomuutta. Peetu kuvaa Kesässä ko-

kemuksiaan häirinnästä seuraavalla tavalla: 

 

Jokaisen uuden ystävän kanssa on se riski, että kun olen hänen seurassaan, 
kadulla vastaan pulpahtaa joku yläasteajan kusipää. Eikä ne jätä tilaisuutta käyt-
tämättä. – – 

- Petsku hei vai mikä sä nykyisin sit olet, Petra, laitatko mun siskoa jos 
saan tulla katsomaan. Olen aina halunnut tietää miten friikit panee? 
 

   (Kesä, 23) 
 

Myös Niilolla on samankaltaisia kokemuksia vanhojen tuttuihin törmäämisestä:  

 

Myös parkkipaikalla notkuva jengi on jo nanosekunnissa huomannut mut. Kingin 
hoviin pyrkivä jonne huutaa: 
– Haloo! 
Pari tuttua kollia säestää sitä aggressiivisesti. 
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– Onko se vittu Niilo? 
– Se on jumalauta ihan sekaisin! 
Hiki nousee iholleni. Järkäle rinnassani kasvaa niin, että mun on vaikea hengit-
tää. Kaikki on jotenkin surrealistista. Mun on aika häippäistä ja mahdollisimman 
nopeasti. Autossa mä mietin, että oikeastiko jengi kelaa musta tuollaista. Niin 
kuin mä olisin jotenkin alentanut itseni ihmisten hierarkiassa, kun korostan femi-
niinisiä piirteitäni.  
        (Amiraali, 122–123) 

 

Katkelmissa Peetun kuvataan tulleen vanhojen tuttujen toimesta väärinsukupuo-

litetuksi nimellä Petra ja kohdanneen seksuaalissävytteistä vitsailua, jossa häntä 

nimitetään friikiksi. Niilon vanhat tutut taas kyseenalaistavat, onko hän meikat-

tuna ja näyttävät vaatteet päällään kulkiessaan mennyt sekaisin. Peetun tran-

sidentiteetti ja Niilon perinteisiä normeja rikkova sukupuolen ilmaisu herättävät 

ympäristössä halveksuntaa, pilkkanimiä ja tuomitsevia katseita. Molempien pää-

henkilöiden kerronnassa tuodaan esiin se, kuinka ahdistavia ja uhkaavia edellä 

kuvatun kaltaiset tilanteet heille ovat. Amiraalin Niilo kertoo (s. 32) myös koko 

peruskouluajan kestäneestä kiusaamisesta, joka johtui siitä, ettei hän sopinut 

koulun poikien joukkoon – “Olisi vaan pitänyt olla kovaääninen perusjäbä.”  

 

Kokemukset häirinnästä ja syrjinnästä voivat vaikuttaa kielteisesti ihmisen ku-

vaan itsestään (Alanko, 2014, 41). Vaikka itsensä löytäminen tuottaa Amiraalin 

Niilolle suurta onnea, yhteiskunnan vallitsevien sukupuoleen liittyvien odotusten 

ja roolien haastaminen sekä häirinnän ja tuomituksi tulemisen riskit saavat hänet 

epäilemään itseään. Huuskan (2011, 244) mukaan sekä tyydytyksen että pelon 

tunteiden ilmeneminen samanaikaisesti on tyypillistä nuorille, jotka ilmaisevat su-

kupuoltaan enemmistöstä poikkeavalla tavalla. Upeat korkokengät aiheuttavat 

euforiaa, mutta samalla Niilo pohtii (s. 92), etteivät kengät ole häntä varten eikä 

hän voi niillä kävellä. Vaikka meikkaaminen saa Niilon tuntemaan itsensä äärim-

mäisen kauniiksi, herää hänessä myös ajatuksia siitä, tullaanko hänelle naura-

maan ja onko hän vääränlainen – pimahtanut kummajainen. Niilo pohtii (s. 119): 

“Omaa sisintä ei ole helppo paljastaa muille, koska toisten reaktio pelottaa. On 

riski joutua pilkatuksi, tuomituksi.” Ympäristön odotusten ja itsensä ilmaisun vä-

lillä on ristiriita, jonka mahdolliset seuraukset aiheuttavat pelkoa. Siksi Niilon ku-

vataankin ajattelevan: 
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Ehkä kaikesta tulee helpompaa, jos mä muutun oikeanlaiseksi ja suostun näyt-
telemään miestä – mitä ikinä se tarkoittaakin.  
         (Amiraali, 71) 

 

Katkelmasta ilmenee Niilon tiedostavan, että elämä sukupuolienemmistöön kuu-

luen ja miestä näytellen olisi helpompaa. Sukupuoleen liittyvät normit voivat olla 

hyvinkin syvään juurtuneita, ja Niilon ajatukset osoittavat, että yhteiskunnassa 

vallalla olevien normaaliuskäsitysten rikkominen ei ole helppoa. Katkelmassa 

käytetty termi “oikeanlainen” viittaa juuri tähän sisäistettyyn ajatukseen siitä, min-

kälainen sukupuolen ilmaisu on hyväksyttävää, normaalia ja toivottua. Niilon ku-

vataan tiedostavan, että hän saattaa joutua syrjityksi tai ylipäätään kielteisesti 

kohdelluksi sukupuoli-identiteettinsä vuoksi, mikä rasittaa häntä henkisesti. Vä-

hemmistöstressin käsitteellä viitataan sosiaaliseen ja sisäiseen paineeseen, joka 

johtuu ympäröivän yhteiskunnan suhtautumisesta yksilön vähemmistöasemaan 

(Seta, 2021b, 28).  

 

Peetun henkilöhahmolle vähemmistöstressiä aiheuttaa jatkuva oman sukupuoli-

identiteetin ja yhteiskunnan ja arjen rakenteiden yhteen sovittaminen, jota Ke-

sässä kuvataan perusteellisesti muun muassa seuraavassa katkelmassa: 

 

Haluaisin olla hyville tyypeille Peetu, pelkkä peetu, ei etumerkkejä. Jos yritän sitä, 
naamalle kaatuu aina maailma, joka tahtoo palauttaa mut paikalleen. Mun pitää 
outata itseni kerta toisensa jälkeen tai ottaa riski. Normaalimaailma on häkki, 
jonka kaltereita kovin moni cis-nainen ja -mies ei näe. Mennään kahville, joo, 
mennään vaan. Paitsi mennään niihin kahteen paikkaan, jossa on unisex-vessat. 
Joo ei tavata Kumpulan maauimalassa tai Pikkukoskella tai Pihlajasaaren puk-
kareiden luona. Ei mennä halpaan majoitukseen, jossa on isot salit ja nais- ja 
miespaikat. Ei mennä ulkomailla majoitukseen, joka vaatii passit vakuudeksi. Ei 
varsinkaan maihin, joissa kahden naisen nukkuminen samassa huoneessa on 
jotenkin katastrofi.  

          (Kesä, 22) 
 

Peetun henkilöhahmon pohdinnoissa kohdistetaan arvostelua fyysisiin rakentei-

siin, kuten sukupuolineutraalien wc- ja pukuhuonetilojen niukkuuteen. Riski epä-

asialliseen kohteluun voi ilmetä tilanteessa, jossa viranomaisille täytyy tarjota 

passia, jonka sukupuolimerkintä poikkeaa Peetun ulkoisesta olemuksesta, mikä 

johtaa ulkomailla matkailun vaikeutumiseen. Karvinen ja Venesmäki (2019, 14–
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16) toteavat muun muassa näiden edellisessä katkelmassa kuvattujen epäkoh-

tien olevan merkittäviä haasteita yhdenvertaisuuden tiellä. Tällaisten epätasa-ar-

voistavien periaatteiden ja toimintatapojen voi nähdä pohjautuvan cisnormatiivi-

suuteen, jonka mukaan kaikki ihmiset edustavat jompaa kumpaa kahdesta binää-

risestä sukupuolesta ja ovat syntymässä määritettyyn sukupuoleensa tyytyväisiä 

(Sillanpää, 2021, 77). Kuten Peetunkin ajatuksissa ilmenee, cisnormatiivinen yh-

teiskunta tuottaa sukupuoleltaan moninaiselle ihmiselle haasteita, joita cissuku-

puoliset ihmiset eivät arjessaan kohtaa ja välttämättä edes tiedosta.  

 

Ihmisten tietämättömyys sukupuolen moninaisuudesta aiheuttaa Kesän Peetulle 

ärsytystä:  

 

Vituttaa tyhmät ihmiset. Sellaiset, joille olen niiden tietämättömyyskuplan ainoa 
neula, johon se saattaa puhjeta. Mä olen ihminen, en tietopankki. 

“Siis tykkäsitsä lapsenakin pukeutua poikien vaatteisiin?” 
Mä en ole transseksuaali. Mä olen transsukupuolinen. Transmies. Anna mä ky-
syn sulta: tykkäätsä pukeutua vaatteisiin? Mä en performoi poikaa. Mä en leiki 
poikaa. Mä en ole dragking lavalla. Olen Peetu, olen aina ollut. Valitsin peetun 
vaatteet heti kun tiesin, mitä eroa on röyhelöpaidalla ja peetupaidalla, peetuten-
nareilla ja hello kitty-tennareilla. Olen aina mennyt kohti Peetua kaikessa, koska 
se olen.  

“Saatsä kiksejä siitä että sä olet vähän kuin poika?” 
En saa. Mä en ole vähän kuin poika. Mä olen poika. Tämä olen minä. Mun halu 
ja mun ihmisyys on kaksi eri asiaa.  

         (Kesä, 37) 
 

Katkelmasta on havaittavissa toive siitä, että tietoisuus sukupuolen moninaisuu-

desta lisääntyisi, eikä Peetun tarvitsisi olla ympärillään oleville ainoa tietolähde 

transsukupuolisuudesta ja joutua siten vastaamaan mahdollisesti epäsensitiivi-

siin, vähätteleviin ja tungetteleviin kysymyksiin omasta sukupuoli-identiteetis-

tään.  

 

Yhteiskunnassa vallitsevaan ymmärtämättömyyteen liittyen myös 2020-luvulla 

uudistettava translaki saa osakseen kritiikkiä Peetulta, joka kommentoi lainsää-

dännön epäkohtia teoksessa useampaan otteeseen. Peetu kertoo (s. 72): “La-

kimme tahtoo, että olemme steriilejä, että meiltä viedään ihmisenä jatkumisen 

kyky. Vain sillä ehdolla saamme olla niitä ihmisiä, joita olemme.” Kesässä (s. 104) 

päivänä, jona Peetu täyttää 18 vuotta, Peetu kertoo täysi-ikäisen oikeudestaan 
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vaatia korjausta juridiseen sukupuoleensa, kun taas “vapaassa Euroopassa” kor-

jauksen voisi hoitaa omalla ilmoituksella. Samassa ajatuksenvirrassa Peetu to-

teaa: “Susi, sudempi, translaki.” Kirjassa Peetun henkilöhahmon ajatusten kautta 

kohdistetaan yhteiskunnallista kritiikkiä tämän tutkielman luvussa 2.2 käsiteltyyn 

translakiin, jonka nähdään loukkaavan sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmis-

oikeuksia, kehollista koskemattomuutta sekä itsemääräämisoikeutta (Seta, 

2021c).  

 

Molemmissa teoksissa ymmärretään se, kuinka pitkälle yhteiskunnassamme on 

tultu vähemmistökysymysten saralla, mutta samalla tiedostetaan se, kuinka pal-

jon parannettavaa on vielä tehtävänä, jotta jokaisen olisi turvallista elää omana 

itsenään identiteettiään ilmentäen. Sekä Peetu että Niilo asettavat runsaasti toi-

veita parempaa tulevaisuutta kohtaan: 

 

Olisipa maailma sellainen, ettei hameessa toisten eteen käveleminen olisi niin 
helvetin pelottavaa, että tuntuu siltä kuin tähdet linnunradan vetoketjussakin olisi 
pakko luiskauttaa paikoiltaan. 

        (Amiraali, 159) 
 

Valojään (2018) mukaan ympäristön suhtautuminen näyttelee ratkaisevaa roolia 

yksilön hyvinvoinnin kannalta – tärkeintä sukupuoleltaan moninaisten nuorten hy-

vinvoinnin edistämisen kannalta on sukupuolen moninaisuuden normalisoiminen 

ja tietoisuuden kasvattaminen arjen yhteisöissä ja koko yhteiskunnassa. Nämä 

seikat tulevatkin esiin Kesän ja Amiraalin henkilöiden haaveissa.  

 

 

6.2.4 Yhteenveto 

 

Mielenkiintoista ja samalla yllättävää oli se, kuinka samankaltaisin keinoin nuor-

tenkirjoissa Kesän jälkeen kaikki on toisin ja Amiraali kuvattiin sukupuolen moni-

naisuuden teemaa. Tämä mahdollisti sen, että pystyin muodostamaan kolme te-

oksille yhteistä temaattista kokonaisuutta. Sukupuolen moninaisuuden kuvaus 

nuortenkirjoissa Kesän jälkeen kaikki on toisin ja Amiraali ilmeni laajimmin kate-

gorian minäkertojan oma sukupuoli-identiteetti ja sen reflektointi kautta. Vaikka 
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molempien teosten päähenkilöiden kuvataan jo varhain lapsuudessa ymmärtä-

neen oman sukupuoli-identiteetin poikkeavan enemmistöstä, tarjoavat nuorten-

romaanit kaksi erilaista kertomusta itsensä löytämisestä. Sukupuoli-identiteetin 

kehittyminen on yksilöllinen prosessi, ja se tapahtuu eri ihmisillä eri tavoin ja eri 

aikaan – joku voi jo varhaislapsuudessa ymmärtää, ettei hänen kehonsa vastaa 

sitä, mitä hän sisällään tuntee, kun taas jollain sukupuoli-identiteetin reflektoinnin 

prosessi käynnistyy toden teolla täysi-ikäisyyttä lähestyessä.  

 

Haasteet perheessä -kategoria käsittelee sitä, miten monenlaisia tunteita, ajatuk-

sia ja reaktioita nuoren sukupuolivähemmistöön kuuluminen voi aiheuttaa per-

heenjäsenissä. Kesässä äidillä kestää totutella ajatukseen kahden pojan van-

hemmuudesta, kun taas Amiraalissa Niilon sukupuolen ilmaisu järisyttää perin-

teitä kunnioittavien isovanhempien arvomaailmaa. Teoksissa tuodaan esiin per-

heen tuen merkitys sateenkaarinuorten hyvinvoinnille; perheen merkitys on nous-

sut esiin myös lukuisissa sateenkaarinuoria käsittelevissä tutkimuksissa (ks. 

esim. Ryan, Russell, Huebner, Diaz & Sanchez, 2010). Perheen tuki toimii nuo-

ren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä, kun taas päinvastai-

sella kohtelulla on käänteinen vaikutus. Sekä Kesän Peetu että Amiraalin Niilo 

kipuilevat yrittäessään tulla hyväksytyksi omana itsenään perheenjäsentensä toi-

mesta, ja tilanteen helpotuttua molempien kuvataan voivan paremmin. Molem-

missa nuortenromaaneissa perhekonfliktien kuvataan siis laantuvan, ja perheen-

jäsenet ymmärtävät, että heidän tulee tehdä töitä itsensä kanssa hyväksyäkseen 

sukupuoleltaan moninainen nuori omana arvokkaana itsenään.  

 

Ymmärtämättömyys ympärillämme -kokonaisuuden kautta teoksissa tuotiin esille 

yhteiskunnassamme vallitsevaa tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä suku-

puolivähemmistöjä kohtaan. Molemmissa nuortenromaaneissa käsiteltiin myös 

vähemmistöasemaan perustuvaa häirintää ja yhteiskunnan syrjiviä rakenteita 

sekä lainsäädäntöä translain suhteen. Molemmat päähenkilöt tiedostavat suku-

puolienemmistöön kuuluvien ihmisten elämän olevan yksinkertaisempaa samalla 

toivoen, että olemme matkalla kohti yhdenvertaisempaa ja kaikille turvallisempaa 

tilannetta. Vilkka (2010, 134) tuo esiin näkemyksen siitä, että häirinnän uhreiksi 

tulleiden auttamisen lisäksi myös ne ihmiset, jotka syrjivät, halventavat ja vähät-
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televät muita, tarvitsisivat apua, ja nuortenromaanien päähenkilöiden kuvataan-

kin toivovan ymmärtämättömyyteen ja ennakkoluuloisuuteen perustuvan häirin-

nän vähenevän ihmisten tietoisuuden kasvaessa. 

 

Mainitseminen arvoista on, että molemmissa teoksissa Peetun ja Niilon lisäksi 

esitetään myös muita moninaisia henkilöhahmoja ja vähemmistöjen edustajia. 

Kesässä Peetun tyttöystävä Aamu identifioi itsensä lesboksi ja kuuluu siten sek-

suaalivähemmistöön. Amiraalissa Niilon työkaveri Sinikka kertoo lapsestaan 

Amandasta, joka on transnainen. Niilon turkkilaistaustaiset ystävät Hasan, Meh-

met ja heidän isänsä Faruk ovat teoksessa kulttuurista moninaisuutta ilmentäviä 

henkilöhahmoja. Amiraalissa käsitellään Niilon ystävän Hermannin kautta myös 

moninaisuutta sosioekonomisen taustan kannalta, sillä Hermanni elää vähäva-

raisessa yksinhuoltajataloudessa. Masennusoireista kärsivän Hermannin henki-

löhahmon kautta teoksessa kuvataan myös nuorten mielenterveysongelmia. Se, 

että päähenkilöt eivät ole nuortenkirjojen ainoita moninaisia hahmoja, on ensin-

näkin realistista, ja toiseksi se edistää moninaisuuden näkemistä luonnollisena ja 

arvokkaana osana maailmaa. Useammat moninaiset henkilöhahmot tarjoavat 

myös moninaiselle lukijakunnalle enemmän samaistumisen kohteita ja mahdolli-

suuksia laajentaa ymmärrystä erilaisuudesta. 

  



 59 

7 Luotettavuus 
 

 

Tässä luvussa tarkastelen tutkielmani luotettavuutta, eli sekä tutkielmani luotet-

tavuutta lisääviä että mahdollisesti heikentäviä tekijöitä. Sisällönanalyysin etu 

menetelmänä on se, että aloittelevakin tutkija kykenee sen avulla saavuttamaan 

uskottavia tutkimustuloksia (Sarajärvi & Tuomi, 2018, 145).  

 

Tutkijan eettiset ratkaisut ovat tiiviisti yhteydessä tutkimuksen luotettavuuteen 

(Sarajärvi & Tuomi, 2018, 150). Olen tutkimustani tehdessä pyrkinyt noudatta-

maan Suomen Akatemian Tutkimuseettisessä neuvottelukunnassa määriteltyjä 

hyviä tieteellisiä käytäntöjä, mikä on edellytys eettisesti hyväksyttävälle ja luotet-

tavalle tutkimukselle. Ensinnäkin tutkimuksessa on noudatettu huolellisuutta ja 

tarkkuutta aina suunnittelusta ja tutkimustyöstä tulosten esittämiseen. Tässä tut-

kielmassa käytetyt tiedonhankinta-, tutkimus ja arviointimenetelmät ovat eetti-

sesti kestäviä ja noudattavat tieteelliselle tutkimukselle asetettuja kriteereitä, ja 

muiden tutkijoiden julkaisuihin on viitattu asianmukaisella ja arvostavalla tavalla. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, 6.) Koska tutkimukseni perustuu kau-

nokirjallisiin teoksiin, en ole voinut vaikuttaa aineiston syntyyn tai tuottamiseen, 

mikä saattaisi heikentää tutkimuksen luotettavuutta (Eskola & Suoranta, 1998, 

214–215). En ole myöskään joutunut ottamaan huomioon tutkimuksessani hen-

kilötietojen tai muiden yksityisyyteen liittyvien tietojen keräämistä tai säilyttämistä. 

 

Tutkimuksen aineiston keruu vaikuttaa Tuomen ja Sarajärven (2018, 164) mu-

kaan keskeisesti tutkimuksen luotettavuuteen. Myös Eskola ja Suoranta (1998, 

214) pitävät yhtenä tutkimuksen luotettavuuden kriteerinä aineiston riittävyyttä 

sen keruun rinnalla. Tutkimukseni aineisto edustaa suurella todennäköisyydellä 

hyvin 2020-luvun taitteen sukupuolen moninaisuutta käsittelevää lasten- ja nuor-

tenkirjallisuutta, jossa sukupuoleltaan moninainen hahmo toimii päähenkilönä. 

Vuoden 2016 tilanteen mukaan Lastenkirjainstituutin Onnet-tietokantaan on luet-

teloitu 80 % Suomessa ilmestyneestä kaunokirjallisuudesta, minkä lisäksi kon-

sultoin tutkimusaineiston hakuvaiheessa instituutin työntekijää kotimaisista vuo-

den 2015 jälkeen julkaistuista sukupuolen moninaisuutta käsittelevistä teoksista. 
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Hakukriteereitäni vastaavia teoksia löytyi viisi, joista neljä valikoitui tutkimukseni 

aineistoksi. Vaikka olen analysoinut aineistoni neljää teosta tarkasti, ei tutkimuk-

seni kuitenkaan riitä yleistämään teeman kuvausta kotimaisen kaunokirjallisuu-

den kentällä, sillä jätin aineistostani pois kaikki teokset, joissa sukupuoleltaan 

moninaisia henkilöhahmoja esiintyy sivuhenkilöinä. Rohkenen kuitenkin uskoa, 

että vastaisuudessa moninaisuuden teemoja tullaan käsittelemään entistä laa-

jemmin lasten- ja nuortenkirjallisuudessa myös päähenkilöiden näkökulmasta, 

jolloin laajemman kuvauksen muodostaminen mahdollistuu.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse on tutkimuksensa keskeinen tutkimusvä-

line (Eskola & Suoranta, 1998, 210). Kuten jo luvussa 5 totesin, olen sukupuo-

lienemmistöön kuuluva aikuinen tutkimassa sukupuolivähemmistöjä kuvaavaa 

lapsille ja nuorille suunnattua kaunokirjallisuutta. Näiden seikkojen valossa en voi 

tutkijana kiistattomasti tarkastella sitä, miten teokset ja niiden teemat näyttäytyvät 

muille tutkijoille ja ennen kaikkea lapsille ja nuorille lukijoina tai millaisia samais-

tumispintoja ne tarjoavat sukupuoleltaan moninaisille lukijoille. Tarkoituksenani 

onkin ollut analysoida teoksia opettajana ja siten myös tasa-arvo- ja kirjallisuus-

kasvattajana toimivan aikuisen näkökulmasta. Kaunokirjallisten teosten analyysi 

perustuu loppujen lopuksi aina lukijan omiin tulkintoihin ja näkemyksiin, jotka poh-

jautuvat hänen elämänhistoriaansa. Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) 

mukaan laadullinen tutkimus onkin aina yhdenlainen versio tutkittavasta ai-

heesta, ja joku toinen voisi saada samasta aineistosta aikaan hieman erinäköisen 

tuotoksen.  

 

Kokonaisuudessaan tämä tutkimus vastaa mielestäni luvussa 4 sille asetettuun 

tutkimustehtävään, eli kertoo lukijalle siitä, millä tavoin aineiston teoksissa on ku-

vattu ja käsitelty sukupuolen moninaisuutta ja sukupuoleltaan moninaisia henki-

löhahmoja.  
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8 Pohdintaa 
 

 

Kun ihminen uskaltaa olla oma itsensä ja näyttää sisimpänsä, se on kaunis.  

Se loistaa sisältäpäin. 

(Amiraali, 69) 

 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut kuvauksia sukupuolen moninaisuudesta ja 

sukupuolen moninaisuutta ilmentävistä henkilöhahmoista 2020-luvun taitteessa 

julkaistussa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Tutkielmani alussa käsittelin suku-

puolen moninaisuutta ilmiönä ja osana suomalaista yhteiskuntaa ja perusope-

tusta, minkä jälkeen toin esille lasten- ja nuortenkirjallisuuden luonnetta asentei-

den ja arvojen välittäjänä sekä sen roolia perusopetuksessa.  

 

Teoksissa Näkymätön, Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat, Kesän jälkeen 

kaikki on toisin ja Amiraali käsiteltiin sukupuolen moninaisuutta keskenään erilai-

sin keinoin, mutta on tärkeää panna merkille, että kaikkien tutkielmani aineistona 

olleiden lasten- ja nuortenkirjojen tekijät ovat onnistuneet kuvaamaan sukupuolen 

moninaisuuden teemaa sen vaatimalla asiantuntevuudella ja sensitiivisyydellä. 

Koska sukupuolen moninaisuus on vielä verrattain harvinainen teema lasten- ja 

nuortenkirjallisuudessa, on tärkeää, että sukupuolivähemmistöjä kuvaava kirjalli-

suus kuvaa aihetta tavalla, joka ei ylläpidä heteronormatiivisuutta ja siten sen 

kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnassamme (Lester, 2014, 259). Kaikissa teoksissa 

moninaisuus tuntui olevan luonnollinen osa tarinaa ja henkilöhahmoja.  

 

Lasten kuvakirjoissa kuvaukset sukupuolen moninaisuudesta oli käännetty lasten 

ymmärtämälle kielelle ja niissä korostui ajatus jokaisen yksilön arvokkuudesta ja 

yhdenvertaisuudesta. Nuortenromaaneissa puolestaan syvennyttiin sukupuolivä-

hemmistöön kuuluvana ihmisenä elämiseen liittyviin haasteisiin, mutta teemaa 

käsiteltiin perheenjäsenten sopeutumisvaikeuksien sekä yhteiskunnan ongelmal-

listen rakenteiden ja ymmärtämättömyyden kautta – ei siis siten, että moni-

naisuus itsessään olisi epätoivottua tai ongelmallista. Molemmissa nuortenro-

maaneissa sukupuolivähemmistöön kuuluvan ihmisen elämästä ei siis annettu 

kiillotettua ja siloteltua kuvaa, vaan aihetta käsiteltiin realistisesti. Peetun ja Niilon 
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kerronnassa kuvattiin kiusaamiskokemuksia ja arkipäiväisten tuomitsevien kat-

seiden kohtaamista ja Kesän Peetun pohdintoja siitä, kuinka rintojen sitomiseen 

käytetty binderi hiertää ja sen käyttö sattuu sekä kuinka väärinsukupuolittamisen 

kohteeksi voi joutua omien perheenjäsentenkin toimesta. Molemmat teokset kui-

tenkin päättyivät onnellisesti – täysi-ikäistyneen Peetun oivaltaessa olevansa val-

mis mihin tahansa leikkauksen vihdoin koittaessa ja Niilon ymmärtäessä vapau-

tensa ilmaista itseään juuri siten kuin haluaa.  

 

Suomessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että sukupuolen moninaisuus jää oppi-

materiaaleissa usein marginaaliin tai jopa näkymättömiin. Silloin kun sukupuoli-

vähemmistöjä käsitellään osana opetusta, näyttäytyvät vähemmistöön kuuluvat 

ihmiset usein poikkeuksina, aiheen käsittely voi olla asenteellista tai sukupuolen 

moninaisuudesta puhutaan ikään kuin se ei koskettaisi paikalla olijoita. (Sillan-

pää, 2021, 78.) Tainion ja Teräksen (2010) oppikirja-analyysi osoitti, että seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia ihmisiä kuvataan oppikirjoissa varsin 

harvoin. Tämä johtaa helposti siihen, että erilaisuus nähdään toiseuttavana ja sitä 

tarkastellaan ulkopuolelta. Sama toki pätee oppikirjojen rinnalla myös oppilaille 

tarjottavaan kaunokirjallisuuteen (ks. Tainio, Aaltonen & Leksis, 2021). Huuskan 

(2015, 51) mukaan se, että sukupuolen moninaisuudesta ei puhuta riittävästi lap-

sentajuisesti esimerkiksi iltasaduissa, lastenkirjallisuudessa ja -ohjelmissa, voi ai-

heuttaa lapselle jo varhain epämääräisen tunteen omasta erilaisuudesta, jonka 

sanallistamiseen hän ei ole saanut tukea.  

 

Koska perusopetuksen merkittävänä tavoitteena on laajentaa tietoa ja ymmär-

rystä sukupuolen moninaisuuteen liittyen, tulisi oppilaille tarjota mahdollisuuksia 

käsitellä moninaisuuden teemoja osana kouluarkea. Kuten olen aiemmin tutkiel-

massani todennut, lasten- ja nuortenkirjallisuus toimii hyödyllisenä väylänä ja 

apuvälineenä tärkeiden keskustelujen aloittamiseen ja samaistumiskokemusten 

mahdollistamiseen. Sukupuolen moninaisuutta käsitteleviä lasten- ja nuortenkir-

joja voidaankin hyödyntää osana perusopetusta lukuisilla tavoilla. Kunnan ja kou-

lujen omien kirjastojen tarjoamien sukupuolen moninaisuutta käsittelevien teos-

ten lisäksi Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen verkkosivuille on 

koottu aiheesta satuja ja tarinoita, joita voi hyödyntää osana kirjallisuuskasva-
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tusta. Seuraavaksi esittelen muutamia toimintatapoja, joiden avulla luokanopet-

tajan on mahdollista käsitellä moninaisuuden teemoja kuvaavia teoksia ja kerto-

muksia osana opetusta. 

 

Koulukontekstissa lukemista voi harjoittaa monella tavalla: opettaja voi lukea op-

pilaille ääneen tai oppilaat voivat lukea yksin tai pareittain. Linnan (1999, 73) mu-

kaan pareittain lukeminen on hyödyllistä erityisesti oppilaille, joilla on luku- tai 

kielitaitoon liittyviä haasteita, jolloin heidän parinaan voi olla sujuvammin lukeva 

oppilas. Erityisesti alkuopetuksessa, jossa teoksia Näkymätön ja Lohikäärme on 

mahdollista käsitellä, opettajan ääneen lukemista on hyvä hyödyntää, sillä kaik-

kien oppilaiden lukutaito ei välttämättä riitä vielä itsenäiseen lukemiseen. Myös 

vanhemmille oppilaille ääneen lukeminen mahdollistaa sen, että oppilaat voivat 

keskittyä kuuntelemaan ja uppoutua kertomukseen. Kun opettaja lukee kirjaa op-

pilaille, voi hän mielekkäissä kohdissa pysähtyä herättelemään oppilaiden ajatuk-

sia kysymyksillä. Tällöin teoksesta voidaan keskustella lukukokemuksen aikana, 

eikä ainoastaan sitä ennen tai sen jälkeen. Esimerkiksi teosta Näkymätön lu-

kiessa opettaja voi pysähtyä kohtiin, joissa päähenkilö Kapteeni jätetään leikeistä 

ulkopuolelle ja kysyä oppilailta esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Miten 

sinä pidät huolta, ettei kukaan jää leikeistä ulkopuoliseksi? Miltä yksinäisyys tun-

tuu? Miten voit toimia ja kenelle voit kertoa, jos huomaat, että sinua tai jotain 

muuta ei päästetä leikkeihin mukaan? Kaikki lapset ovat erilaisia ja arvokkaita 

omana itsenään, miten sinä olet kaikille kiva kaveri?  

 

Toiminnallisten menetelmien on havaittu motivoivan oppilaiden lukuharrastusta. 

Luettuja teoksia on mahdollista työstää esimerkiksi piirtämällä siitä sarjakuva, kir-

joittamalla sen inspiroima runo tai valmistelemalla jostain kirjan kohtauksesta esi-

merkiksi still-kuva tai pienoisnäytelmä. (Heikkilä-Halttunen, 2015, 193.) Draama 

toimiikin hyödyllisenä välineenä moninaisuutta kuvaavien kaunokirjallisten teos-

ten käsittelyyn. Niin sanottu “tyhjä tuoli” tai “kuuma tuoli” on hyvä esimerkki me-

netelmästä, joka mahdollistaa teoksen päähenkilöön tutustumisen ja samaistu-

misen. Linnan (1999, 90) esittelemässä “tyhjä tuoli” -menetelmässä luokan eteen 

asetetaan tuoli, jolla kirjan henkilö kuvitellaan istumassa. Oppilaat voivat yksi ker-

rallaan tai ryhmissä tulla tuolin eteen ja esittää henkilöhahmolle kysymyksiä, an-

taa hänelle ohjeita tai jakaa ajatuksiaan hänestä esimerkiksi kehujen muodossa. 
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Toinen vaihtoehto on se, että esimerkiksi teoksen hyvin tunteva opettaja tai op-

pilas eläytyy henkilöhahmoksi ja vastailee kysymyksiin roolissa. Kesän ja Ami-

raalin päähenkilöitä voitaisiin esimerkiksi kehua heidän rohkeudestaan olla omia 

itsejään ja Peetun äidille tai Niilon isovanhemmille antaa ohjeita nuoren hyväksy-

miseen omana itsenään. Myös Peetun ja Niilon kohtaamia kiusaajia voidaan pu-

hutella ja kysyä heiltä, mistä heidän käytöksensä johtuu.  

 

Kaikessa kaunokirjallisuuden hyödyntämisessä korostuu keskustelun merkitys. 

Yhteinen keskustelu luokassa havainnollistaa sitä, miten eri tavoin sama teksti 

vaikuttaa erilaisiin lukijoihin – jokainen tulkitsee tarinoita omista lähtökohdistaan. 

Kirjoista keskustelemisen myötä oppilaat oppivat keskustelemaan mielipiteistä ja 

olemaan eri mieltä, jolloin vuorovaikutustaidot kehittyvät. (Linna, 1999, 72.) Teks-

tin rinnalla kuvakirjojen kuvitus voi toimia keskustelun virittäjänä. Tavoitteena on 

luoda luokkaan ilmapiiri, jossa jokainen tuntee mielipiteidensä ja ajatustensa ole-

van tervetulleita ja jossa teoksista voidaan luoda yhdessä merkityksiä. Kuten 

aiemmin tutkielmassani olen tuonut esiin, sukupuolen moninaisuuden käsittele-

minen koulussa vaatii opettajalta riittävää tietopohjaa ja ymmärrystä sukupuolen 

moninaisuudesta ja erilaisuuden arvostamisesta sekä taitoa nostaa teoksista 

keskusteluun oikeanlaisia teemoja. Se, että opettaja osoittaa esimerkiksi kirjalli-

suuskeskustelun yhteydessä suhtautuvansa sukupuolen moninaisuuteen myön-

teisesti ja arvostavasti, lisää se merkittävällä tavalla luokassa olevien sukupuo-

leltaan moninaisten lasten ja nuorten kiinnittymistä kouluyhteisöön ja -ympäris-

töön (Ullman, 2016, 285).  

 

Rohkenen uskoa, että suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentälle il-

mestyy jatkuvasti lisää moninaisuutta kuvaavia teoksia, mikä tarjoaa samalla li-

sää mahdollisuuksia hyödyntää teoksia osana perusopetusta sekä uusia laajem-

pia tutkimusmahdollisuuksia. Heikkilä-Halttusen (2013b, 251) mukaan 1960-lu-

vulta lähtien esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä on käsitelty ahkerimmin nuor-

tenkirjallisuudessa vain sivuhenkilöiden kautta. Toivottavaa onkin, että tulevina 

vuosina sukupuolen moninaisuutta kuvaavaa lasten- ja nuortenkirjallisuutta et-

sivä löytää tietokannoista nykyistä viittä useamman aihetta päähenkilön näkökul-

masta käsittelevän teoksen. Lesteriä (2014, 261) mukaillen useampien moninai-
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suutta kuvaavien kaunokirjallisten teosten saatavuus kouluissa ja niiden asian-

mukainen hyödyntäminen osana perusopetusta voi parhaimmillaan vähentää su-

kupuoli- ja seksuaali-identiteettiin perustuvaa kiusaamista ja häirintää, ja näin ol-

len luoda kouluista entistä turvallisempia toimintaympäristöjä sukupuoleltaan mo-

ninaisille ja siten myös kaikille lapsille ja nuorille.  
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