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Sammanfattning 

I denna uppsats har jag undersökt hur normkritisk pedagogik uppstår i barnlitteratur. Jag har 

utgått från Tittamari Marttinens and Aiju Salminens bilderbok Ikioma perheeni som 

publicerades i 2014 i Finland. Ikioma perheeni är en av de första finska barnböcker med 

könsneutral huvudkaraktär och fokus i regnbågsfamiljer. Denna studie baseras på en 

karaktärteoretisk analys hur man kan tolka samt analysera karaktärer i litteraturen utifrån 

normkritiskt perspektiv och får huvudfokus i denna studie. I anknytning till detta analyserar 

jag hur karaktärer i Ikioma perheeni kan användas i den normkritiska pedagogiken samt hur 

Ikioma perheeni kan bli inkluderad vid undervisning i finska som modersmål. Som ett resultat 

kan Ikioma perheeni inkluderas i undervisning med normkritiskt perspektiv. 
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Abstract 

The present thesis aims to provide a perspective in how norm critical pedagogy is included in 

children’s literature. In this study the main focus lies on Tittamari Martinen’s and Aiju 

Salminen’s children’s book Ikioma perheeni which was published in Finland in 2014. Ikioma 

perheeni is one of the first children’s book in Finland written with a gender-neutral main 

character and with a focus on rainbow families. The study is based on a theoretical analysis of 

how the characters can be described and read in the literature from a norm critical perspective 

which is the main focus in this study. As a result of this I analyze how the characters can be 

utilized in a norm critical pedagogy. I also provide some functional examples and suggestions 

for how Ikioma perheeni can be included in educational situations in Finnish language 

education. As a result of this Ikioma perheeni can be included in teaching when norm critical 

pedagocy is a desired perspective. 
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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkielman aihe, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Sukupuolisensitiivisyys on nousemassa yhä enenevässä määrin ihmisten tietoisuuteen. 

Suomessa sukupuolisensitiivinen kasvatusote on ollut mukana 2000-luvulla lähinnä 

nuorisokasvatuksessa, kun taas Ruotsissa siihen on panostettu jo varhaiskasvatuksen 

vaiheessa (Paumo 2012, 142). Suomi on heräämässä mukaan tähän keskusteluun, ja 

sukupuolisensitiivisyys näkyykin jo kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa. Keskustelu 

vallitsevista sukupuolirooleista on saanut enemmän huomiota ja ymmärrystä kuluneina 

vuosina, ja aiheesta on tehty lukuisia tutkimuksia ja opinnäytetöitä. Kuitenkin 

sukupuolisensitiivisyys ymmärretään usein arkisessa kommunikoinnissa eri tavalla. 

Yleinen mielikuva sukupuolisensitiivisyydestä on, että sukupuolisensitiivisen 

ajattelutavan mukaisesti yksilön toivotaan olevan mahdollisimman sukupuolineutraali ja 

yksilön sukupuolta pyritään häivyttämään. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan 

sukupuolisensitiivisyydellä pyritään nimenomaan tunnustamaan yksilön sukupuolta ja 

yksilön tasavertaisia mahdollisuuksia tehdä mieleisiään valintoja sukupuolestaan 

huolimatta. (Kalliokoski, Karvinen 2019, 9.) 

 

Sukupuolisensitiivisyys näkyy aikaisempaa enemmän lastenkirjallisuudessa. Yksilön 

sukupuolta ei enää haluta nähdä kahlitsevana ominaisuutena ja yksilön valintoja halutaan 

tukea. Tämän lisäksi sateenkaariperheiden asema yhteiskunnassa on tullut näkyvämmäksi, 

vaikka heteronormatiivisuus onkin yhä vallitseva ja vahva normi yhteiskunnassamme. 

Kasvattajat syyllistyvät välillä huomaamattaan heteronormatiivisiin käyttäytymis- ja 

kasvatusmalleihin viestiessään lasten kanssa opetus- ja kasvatustilanteissa. 

 

Tämä opinnäyte käsittelee sukupuolisensitiivistä lastenkirjallisuutta ja sitä, kuinka sitä voi 

käyttää sukupuolisensitiivisen kasvatuksen välineenä äidinkielen tunneilla erilaisissa 

opetustilanteissa. Keskityn tässä työssä tutkimaan sukupuolisensitiivisyyttä sekä 

analysoimaan Tittamari Marttisen kirjoittamaa ja Aiju Salmisen kuvittamaa teosta Ikioma 

perheeni (2014). Vaikka kohdeteos on kuvakirja, keskityn tässä opinnäytteessä 

analysoimaan kuvituksen sijaan tekstiä ja teoksen verbaalisen sanomaa. Tarkastelen 

henkilöhahmoteoriaa hyödyntäen sitä, miten henkilöhahmoja kuvataan Ikioma perheeni -



6 

 

kirjassa. Kiinnitän lisäksi huomiota siihen, miten henkilöhahmot kehittyvät kirjassa ja 

kuinka moniulotteisina ne voidaan nähdä. 

 

Ikioma perheeni on yksi ensimmäisistä Suomessa julkaistuista lasten kuvakirjoista, jonka 

päähahmo on sukupuolineutraali ja välittää sukupuolisensitiivistä kasvatusmallia. Kirja 

selventää sateenkaariperheiden erilaisia perhemuotoja ja havainnollistaa niitä lapselle 

loogisella tavalla kuvia  ja erilaisia moniulotteisia henkilöhahmoja hyödyntäen. Pyrin 

työssäni todentamaan, kuinka sukupuolisensitiivisyyden voi ottaa mukaan 

opetustilanteisiin hyödyntämällä esimerkiksi nimenomaan Ikioma perheeni -kirjaa. 

Lisäksi pohdin sitä, miten opetustilanteissa voidaan keskustella sukupuolirooleista tai 

sukupuoliodotuksista siten, että lähtökohtana ovat kirjassa esiintyvät henkilöhahmot. 

 

 

1.2 Tittamari Marttisen Ikioma perheeni tutkimuksen aineistona 

 

Tittamari Marttisen kirjoittama ja Aiju Salmisen kuvittama Ikioma perheeni on 

ensimmäinen Suomessa julkaistu lastenkirja, jossa päähenkilönä esitellään 

sateenkaariperheen lapsi. Kirjan tapahtumat sijoittuvat Kuu-nimisen päähahmon 

syntymäpäivään. Kuu on hahmona sukupuolineutraali. Nimi ei ole perinteinen, ja sen 

perusteella Kuun sukupuoli ei ole pääteltävissä. Kuvitus tukee Kuun 

sukupuolineutraaliutta, ja hahmoa voi tulkita sekä feminiinisenä että maskuliinisena ja 

sukupuolirajat ylittävänä, jos tarkastellaan esimerkiksi Kuun vaatetusta. Vaikka kirjassa 

on kuvitusta, sitä ei kuitenkaan käsitellä tässä opinnäytteessä. Vaikka Ikioma perheeni 

luokitellaan lasten kuvakirjaksi, se on kuitenkin tekstipainotteinen. Tämän johdosta 

keskityn tässä opinnäytteessä analysoimaan tekstiä. Vaikka kirjan juoni rakentuu Kuun 

syntymäpäivän varaan, Kuun ikä ei kuitenkaan selvene lukijalle. Kirjan pääpaino on 

kuitenkin syntymäpäivän sijaan erilaisissa perhemuodoissa ja Kuun ystävissä, joista 

jokainen on jollain tavalla erilainen ja uniikki. 

 

Kuulla on kaksi äitiä, jotka erotetaan toisistaan nimityksillä äiti ja mama. Äiti viihtyy 

sisätiloissa, juo paljon kahvia ja tekee paljon töitä. Työt liittyvät tietokoneohjelmistoihin. 

Kuun kuvaillaan harrastavan äidin kanssa kokkausta ja tietokonepelien pelaamista. 
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Mama on kuun biologinen äiti. Hän muuraa työkseen uuneja ja on rakennusalan 

ammattilainen. Maman kuvataan pitävän puutarhanhoidosta. Mama omistaa tandemin, 

jolla hän vie Kuun välillä ajelulle. Äiti on kasvissyöjä, mutta mama syö mielellään lihaa. 

Asetelma voisi kuvastaa mitä tahansa perhettä, jos jätetään huomioimatta, että äiti ja 

mama ovat samansukupuolinen pariskunta. 

 

Kirjassa nousee vahvasti esille, kuinka rakastettu ja toivottu lapsi Kuu on vanhemmilleen. 

Rakkautta ja sen määrää verrataan moniin asioihin. Vanhemmus on parasta, mitä 

vanhemmat tietävät, parempaa kuin esimerkiksi sima ja munkit tai retki autiolle saarelle. 

Kuu tietää, että heitä kutsutaan sateenkaariperheeksi. Hänelle sanalla on kaunis merkitys. 

Se tuo mieleen kaikki värit, ja sanasta tulee iloiseksi. Perheen tärkeyttä alleviivataan 

useaan otteeseen. Vaikka vanhemmilla on ollut esimerkiksi lapsena lukuisia haaveita 

(tyypillisiä materialistisia asioita, joista lapset haaveilevat, esimerkiksi oma poni), he eivät 

kuitenkaan voineet edes haaveilla niin hienosta lahjasta kuin omasta lapsesta. 

 

Kuu on tietoinen siitä, kuinka hän on saanut alkunsa. Kirjassa annetaan totuudenmukainen 

kuvaus keinohedelmöityksestä. Biologinen äiti mama on tahtonut synnyttää perheeseen 

vauvan, mutta maman sisällä oleva munasolu on tarvinut kaverikseen siittiösolua 

kehittyäkseen lapseksi. Eräs tuntematon mies on auttanut heitä ja luovuttanut siittiösoluja 

sairaalassa. Lääkäri on laittanut solut kasvamaan maman kohtuun, ja Kuun tarina on 

alkanut tästä. 

 

Syntymäpäivänä Kuun luokse saapuu naapuriasunnossa asuva Kim, joka ei ole ainoastaan 

Kuun paras ystävä vaan myös hänen veljensä. Kuu on tietoinen myös siitä, kuinka Kim on 

tullut tähän maailmaan. Kirjan tapahtumat selitetään Kuun näkökulmasta. Kimin isät 

haaveilivat vanhemmiksi tulemisesta, ja he olivat pyytäneet asiassa apua Kuun äidiltä. Äiti 

oli suostunut ja tullut raskaaksi keinohedelmöityksen avulla. Perhettä kuvataan 

apilaperheeksi, koska siinä on niin paljon perheenjäseniä. Kim ja Kuu ovat hyviä ystäviä. 

Erilaisuus yhdistää heitä, ja he kokevat sen positiivisena asiana. He tuntevat toistensa 

salaisuudet. Kimin kuvataan lukevan mielellään prinsessakirjoja, laittavan yöksi päälleen 

yökorut ja hyräilevän itsensä uneen. Kuu ei koe tätä omituisena, vaan lähinnä kauniina ja 

kivana tapana. Tämänkaltainen kuvaus saa lukijan tulkitsemaan Tittamari Marttisen ja 

Aiju Salmisen Ikiomaa perhettä sukupuolisensitiivisenä lastenkirjana. Kuun ja Kimin 
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ystävyyteen kuuluu myös riitoja. Välillä riidat johtavat toistensa haukkumiseen ja itkuun. 

Riidat kuitenkin saadaan aina sovittua, ja niiden päätteeksi he halaavat toisiaan. 

 

Kuulla on kummi Niki. Nikin kuvataan olevan Kuun äidin paras ystävä. Nikin kerrotaan 

jo lapsesta saakka halunneen ennemmin näyttää pojalta. Kirjassa kuvataan Nikin 

kertomana, kuinka vaikeaa on olla tyttö pojan vartalossa tai päinvastoin. Kirjassa 

kerrotaan pedagogiseen sävyyn, että tilanne on mahdollista korjata lääketieteen avulla. 

Jokaisen mainitaan tietävän itse, onko hän tyttö tai poika vaiko mahdollisesti 

muunsukupuolinen. Kuu pohtii, miltä hänestä tuntuisi vastaavassa tilanteessa, mutta hän ei 

tiedä vastausta. Niki ei itse mieti sukupuoltaan ja Kuun mielestä Niki on hyvä juuri 

sellaisena. 

 

Syntymäpäivää vietetään koko perheen ja ystävien voimin yhdessä ihan kuten kaikki 

muutkin perheet tekevät. Sateenkaariperheet eivät ole tässä poikkeus. Kuu on kohdannut 

kiusaamista, koska hänen perheensä on erilainen eikä hänellä ole isää. Kuun mielestä 

hänellä on isä, sama mies, joka luovutti siittiösolujaan. Hän ei tunne biologista isäänsä, 

mutta se ei häntä oikeastaan edes harmita. Hänellä on kaksi vanhempaa kuten useimmilla 

muilla lapsilla. Kaivatessaan isäseuraa hän voi juosta Kimin vanhempien luokse 

naapuriin. Heiltä Kuu kokee saavansa ihan samat asiat, ellei jopa enemmänkin, sillä 

heitähän on kaksi. Heidän kanssaan voi myös leikkiä vaikka kampaajaa. 

 

Kuu ei ymmärrä, mitä ilkkumista heidän perheensä erilaisuudessa on. Oma perhe on 

hänelle rakas, ja on mukavaa, että perheet ovat erilaisia. Perheet koostuvat erilaisista 

ihmisistä, ja siksi ne ovat erilaisia. Kirjassa painotetaankin, että olisi kummallista, jos 

kaikki perheet olisivat samanlaisia. Eiväthän ihmisetkään ole samanlaisia, joten miksi 

perheet olisivat? Rakkaus on kaikkein tärkeintä. Kirja huipentuu lahjaksi saatavan 

hamsteriin. Kimiä huolettaa, pelottaako uutta tulokasta, mutta Kuu toivottaa hamsterin 

tervetulleeksi perheeseen, johon kuuluvat äitien lisäksi myös Kim, Kimin vanhemmat, 

Niki ja hänen koiransa. Kirjan lopussa alleviivataan rakkauden tärkeyttä, jota Kuun 

perheestä löytyy. 
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2. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

2.1 Sukupuolen monitulkintaisuus 

 

Ihminen määritellään eri tilanteissa ensisijaisesti biologisen sukupuolen mukaan. Biologinen 

sukupuoli määritellään ensimmäisen kerran jo syntyessämme. Kulttuurissamme sukupuoli 

mielletään synnynnäiseksi ja pysyväksi ominaisuudeksi, joka kulkee mukanamme koko 

elämämme ajan. Mies ja nainen ovat toistensa vastakohdat, ja sukupuolielimet nähdään 

keskeisinä tekijöinä, kun yksilön sukupuolta lähdetään määrittelemään. (Ristkari, Suni, Tyni 

2018, 43.) 

Outi Ylitapio-Mäntylä kirjoittaa biologisen sukupuolen määriteltävän geneettisten, 

anatomisten ja hormonaalisten tekijoiden avulla (Ylitapio-Mäntylä 2012, 20). Sukupuolet 

saadaan eroteltua biologisten tekijöiden perusteella mieheksi ja naiseksi. Tämä on yksi tapa 

lokeroida yksilöitä. Ylitapio-Mäntylä huomauttaa tämän tavan tuottavan muunkinlaisia 

jaotteluperusteita. Yksilö voitaisiin jaotella esimerkiksi pituuden, painon tai silmien värin 

perusteella. Biologiseen sukupuoleen liitetään usein monia ulkonäköön liittyviä 

heteronormatiivisia asioita. Tällaisia voi olla esimerkiksi lyhyet hiukset miehillä ja vastaavasti 

pitkät hiukset naisilla. Yksilöt mieltävät nämä heteronormatiiviset mallit jo hyvin nuorella 

iällä. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 21.) 

Aina biologisen sukupuolen määrittely ei ole mahdollista edellä mainittujen seikkojen 

perusteella. Jos biologista sukupuolta ei voida määrittää, puhutaan intersukupuolisuudesta. 

Intersukupuolisen yksilön kehon sisäiset ja ulkoiset sukupuolielimet eivät ole selkeät, ja ne 

ovat vajavaisesti kehittyneet. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 21.) Tällöin yksilö ei ole kehollisten 

ominaisuuksiensa perusteella (hormonit ja anatomia) yksiselitteisesti luokiteltavissa mieheksi 

tai naiseksi. Intersukupuolisuus havaitaan joskus yksilön syntyessä. Välillä se havaitaan 

yksilön tultua teini-ikään, ja joissakin tapauksissa sitä ei välttämättä diagnosoida ikinä. 

Intersukupuolisen yksilön sukupuoli-identiteetti muodostuu yksilön kasvaessa ja kehittyessä. 

(Ristkari, Suni, Tyni 2018, 21.) 

1970-luvulla alettiin puhua aktiivisemmin biologisen sukupuolen ohella myös sosiaalisesta 

sukupuolesta. Sukupuolesta on kuitenkin keskusteltu kirjallisuudessa pitkään jo ennen tätä. 

Virginia Woolf ja Simone de Beauvoir loivat pohjan akateemiselle feministiselle 
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kirjallisuudentutkimukselle. Woolf osoitti, että yksilön sukupuoli-identiteetti on sosiaalisesti 

rakentunut ja tämän vuoksi käsitys naisesta heikompana sukupuolena on mahdollista 

kyseenalaistaa. Beauvoir puolestaan loi teoksessaan Toinen sukupuoli (1949) teoreettiset 

argumentit naisen asemasta. Beauvoirin iskulause ”naiseksi ei synnytä, vaan kasvetaan” on 

samoilla linjoilla sukupuolen rakentumisesta sosiaalisilla teoilla. Beauvoir tulkitsi biologista 

ja sosiaalista sukupuolta erillisinä asioina. (Koskela, Rojola 1997, 141–142.) 

Sosiaalinen sukupuoli viittaa siihen, miten yksilö mieltää ja määrittelee itse sukupuolensa.  

Judith Butler esittää biologisen sukupuolen erottamisen sosiaalisesta sukupuolesta käyvän 

vaikeammaksi, kun ymmärretään sukupuolittuneiden merkitysten kehystävän lähtöoletuksia 

niissä biolääketieteellisissä tutkimuksissa, joissa sukupuolisuus pyritään esittämään ikään kuin 

se edeltäisi niitä kulttuurisia merkityksiä, joita siihen liitetään (Butler 1990/2008, 191). 

Sukupuolinormatiivisilla rooleilla on ollut perinteisesti lasten kirjallisuudessa vahva asema. 

Useimmiten esimerkiksi satuhahmot on kuvattu hyvin vahvasti heteronormatiivisina 

hahmoina. Tytöt voidaan kuvata esimerkiksi prinsessoina, pojat ritareina. Tytöt voidaan myös 

kuvata heikompana sukupuolena, joka kuuluu pojan velvollisuudeksi pelastaa. 

Sukupuolinormien poistaminen moninaistaisi sukupuoliasetelmat myös lastenkirjallisuudessa. 

Normien poistamisen seurauksena pakkoheteroseksuaalisuudelta riistettäisiin sen 

mahdollistavat hahmot, poika/mies ja tyttö/nainen (Butler 1990/2008, 243). 

 

2.2. Sukupuolisensitiivisyyden käsite ja historia 

Sukupuolisensitiivisyys on ollut Suomessa pedagogisen keskustelun aiheena 

varhaiskasvatuksessa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Sukupuolisensitiivisyys on välillä 

sisällytetty kuntien varhaiskasvatussuunnitelmiin sellaisenaan, mutta välillä siitä puhutaan 

tasa-arvona. Sukupuolisensitiivisyyden juuret johtavat 1980-luvun lopulle. Tuolloin Islannissa 

kehitettiin sukupuoliperusteiseen eriyttämiseen menetelmää, joka liittyi erillisten tyttö- ja 

poikaryhmien toimintaan päiväkotitoiminnassa. Menetelmää kutsuttiin Hjalli-pedagogiikaksi. 

(Paumo 2012, 142.) 

Hjalli-pedagogiikka viitoitti tietä muille maille sukupuolisensitiivisyydessä. Ruotsi tarttui 

sukupuolisensitiivisyyteen 1990-luvun puolivälissä. Tuolloin Gävlessä toteutettiin 

kehittämishankkeet kahdessa eri päiväkodissa. Milla Paumo kirjoittaa artikkelissaan 
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sukupuolieriytettyjen ryhmien toiminnan painopisteen vaihtuneen tuolloin normikriittiseksi 

pedagogiikaksi. Paumo tiivistää normikriittisen pedagogiikan pyrkivän tarjoamaan yksilölle 

moninaisia tapoja olla sukupuolinen ihminen. Normikriittisessä pedagogiikassa sukupuolten 

taustalla vaikuttavat heteronormatiiviset säännöt ja standardit tuodaan julki, ja ne 

kyseenalaistetaan. (Paumo 2012, 143.) 

Ruotsi kirjasi varhaiskasvatussuunnitelmaan sukupuolten välisen tasa-arvon sekä 

sukupuolistereotypioden purkamisen tavoitteen vuonna 1998. Varhaiskasvatussuunnitelman 

kirjauksen taustalla olivat nimenomaan Gävlessä toteutetut päiväkotihankkeet ja niiden 

antamat tulokset. Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa sukupuolisensitiivisyys on toteutunut 

lähinnä projektiluontoisesti. Paumo mainitsee keskustelun sukupuolesta ja tasa-arvosta 

keskittyneen lähinnä peruskouluun. Suomessa on kuitenkin toteutettu tutkimus päiväkodin 

mahdollisesti välittämistä sukupuolirooleista jo 1970-luvulla. Marja-Riitta Vehviläinen 

toteutti tutkimuksen Sukupuoliroolit lasten päiväkodeissa vuonna 1974. Tutkimuksen julkaisi 

Valtioneuvosto. Tuolloin mukana tutkimuksessa oli neljä Helsingissä sijaitsevaa päiväkotia. 

Paumo mainitsee tutkimuksen osoittaneen potentiaalia jatkoselvityksille, mutta tutkimus ei 

johtanut sen suurempiin jatkotoimenpiteisiin. Sukupuolisensitiivisyys otettiin mukaan 

varhaiskasvatukselliseen keskusteluun vasta 2000-luvulla, jolloin aiheesta julkaistiin 

ensimmäiset väitöstutkimukset. Petteri Värtö julkaisi vuonna 2000 tutkimuksensa ”Mies 

vastaa tekosistaan…siinä missä nainenkin”. Maskuliinisuuksien rakentaminen päiväkodissa. 

Outi Ylitapio-Mäntylän tutkimus Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja 

vallasta arjen käytännöissä julkaistiin vuorostaan vuonna 2009. (Paumo 2012, 143–144.) 

Sukupuolisensitiivisyys on käsitteenä vielä kovin vieras useimmille ihmisille. 

Sukupuolisensitiivisyyden merkitys ei ole suoranaisesti pääteltävissä termistä. Termi 

sekoitetaankin usein sukupuolineutraaliuteen. Termeillä on kuitenkin täysin eri merkitys. Outi 

Ylitapio-Mäntylä tiivistää sukupuolisensitiivisyydeksi taidon tarkastella sukupuolta 

biologisuuden lisäksi sosiaalisen ja kulttuurisen määrittelyjen näkökulmista (Ylitapio-Mäntylä 

2012, 26). Seta määrittelee kotisivuillaan sukupuolisensitiiviseksi kasvatukseksi lapsen 

yksilöllisen kohtaamisen, jolloin sukupuoli-identiteetit ja sukupuolen ilmaisun tavat tulevat 

kunnioitettavasti, arvostavasti ja yhdenvertaisesti sekä nähdyiksi että mahdollisiksi. 

(Kalliokoski, Karvonen 2019, 15.) Sukupuolisensitiivisyyteen kuuluu kyky ymmärtää 

stereotyyppisiä ja sukupuolinormatiivisia käytäntöjä ja niiden vaikutuksia yhteiskunnassa. 



12 

 

Setlementtiliitto määrittelee sukupuolisensitiivisyyden yleisiksi tavoitteiksi kasvurauhan 

mahdollistumisen, yksilön ja yhteisöjen mahdollisuuksien rikastuttamisen, subjektiuden ja 

toimijuuden vahvistamisen ja hyvinvoinnin edistämisen. Sukupuolisensitiivisyydellä pyritään 

rakentamaan tasa-arvoista, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista maailmaa, jossa yksilöä ei 

luokitella ja rajoiteta sukupuolen asettamilla heteronormatiivisilla rajoilla. (Setlementti 2019.) 

Setan mukaan sukupuolisensitiivisyyden käsitteeseen sisältyy herkästi väärinkäsityksiä. 

Sukupuolisensitiivisyyden ideana ei ole tehdä sukupuolta näkymättömäksi tai kieltää tyttöjen 

ja poikien identiteettiin kasvamista. Tarkoituksena on sukupuolitettavien käytäntöjen 

kriittinen tarkasteleminen ja se, kuinka moninaisuus voidaan ottaa huomioon. Karvisen 

mukaan sukupuolisensitiivisyys hyödyntää kaikkia osapuolia heidän sukupuoli-

identiteetistään riippumatta. On tärkeää, että yksilö voi ilmaista itseään ja sukupuoltaan itselle 

parhaiten sopivalla tavalla. Kasvattaja on tässä tärkeässä roolissa ja sitoutuu laajentamaan 

omia stereotyyppisiä sukupuolikäsityksiään yksilö- ja yhteiskunnallisella tasolla.  

(Kalliokoski, Karvinen 2019, 8–9.) 

 

2.3 Normeja rikkova pedagogikka lastenkirjallisuudessa 

Lastenkirjallisuutta luetaan monissa eri ympäristöissä, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, 

päiväkodeissa ja kerhoissa. Kirjat voidaan sisällyttää osaksi tavoitteellista opetusta, mutta ne 

voivat olla myös viihdettä tai harrastus. On hyvä muistaa, että lukiessamme kirjoja lapsille 

tuotamme heille senhetkiseen kulttuuriin kuuluvia normeja, aatteita, uskomuksia ja arvoja. 

(Pesonen 2018, 140)  

Sukupuolirajoja rikkovan lapsen hahmo ja sen historia kirjallisuudessa on pitkä. Esimerkiksi 

Teuvo Pakkala haastoi tuotannossaan aikakautensa lapsikuvausta. Pakkalan teoksessa Lapsia. 

Kokoelma novelleja lasten parista novellissa Poikatyttö (1895) päähahmo on Latun Liisa, 

jonka voidaan katsoa haastavan perinteisen tytön roolin. Liisan hahmoa kuvattiin 

poikatytöksi, joka ei osannut olla kuten tyttöjen kuuluisi olla. (Miettinen 2015, 57–58.) 

Uudessa lastenkirjallisuudessa on tarjolla entistä enemmän tarinoita, jotka murtavat 

heteronormatiivisuutta. Jaana Pesonen määrittelee kirjan olevan paikka, jossa lapsilukija 

rakentaa omaa identiteettiään. Lapsen havainnollistetaan peilaavan itseään, perhettään ja 
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ympäristöään kirjoihin, joita hän lukee. Tämän johdosta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, 

millaisia kirjoja tarjoamme lapsille luettavaksi. (Pesonen, 2018, 141.)  

Ruotsi on ollut sukupuolisensitiivisissä lastenkirjoissa uranuurtaja. Ruotsi onkin oivallinen 

vertauskohde Suomelle, koska kirjallisuuden trendit ja vaikutteet ovat vaikuttaneet monella 

tapaa suomalaisen sukupuolisensitiivisen lastenkirjallisuuden syntyyn. Ruotsalaisia teoksia on 

joko käännetty suoraan suomeksi tai niiden vaikutteet ovat siirtyneet suomalaiseen 

lastenkirjallisuuteen. (Heikkilä-Halttunen 2010, 30.) 

Päivi Heikkilä-Halttunen kirjoittaa teoksessaan Minttu, Jason ja Peikonhäntä. Lasten 

kuvakirjoja kipeistä aiheista tutkija Kristin Hallbergin löytäneen ensimmäiset viitteet 

ruotsalaisen lastenkirjallisuuden muutoksista jo 1930-luvulla. Tuolloin lastenkirjallisuuteen 

penättiin ajanmukaistettuja ratkaisuja, joissa huomioitiin lapsen kehitysvaihe, lapselle 

luontainen kielenkäyttö sekä arkisempi näkökulma lapsikuvaukseen. Vaikka Ruotsi on ollut 

vahva tuottamaan sukupuolisensitiivistä kirjallisuutta, se ei kuitenkaan aina ole ollut täysin 

omavarainen. Heikkilä-Halttunen mainitsee teoksessaan ruotsalaisen modernin kirjallisuuden 

saaneen merkittäviä vaikutteita Tanskasta. Tanskalaiset kasvattajat ja psykologit kehittelivät 

jo 1940-luvulla kuvakirjoja lapsille, joissa lapsi on yksilönä keskiössä ja jossa käsitellään 

ympäröivää maailmaa lapsen näkökulmasta. (Heikkilä-Halttunen 2010, 31.) 

Suomalaisen nuortenkirjallisuuden uudistuminen alkoi voimakkaasti 1980-luvulla. Tuohon 

saakka kirjallisuudessa olivat vaikuttaneet pitkään ongelmarealismi ja yhteiskuntakritiikki. 

Nuorten individuaatioprosessi joutui kirjallisuudessa tiiviimmän tarkastelun kohteeksi, ja sen 

kuvaus monipuolistui käsittelemään tavanomaisesta poiketen myös poikkeuksellisia 

ratkaisuja. Mielenkiintoa kirjallisuutta kohtaan pyrittiin herättämään postmodernismin ja 

dekonstruktion avulla ja samalla koko suomalainen kirjallisuusinstituutio dekonstruoitiin. 

Perinteinen nuortenromaani sai rinnalleen haastajaksi lyhytproosan. 1980-luvun jälkeen 

nuortenkirjallisuuden aihepiirissä on ollut mukana poliittisuutta vähäisissä määrin. 

Kirjallisuuden ongelmat ovat lähinnä keskittyneet kuvatun henkilöhahmon tai perheen 

ongelmiin. (Grünn 2003, 285–293.) 

Sukupuolta on kuvattu lastenkirjallisuudessa vaihtelevasti. Astrid Lindgrenin luoma Peppi 

Pitkätossu (Pippi Långstrump) on mainio esimerkki normeja rikkovasta hahmosta 

lastenkirjallisuudessa. Vuonna 1947 julkaistiin ensimmäinen nelivärinen kuvakirja Känner du 

Pippi Långstrump? (Heikkilä-Halttunen 2010, 33). Peppi Pitkätossu oli hahmona valtavirrasta 
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poikkeava. Hänet kuvattiin vahvana henkilönä, joka rikkoi sukupuolinormeja käytöksellään ja 

taisteli aikuisten holhousta vastaan omintakeisella tyylillään. Peppi Pitkätossun seikkailut ovat 

edelleen lasten suosiossa. 1970-luvulla suosioon nousi Gunilla Bergströmin luoma Mikko 

Mallikas (Alfons Åberg). Kirjoissa esiintyivät päähahmoina Mikko sekä hänen isänsä. Isä 

kuvataan kirjoissa pehmeänä hahmona, joka esimerkiksi saattaa olla keittiössä esiliina yllänsä 

laittamassa ruokaa. Kirjoissa ei esiinny äitihahmoa, mutta Bergströmin mukaan tarkoitus 

kirjoissa ei ole kuitenkaan kuvata yksinhuoltajaperhettä. Mikon äiti voi olla esimerkiksi 

kaupungilla hoitamassa asioita, eikä tämän vuoksi esiinny kirjan tarinassa. (Heikkilä-

Halttunen 2010, 113.) 

2010-luvulla Ruotsissa uraauurtava lastenkirja sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta oli 

Kivi & Monsterhund (2012). Kirjan on kirjoittanut Jesper Lundqvist. Kuvituksesta on 

vastannut Bettina Johansson. Erityisen kirjasta tekee se, että se on ensimmäinen Ruotsissa 

julkaistu kirja, jossa päähahmo esitetään sukupuolineutraalina hahmona, jonka sukupuoli ei 

ole suoranaisesti pääteltävissä nimen, ulkonäön tai puhuttelun perusteella. Perinteisten han- ja 

hon-pronominien sijaan hahmoa kutsutaan kirjassa sukupuolineutraalilla hen-pronominilla. 

(Oja 2015.) Kirja nostatti ilmestyessään suuren kohun ja onkin edesauttanut keskustelua 

sukupuolineutralin hen-pronominen tarpeesta ruotsin kielessä. Suomessa vastaavaa 

keskustelua ei ole syntynyt, koska hän-pronomini on sukupuolineutraali. Ojan (2015) mukaan 

Kivi ja Monsterhund -teos on mainio esimerkki siitä, kuinka lastenkirjallisuutta voidaan 

käyttää sukupuolipolitiikan välineenä. Kirja välittää sanomallaan tapaa rikkoa 

heteronormatiivisia arvoja yhteiskunnassa. 

Erilainen esimerkki sukupuolisensitiivisestä lastenkirjasta on Pija Lindenbaumin kirjoittama 

ja Ruotsissa julkaistu kirja Kenta och barbisarna. Teos julkaistiin vuonna 2007. Kirjan 

päähahmona on Kenta-niminen poika, joka elää isänsä kanssa. Kirjassa Kentan äitiä ei 

esitellä, ja ydinperheeseen kuuluvat ainoastaan isä ja Kenta. Kirja viestii vahvasti kuvilla. 

Kentan isästä annetaan maskuliininen ja vahva kuva kuvituksen perusteella. Hahmon voisi 

mieltää vahvasti stereotyyppiseksi ja heteronormatiiviseksi isän malliksi. Kentasta puolestaan 

saa kuvan syrjäänvetäytyvänä poikana, jota kiinnostavat jalkapalloa enemmän nukkeleikit. 

Kirjan sanomaksi muodostuu, että leikeillä ei ole sukupuolta. Pojat ja tytöt voivat leikkiä 

samoja leikkejä sovussa. Kirjassa kyseenalaistetaan lisäksi heteronormatiivinen oletus, että 

poika ei voi pukeutua mekkoon. Kenta och barbisarna on suomennettu ja julkaistu myös 

Suomessa nimellä Kenta ja barbiet. 
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Anette Skåhlberg on Ruotsissa tunnettu sateenkaariperheistä kertovista lastenkirjoista. 

Skåhlbergin luoma Kalle-sarja on kasvanut jo kolmeosaiseksi. Kalle med klänning julkaistiin 

vuonna 2008. Kirjassa Kalle haluaa pukeutua mekkoon käytännöllisistä syistä. Mekko on 

viileä ja käytännöllinen kuumalla säällä. Kalle pukee mekon päällensä myös kouluun, minkä 

seurauksena Kallea kiusataan. Tilanne kuitenkin kääntyy muiden huomatessa, että mekko ei 

vaikuta Kalleen ja hänen taitoihinsa ihmisenä. Sarjan seuraava osa Kalle som Lucia seurasi jo 

vuonna 2009. Kalle som Lucia nosti esiin aiheen, voiko myös poika olla Lucia. Teemaksi 

nousevat myös ulkopuolisuuden tunne ja kaltoin kohdelluksi tuleminen. Kirja nosti Ruotsissa 

esille kysymyksen, joka aina säännöllisesti nousee esille ruotsalaisissa kouluissa: pohditaan, 

voiko Lucia olla poika. Monet koulut Ruotsissa ovat valinneet Luciakseen pojan, mutta 

pääsääntöisesti Lucia on edelleen tyttö. Kirjasarjan uusimmassa tulokkaassa Kalle blir kär 

(2019) käsitellään Kallen rakastumisen kohdetta. Kirjaa ei ole vielä tätä opinnäytettä 

kirjoitettaessa julkaistu. 

Sukupuolisensitiivistä lastenkirjallisuutta julkaistaan myös enenevissä määrin Suomessa. 

Kirjallisuus on keskittynyt alkuun lähinnä nuorisokirjallisuuteen, mutta myös lapsille 

suunnattuja kirjoja on alettu julkaista. Lastenkirjoissa kuvataan edelleen paljon 

heteronormatiivisissa rooleissa olevia vanhempia. Vanhemmat mielletään elättäjiksi tai 

hoivaajiksi heteronormatiiviseen sukupuoliluokitteluun perustuen. Tämän johdosta nämä 

perinteiset roolit kyseenalaistavia teoksia tarvitaan enenevissä määrin. (Pesonen 2018, 144.) 

Vuonna 2017 julkaistiin lapsille tarkoitettu teos Ruttu ja Superi. Kirjan on kirjoittanut 

Annamarika Tamminen. Teoksen sukupuolisensitiiviseksi linjaksi muodostuvat 

henkilöhahmot, joita ei sukupuoliteta kirjassa. Kirjan kuvitus myötäilee tätä linjaa. Tittamari 

Marttinen julkaisi perinteisen ydinperheen haastavan Ikioma perheeni -kirjan vuonna 2014, ja 

se on keskeisessä roolissa tässä opinnäytteessä. Olen esitellyt kirjan tarkemmin luvussa 1.2.  

 

2.4 Henkilöhahmojen tulkinta kaunokirjallisuudessa 

Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena on tutkia Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma 

perheeni -kirjan henkilöhahmoja. Henkilöhahmoilla on merkittävä osa kaunokirjallisuudessa. 

Niitä voidaan tulkita näkökulmasta riippuen usealla tavalla. Perinteinen ja yksinkertaistettu 

tulkinta sanoo, että henkilöhahmot ovat kirjallisuudessa esitettyjä ja kuvattuja ihmisiä. Tämä 

tulkinta ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton, vaikkakin usein itsestäänselväksi mielletty. 
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Tekstin näkökulmasta henkilöhahmot ovat vain sanoja, mutta tarinan kannalta henkilöhahmon 

merkitys on suuri. (Kantokorpi 2000, 118.) 

Kirjallisuuteen kuuluu ihmishahmojen lisäksi myös muunlaisia hahmoja, kuten esimerkiksi 

eläimiä ja fantasiahahmoja. Tämän lisäksi kirjallisuudessa voidaan esitellä hahmoja, jotka 

ovat luokiteltaviksi ihmisiksi vain osittain. Tällaiset hahmot kuuluvat useimmiten 

tieteiskirjallisuuden genreen. Lukija mieltää henkilöhahmon usein ihmiseksi, mutta on 

muistettava, että kyseessä ei ole ihminen vaan ihmisen kuva, joka ainoastaan esittää ihmistä. 

Tällaista hahmoa kutsutaan representoivaksi. (Käkelä-Puumala 2001, 241.) 

Kirjallisuutta arvioidaan keskeisesti nimenomaan henkilöhahmojen perusteella. Hahmoja 

luonnehditaan usein pinnallisiksi ja kaavamaisiksi tai vastakohtaisesti syvällisiksi ja 

uskottaviksi. Tiina Käkelä-Puumala kuvaa edellä mainittujen luonnehdintojen kuvaavan 

kirjallisuuden henkilöhahmoon liittyvistä arvoista ja odotuksista. Henkilöhahmon pinnaksi 

voidaan lukea kaikki se, mikä on tekstistä välittömästi havaittavissa. Sen syvyydestä 

puolestaan kertovat asiat, joita kaunokirjallisuuden tekstin elementeistä voidaan päätellä. 

Käkelä-Puumalan mukaan hahmon syvyyteen kuuluva kätketty informaatio mielletään 

useimmiten kirjallisuudessa arvokkaammaksi kuin informaatio, joka on välittömästi 

havaittavissa tekstikokonaisuudesta. Henkilöhahmon pinnallisuus yhdistetään puuttuvaan tai 

vähäiseen kätkettyyn informaatioon. Syvällisyys taasen koetaan arvokkaana ominaisuutena, 

joka tekee henkilöhahmosta uskottavamman. Kaavamaiset henkilöhahmot tuovat 

kaunokirjallisuuteen toistuvaa rakennetta, joka tuottaa lukijalle ennalta-arvattavuuden 

mielihyvää. Kaunokirjallisuuden henkilöhahmon voidaan katsoa jakautuneen kahteen osaan, 

ulkopuoleen ja sisäpuoleen. Sisäpuoli mielletään arvokkaammaksi, ja se määrittelee kuvatun 

henkilöhahmon uskottavuuden, vaikkakin tämä on lukijan oman päättelyn tulosta. Käkelä-

Puumala toteaa edellä kuvattujen luonnehdintojen esittelevän sellaiset arviointiperusteet, joilla 

kirjallisuudentutkimuksessa on pyritty yleensä määrittelemään henkilöhahmoja. (Käkelä-

Puumala 2001, 241–246.) 

Fiktiiviset henkilöhahmot voidaan luokitella kahteen eri luokkaan. Jaottelu kahteen eri 

henkilötyyppiin on peräisin vuodelta 1927, jolloin E.M. Forster esitti, että fiktiiviset hahmot 

voidaan jakaa litteisiin ja pyöreisiin hahmoihin. Litteät hahmot esitetään usein 

karikatyyrinomaisina. Ne ovat yksinkertaisia ja ennalta-arvattavia, välillä jopa koomisia. 

Litteät hahmot määritellään usein yksittäisen idean tai luonteenpiirteen mukaisesti. 

Kantokorpi mainitsee teoksessa Runousopin perusteet litteän hahmon olevan mahdollista 
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kuvata kirjallisuudessa välillä ainoastaan yhdellä lauseella. Pyöreä hahmo esitetään litteän 

hahmon täytenä vastakohtana. Pyöreä hahmo kehittyy kirjan tapahtumien mukana tarinan 

edetessä. Pyöreyden voi siis katsoa havainnollistavan useampaa ominaispiirrettä, toisin kuin 

litteä hahmo. Kantokorpi kuvaa pyöreyden kykynä ilmentää useampaa kuin yhtä 

luonteenpiirrettä. Kirjoittajan mukaan litteää henkilöhahmoa on helppo kritisoida, koska 

litteys määritellään äärimmäisen pysähtyneeksi, jopa kuolleeksi henkilöhahmon piirteeksi. 

(Kantokorpi 2000, 118–123.) 

Rimmon-Kenan esitti vuonna 1983 kolmen muuttujan systeemiä henkilöhahmojen 

tulkitsemiseksi. Esitetyssä mallissa muuttujina ovat kompleksisuus, kehitys ja tietoisuuden 

kuvauksen aste. Kutakin muuttujaa voidaan tulkita jatkumoksi, joiden ääripäissä on 

esimerkiksi totaalinen kompleksinen henkilökuva ja toisessa päässä vastaavasti minimaalinen, 

mutta kompleksinen henkilökuva. Malli mahdollistaa yksittäisten henkilöhahmojen vertailun 

keskenään ilman, että niitä lokeroidaan johonkin ennalta määrättyyn lokeroon. Esimerkiksi 

hahmon kompleksisuutta on mahdollista mitata akselin avulla. Akselin vasemmassa 

ääripäässä on allegorinen henkilökuva/karikatyyri/tyyppi, oikeassa ääripäässä on 

Raskolnikov, joka on ristiriitainen henkilöhahmo F.M Dostojevskin teoksesta Rikos ja 

rangaistus (1866). Kehityksen akselin vasemmassa päässä on edellä esitetyt allegorinen ja 

karikatyyrinen ja tyyppi, kun taas oikeassa päässä esitetään Joycen Taiteilijan omakuva 

nuoruuden vuosilta (1916). Akselin oikeassa päässä oleva teos havainnollistaa hahmon 

kehitystä maksimaalisella tavalla, jolloin hahmo muuttuu teoksen aikana radikaalilla ja 

merkittävällä tavalla. Tietoisuutta kuvaava akseli sisältää vasemmassa päässä 

läpinäkymättömät henkilökuvat, oikeassa päässä ovat puolestaan läpinäkyvät eli transparentit 

henkilökuvat. Läpinäkymättömänä henkilöhahmona kuvataan henkilöä, josta kerrotaan 

ainoastaan ulkoapäin. Hahmon sisäinen ajatusmaailma ei kuitenkaan selvene tekstistä. 

Läpinäkyvän henkilöhahmon maailma paljastuu kokonaan ajattelun, aistien sekä ympäröivän 

maailman avulla. (Kantokorpi 2000, 123–125.) 
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3. Ikioma perheeni henkilöhahmoanalyysin kohteena 

 
Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma perheeni -kirjaan kuuluu yhteensä seitsemän 

henkilöhahmoa. Henkilöhahmot edustavat kaikki jollakin tavalla heteronormatiivisesta 

mallista poikkeavia henkilöitä. Sukupuolta rikkovaa otetta on ollut kirjallisuudessa jo kauan. 

Peppi Pitkätossu on tästä hyvä esimerkki. Kuu on kirjan päähahmo, ja tapahtumat esitellään 

Kuun näkökulmasta minäkertojan muodossa. Tässä luvussa tulkitsen ja analysoin kirjassa 

esiintyviä henkilöhahmoja hyödyntäen henkilöhahmoteoriaa, jonka olen esitellyt edellisessä 

luvussa. Analysoinnissa hyödynnän kirjasta poimittuja erilaisia sitaatteja, jotka kuvastavat 

henkilöhahmoa ja joita tarkastellaan myös sukupuolisensitiivisyyden kannalta. Pohdin lisäksi, 

rikkovatko henkilöhahmot heteronormatiivisia arvoja ja normeja. 

 

 

3.1 Kuu – sinut sukupuolensa kanssa 

 

Kuu on Ikioma perheeni -kirjan päähahmo, jonka ympärille kirjan tapahtumat rakentuvat. Kuu 

toimii tarinassa minäkertojana, koska kirjan tapahtumat esitetään aina Kuun perspektiivistä ja 

Kuun kertomana. Hahmona Kuuta ei kuvata haastavana. Kuu esitetään hahmona, jonka 

sisimpään ja ajatusmaailmaan lukija pääsee tutustumaan. Tätä tukee esimerkiksi seuraava 

sitaatti: 

 

Minulla on pää täynnä haaveita. Niitä on ainakin miljoona. Isona minusta tulee kioskin 

myyjä ja puuseppä. Pidän kesäkioskia puistossa keskellä kaupunkia ja myyn siellä 

kesäkeittoa. Talvisin veistän puukenkiä. Lomalla menen merille ja nautin tuulesta ja 

vapaudesta. (Marttinen 2014, 5.) 

 

Kuun haaveet tekevät Kuun henkilöhahmosta syvemmän ja pyöreämmän. Kantokorven 

mukaan pyöreän henkilöhahmon on kehityttävä. Pyöreys merkitsee kykyä ilmentää useita 

ominaispiirteitä. Pyöreä henkilö on siis moniulotteinen kuva. (Kantokorpi 2000, 122.) 

Kertomalla haaveistaan Kuu näyttää lukijalle itsestään runsaamman puolen paljastaen myös 

sisäisiä asioitaan, joita lukija ei suoranaisesti voisi muutoin päätellä tekstistä lukemalla. Koska 

tunnemme Kuun henkilökohtaisia ajatuksia, hän on henkilöhahmona kaukana 

karikatyyrimäisestä hahmosta. (Ks. esim. Kantokorpi 2000, 122). 
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Ikioma perheeni on ns. yhden päivän romaani. Kuun ja muiden henkilöhahmojen 

kehittyminen voidaankin kyseenalaistaa tämän johdosta. Kirjan juoni on tapahtumarikas, ja 

päivän aikana tapahtuu paljon erilaisia asioita. Voivatko henkilöhahmot kehittyä yhden päivän 

aikana tarpeeksi, jotta hahmoa voitaisiin tulkita kehittyvänä henkilöhahmona? Kirjan 

tapahtumat eivät viittaa tähän, jos verrataan Kuun hahmoa kirjan alussa ja lopussa. Kuun 

haaveiden ja salaisuuksien selviäminen tekee kuitenkin Kuun henkilöhahmosta läpinäkyvän 

eli transparentin. Tätä tukee esimerkiksi seuraava sitaatti: 

 

Kim tietää myös salaisuuteni. Ne ovat hassuja juttuja, joita ei viitsi kertoa ihan 

jokaiselle. Minä kuvittelen, että pehmoleluni ovat eläviä, ja usein juttelen niille ääneen. 

(Marttinen, 2014, 19.) 

 

Kuu kertookin kirjassa varsin avoimesti ajatusmaailmastaan ja paljastaa tällöin sisimpänsä 

kirjan lukijalle. Lukijalle selviävät Kuun ajatusmaailma, aistimukset ja hänen 

elinympäristönsä. Kuun hahmon voidaan tulkita olevan sinut itsensä ja perheensä kanssa. Kuu 

on lisäksi hahmona syvällinen ja uskottava. Läpinäkyvää henkilöhahmoa tulkitaan usein 

psykologisen kuvauksen kannalta runsaimpana, kompleksisimpana ja syvällisimpänä. 

(Kantokorpi 2000, 125). Tämän johdosta Kuun hahmoa voidaan pitää kompleksisena 

henkilöhahmona. Kuun hahmon voidaan katsoa kyseenalaistavan heteronormatiivisuutta ja 

myös rikkovan sitä. 

 

Kerran eräs poika ilkkui minua siitä, että minun perheeni on erilainen kuin hänen 

perheensä. Ihmettelin, mitä ilkkumista siinä on. Minä rakastan ikiomaa perhettäni, mutta 

minusta on kivaa se, että kavereiden perheet ovat toisenlaisia. (Marttinen 2014, 35.) 

 

Kuu on aina elänyt sateenkaariperheessä, johon kuuluvat samansukupuoliset vanhemmat. 

Tämän johdosta oma perhemuoto on Kuulle luonnollinen, eikä siinä ole mitään poikkeavaa 

hänen henkilöhahmonsa näkökulmasta. Sitaatilla voidaan viestiä, että erilaisuus ei ole 

hyväksyttävä peruste syrjimiseen tai kiusaamiseen. Erilaisuus voidaan nähdä positiivisena 

asiana, joka ei ole uhkaavaa muita kohtaan. Ihmisarvo on jokaisella yksilölla sama katsomatta 

esimerkiksi yksilön sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. 
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Kuun voidaan myös tulkita kyseenalaistavan ja miettivän myös omaa sukupuoli-

identiteettiään, vaikka Kuun sukupuolta ei tehdäkään selväksi kirjassa. 

 

Joskus iltaisin mietin, miltä tuntuu, jos ei tunne olevansa tyttö eikä poika, mutta en tiedä 

vastausta. En ainakaan vielä. (Marttinen 2014, 28.) 

 

Sitaatti viittaa siihen, että Kuu on tällä hetkellä sinut oman sukupuoli-identiteettinsä kanssa, 

mutta tiedostaa, että tulevaisuudessa on mahdollista, että asetelma voi muuttua. Kuun hahmo 

esitetään kirjassa sukupuolineutraalina, ja tämä rikkoo omalla tavallaan 

heteronormatiivisuutta, koska hahmoa ei voida luokitella suoralta kädeltä tytöksi tai pojaksi. 

Suomen kielen sukupuolineutraali yksikön kolmas persoonapronomini tukee tätä vaikutelmaa.  

Tällöin Kuun erisnimestä muodostuu tärkeä henkilöhahmoon viittaava elementti tekstissä, ja 

sen funktio huomattaisiin selvästi sen puuttuessa (vrt. Käkelä-Puumala 2001, 257).  

Ruotsissa yksikön kolmas persoonapronomini ilmaisee tekijän sukupuolen, joten Ruotsissa on 

vastineeksi kehitetty hen-pronomini, joka on sukupuolineutraali. Jesper Lundqvistin ja Bettina 

Johanssonin Kivi & Monsterhund -kirjassa päähahmo Kivi esitetään Kuun tavoin 

sukupuolineutraalina nimen, tarinan ja kuvituksen perusteella. Suurin eroavaisuus löytyy 

tekstistä, jossa on käytettävä Kivistä hen-pronominia, jotta henkilöhahmon 

sukupuolineutraalius säilyy. Vastaavasti honom/henne on korvattavissa johdoksella henom ja 

man-sanan sijasta voidaan käyttää sanaa en. 

Kuun hahmoon on helppo samaistua, vaikka lukijan omat vanhemmat eivät olisikaan samaa 

sukupuolta. Tämän voi olettaa johtuvan siitä, että Kuu kuvataan kirjassa varsin tavallisena 

lapsena, jolla on suhteellisen tavanomaiset mielenkiinnon kohteet. 

Parasta mitä tiedän, on loikoilla sohvalla äidin ja maman välissä, jutella heidän kanssaan 

ja kuunnella, kun mama lukee äidille ja minulle kirjoja ääneen. (Marttinen 2014, 9). 

Tällä tavalla halutaan korostaa, että sateenkaariperheiden lapset ovat aivan kuten 

heteronormatiivisessa perheessä elävät lapset. Kuvauksen avulla korostetaan myös Kuun 

henkilökohtaisia piirteitä sekä selvennetään hahmon eroavaisuuksia materian ja persoonan 

välillä (ks. myös Käkelä-Puumala 2001, 250). 

Koska henkilöhahmon sukupuoli ei varsinaisesti selviä kirjasta, on lukijan helppo tulkita 

hahmoa saman sukupuolisena kuin itseään ja tätä kautta ottaa hahmo omakseen. Päätöksen 
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Kuun sukupuolesta voi siis tehdä lukija, vaikkakaan sillä ei ole merkitystä kirjan tapahtumien 

kulun kannalta. Kuu on tulkittavissa nimenomaan lapsena, ei tyttönä tai poikana. Käkelä-

Puumalan mukaan pyöreä henkilöhahmo on enemmän kuin tekojensa ja ulkoisten piirteidensä 

summa. Näiden piirteiden lisäksi henkilöhahmoon kuuluu myös merkitys. Informaatio, joka 

liittyy henkilöhahmoon, auttaa lukijaa määrittelemään ja analysoimaan, millainen 

henkilöhahmo on kyseessä. (Käkelä-Puumala 2001, 251.) Kuun sukupuolta ei ole koettu 

tarpeelliseksi todentaa lukijalle, joten Kuun persoonaan kuuluvat seikat luovat sen sijaan 

kuvan Kuusta henkilöhahmona. Tämä rikkoo myös vahvasti sukupuolittunutta käytäntöä, 

jonka mukaan yleensä ensimmäinen havainto henkilöstä on tämän sukupuoli. 

 

3.2 Äiti ja mama – heteronormatiivisuutta horjuttamassa 

 

Kuun äideillä on Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen kirjassa merkittävä rooli, koska he ovat 

Kuun huoltajat. Henkilöhahmoina he kuitenkin jäävät sivurooliin, joiden toimintaa kerrotaan 

pääasiassa Kuun tulkinnan ja havaintojen kautta, koska Kuu on tekstissä minäkertojana. 

Molemmat hahmot ovat tulkittavissa heteronormatiivisuutta rikkovina, koska kyseessä on 

samansukupuolinen pari. Maman henkilöhahmon kuvataan olevan ammatiltaan muurari. 

Mama on Kuun biologinen äiti. Muurari on perinteisesti kulttuurissamme tulkittavissa 

heteronormatiivisesti miehen ammatiksi, ja tämän johdosta hahmon ammatti rikkoo 

heteronormatiivista asetelmaa tältä kantilta. Tämä vahvistaa kuitenkin omalta osaltaan 

sellaista käsitystä, jonka mukaan jokaiseen perheesen kuuluu maskuliininen ja feminiininen 

vanhempi. Tämä on ristiriidassa kirjan välittämän sanoman kanssa erilaisista perhemuodoista. 

Äidin kuvataan tietävän kaiken tietokoneista ja tietokoneohjelmista. Myös tämä ammatti 

mielletään heteronormatiivisesti maskuliiniseksi ammatiksi. Äidillä ja mamalla on kirjassa 

muutamia vuorosanoja. Vuorosanat ovat kuitenkin hyvin arkisia, eivätkä ne paljasta juurikaan 

mitään erityistä henkilöhahmoista.  

 

Mahtuukohan meille hamsteria? Mitä jos meille tulee liian ahdasta? Mama miettii. 

(Marttinen 2014, 22) 

 

Olet oikeassa, äiti sanoo ja halaa minua. –Meidän perheessä on juuri hamsterin kokoinen 

aukko! (Marttinen 2014, 23) 
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Käytännössä kaikki kerronta kirjassa tapahtuu Kuun perpektiivistä. Tästä johtuen äidin ja 

maman sisin jää paljastumasta, vaikka Kuu kertookin heidän ajatuksistaan seuraavassa 

sitaatissa, joka koostuu maman puheenvuoron referoinnista:  

 

Mama sanoo aina, että ihmisen sydän on siellä, missä ovat hänen rakkaimpansa.  

(Marttinen 2014, 11.)  

 

Molemmat hahmot jäävät lukijalle varsin läpinäkymättömiksi. Vaikka tiedämme hahmojen 

ammatit ja harrastukset, hahmojen sisäinen elämä ei kuitenkaan selvene lukijalle, koska 

hahmoja kuvataan lähestulkoon ainoastaan Kuun perspektiivistä ulkoapäin (vrt. Kantokorpi 

2000, 125). Hahmojen ei voida myöskään katsoa kehittyvän kirjan lyhytkestoisen juonen 

aikana. Hahmoilla on tekstissä yksi selvä funktio: he ovat Kuun äitejä. Tämä puoltaa 

henkilöhahmojen olevan litteitä. Litteiden henkilöhahmojen yksi piirre on, että heitä voidaan 

kuvata yhdellä lauseella. Kuun äidit kuuluvat tähän kategoriaan, koska heidät voi lyhyesti ja 

ytimekkäästi määritellä Kuun äideiksi. 

 

Hahmojen luonne ja tyyli eivät muutu tarinan edetessä, vaan ne pysyvät samanlaisina läpi 

kirjan.  Hahmoja ei kuitenkaan esitetä karikatyyrimäisinä tai koomisina hahmoina, jotka usein 

liittyvät litteiden hahmojen tulkintaan.  Pyöreään henkilöhahmoon vastakohtaisesti liitetään 

usein runsaus. Tuolloin lukijalle selvenee hahmon sisäinen ja ulkoinen minä. (Kantokorpi 

2000, 122.) Ikiomassa perheessä lukija voi nähdä äidin ja maman henkilöhahmojen sisimmän 

pintapuolisesti ja syvyysvaikutelma jää täten puuttumaan. 

 

Äiti ja mama ovat asuneet avoliitossa pitkään. Hahmoja kuvataan tekstissä varsin 

tavanomaisiksi. Äiti kuvataan vannoutuneeksi kasvissyöjäksi, kun taas mamalle maistuu 

Kuun mukaan pihvi. Tätä asetelmaa voidaan tulkita ristiriitaisesti, jos ajatellaan pihvin- ja 

lihansyönnin välittämää maskuliinista kuvaa ja kasvissyönnin antamaa pehmeämpää ja 

feminiinisempää kuvaa. Tämän tulkinnan valossa perheeseen nousee toistamiseen esille 

feminiinen ja maskuliininen vanhempi. Äiti ja Kuu tekevät kotona yhdessä arkisia yhteisiä 

askareita, kuten tiskaamista ja imurointia. Hahmoina äiti ja mama ovat varsin tavalliset. 

Kirjan heteronormatiivisuutta rikkovaksi asiaksi heidän kohdallaan nousee erilainen 

perhemuoto eli se, että he ovat samansukupuolinen pari. Toisena kohtana nousee esille äidin 

ja maman vartavirrasta poikkeava tapa saada lapsia. Kuu on syntynyt keinohedelmöityksen 

avulla. Tämän lisäksi äiti on Kimin biologinen äiti. Äiti on halunnut auttaa Vesaa ja Anttia 
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hankkimaan lapsen ja myös Kim on syntynyt keinohedelmöityksen seurauksena. Perheet 

muodostavat yhdessä ns. apilaperheen, koska siihen kuuluu niin monia jäseniä. Tämä 

perhemuoto ravisuttelee heteronormatiivisuutta, jonka mukaan ydinperheeseen voi kuulua 

lasten lisäksi ainoastaan isä ja äiti.  

 

Keinohedelmöityksen kuvaaminen Ikiomassa perheessä voidaan tulkita rohkeana ja 

pedagogisena kannanottona, jolla murennetaan heteronormatiivista käsitystä lasten 

hankkimisesta. Keinohedelmöityksestä annetaan rehellinen ja kaunistelematon kuva. 

Yksityiskohtainen ja vaiheittainen kuvaus antaa lukijalle selkeän kuvan siitä, mitä 

keinohedelmöitys tarkoittaa ja kuinka se tapahtuu. Lukija ymmärtää, että lapsia on 

mahdollista saada myös perinteistä poikkeavilla tavoilla. Tämän johdosta 

keinohedelmöityksen esiin nostaminen antaa kirjalle erityisen pedagogisen suunnan. 

Kirjassa nousee esille myös vaatetus Kuun pohtiessa äitiensä mahdollista avioliittoa. Äidin ja 

maman kuvataan olleen pitkään yhdessä, mutta he eivät ole naimisissa. Kuu toivoo kirjassa 

vanhempiensa menevän joskus naimisiin ja pohtii,  millaisissa vaatteissa seremonia voisi 

tapahtua. Ehkä molemmilla on valkoiset mekot päällään tai mahdollisesti mustat, tyylikkäät 

housupuvut. Sekä feminiiniset mekot että maskuliiniset housupuvut nähdään yhtäläisinä 

vaihtoehtoina juhlapukeutumiseen. Kuu myös miettii mahdollisuutta, että toisella heistä on 

päällään mustaa, toisella valkoista. Tämän ajatuksen hän on saanut hääkakkujen koristeista. 

Tämä kuvastaa ympäristön lähettämiä sukupuolinormatiivisia arvoja, joita kohdistuu 

yksilöihin välillä huomaamatta. Kuu kuitenkin pohtii molempien vaihtoehtojen olevan 

mahdollinen äideilleen. Vaatteilla voidaan korostaa tai häivyttää käsityksiä sukupuolesta. 

 

3.3. Niki – sukupuoli on korjattavissa 

 

Niki esitellään lukijalle ensimmäisen kerran sivulla 25. Niki on Kuun äidin paras ystävä ja 

tämän vuoksi myös Kuun kummi. Niki kuvaillaan Kuulle erityisen tärkeäksi henkilöksi. 

Kuulla ja Nikillä on tapana käydä retkellä metsässä. Niki on myös opettanut Kuun 

luistelemaan, perkaamaan kaloja ja veistämään puu-ukkoja. Kuu kertoo Nikin jopa opettaneen 

hänet korjaamaan polkupyörän renkaan. Niki ja Kuu yöpyvät myös välillä metsässä teltassa. 
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Nikin henkilöhahmo on tulkittavissa pyöreäksi hahmoksi. Nikistä annetaan kirjassa varsin 

kattava kuva verrattuna moniin muihin henkilöhahmoihin, vaikka kyseessä on sivuhahmo. 

Nikillä on myös omia vuorosanoja, mutta dialogia käydään jälleen paljon Kuun kertomana. 

Nikin sukupuoli ei ole selvä Kuulle. Nikin hahmon läpinäkyvyyden puolesta puhuu lukijan 

mahdollisuus ymmärtää Nikin ajatusmaailmaa. 

 

Niki sanoi, että kun hän oli syntynyt, hän oli ollut tyttö. Hänestä oli kuitenkin aina 

tuntunut siltä, että hän on poika. Hänen äitinsä oli kutsunut häntä Ninaksi. Hänestä nimi 

ei sopinut hänelle. Hän oli halunnut ottaa itselleen uuden nimen. Niki on nimi, joka käy 

sekä tytölle että pojalle. (Marttinen 2014, 27.) 

 

Kuu kommunikoi oheisessa sitaatissa Nikin ajatuksia omasta sukupuolestaan. Nikin ääni 

kuuluu siis Kuun kautta. Tämä vahvistaa Nikin hahmoa läpinäkyvänä, vaikkakaan ei Nikin 

itsensä kertomana. 

 

Kuun kerronnalla tarjotaan analyyttiselle lukijalle monia mahdollisuuksia tehdä päätelmiä 

henkilöhahmojen tietoisuuden osalta (ks. Kantokorpi 2000, 125). Nikin hahmo ei kehity 

tarinan mukana. Tämä on ymmärrettävää, koska Nikillä on varsin pieni rooli kirjassa ja kirjan 

tapahtumat rakentuvat yhden päivän ajalle. Tämä taas puoltaa sitä, että Nikin hahmo ei olisi 

pyöreä, koska pyöreän hahmon on kehityttävä tekstin mukana. Kuitenkaan Nikin hahmoa ei 

voi varsinaisesti tulkita litteäksikään, koska se ei rakennu ainoastaan yhden tietyn seikan 

ympärille ja voimme tarkemmin nähdä Nikin identiteetin. 

 

Nikin hahmoa voidaan tulkita heteronormatiivisuutta rikkovana. Heteronormatiiviselle 

ajattelutavalle on ominaista ajatella, että sukupuolia on ainoastaan kaksi, mies ja nainen.  

Butlerin esittämän teorian mukaan alkujaan biologisen ja sosiaalisen sukupuolen erottelun 

tarkoituksena oli kiistää ajatus biologisesta sukupuolesta lopullisena kohtalona. Sosiaalista 

sukupuolta rakennetaan erityisesti teoilla sekä toistolla, ja se on tulkittavissa kulttuurisena 

asiana. Kulttuurin ja toiston avulla sukupuoli vakiintuu. (Butler 1990/2008, 54.) 

 

Tämä teoria on havaittavissa Nikin henkilöhahmossa. Niki on syntynyt tytöksi, mutta hän on 

aina ennemmin tuntenut itsensä pojaksi. Kirjan tekstissä Niki pyrkii tietoisesti toteuttamaan 

ajatusta itsestään miehenä, vaikka hänen biologinen ja alkuperäinen sukupuolensa on nainen. 

Tietoisilla teoillaan Niki pyrkii korostamaan sosiaalista sukupuoltaan ja vaikuttamaan siihen 
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itse. Tästä konkreettinen esimerkki on nimenvaihdos Ninasta Nikiksi. Hiusten leikkaaminen 

lyhyeksi auttaa Nikiä ottamaan etäisyyttä biologiseen sukupuoleen. 

 

Nikin hahmo myös kertoo, että lääketiede voi auttaa ihmistä muuttumaan, mikäli ihminen 

kokee syntyneensä väärään sukupuoleen. Niki kertoo myös, että sukupuoli voi olla myös 

yhdistelmä tyttöä ja poikaa heteronormatiivisuudesta poiketen. Niki ei halua pohtia 

sukupuoltaan vaan on mieluiten ainoastaan oma itsensä. Hänet voisi tämän perusteella 

luokitella muunsukupuoliseksi. Nikin taidot voidaan myös mieltää heteronormatiivisuuden 

näkökulmasta hyvin maskuliinisiksi. Tällä rikotaan myös heteronormatiivisuutta kirjassa. 

Sukupuolisensitiivinen ote näkyy esimerkiksi Nikin ja Kuun kesken käymässä keskustelussa 

Nikin sukupuolesta. 

 

Ikioman perheeni nostaa varsin pedagogisella tavalla esille yksilön mahdollisuuden korjata 

sukupuolensa lääketieteen avulla. Väärään sukupuoleen syntyminen havainnollistetaan 

kirjassa yksilön viihtymättömyytenä omassa kehossaan. Kirja valistaa lukijaansa, että 

sukupuoli on mahdollista korjata, jotta yksilö alkaa viihtymään paremmin kehossaan. Tapa, 

jolla sukupuolen korjaaminen esitetään Ikiomassa perheessä, on varsin luonnollinen. Tätä 

vahvistaa asetelma, jossa sukupuolen korjaamisesta kertova henkilö on itse käynyt kyseisen 

prosessin läpi. Nikin esittämät omakohtaiset asiat sukupuolesta ja sen korjaamisesta nostavat 

asian käytännönläheisemmäksi ja antavat sille pedagogisen perspektiivin 

 

 

3.4 Vesa, Antti ja Kim – naapurin sateenkaariperhe 

Ikioma perheeni -teokseen kuuluvat henkilöhahmoina lisäksi Vesa, Antti ja Kim, jotka ovat 

myös sateenkaariperhe. Vesaa kuvataan kirjassa arkiseksi henkilöksi, joka viihtyy kotona 

farkuissa ja t-paidassa. Vesa suunnittelee työkseen julisteita. Antti on hahmona 

maskuliinisempi. Hän pukeutuu pukuun joka päivä, koska hän on liikemies. Iltaisin Antin 

kuvataan palaavan kotiin tuoden intialaista tai kiinalaista ruokaa, ja koko perhe syö illallista 

yhdessä ja päivän tapahtumat jutellaan läpi. Tällä korostetaan, että sateenkaariperheiden 

päivittäiset rutiinit ovat samankaltaisia kuin muillakin perheillä. Korostamalla 

sateenkaariperheiden ja muiden perheiden päivittäisiä rutiineja kirja ottaa erilaisen kanavan 

aiemman pedagogissävytteisen valistamisen sijaan. Normaalistamisella korostetaan ihmisten 

samankaltaisuutta, ja se on henkilöhahmojen kohdalla toimiva strategia. Lukijalle 
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havainnollistetaan, että ihmiset ovat pohjimmiltaan samanlaisia huolimatta seksuaalisesta 

suuntautumisestaan. 

Vesa on Kimin biologinen isä, ja häntä kuvataan kirjassa isänä. Anttia puolestaan kutsutaan 

iskäksi. Perhe esitellään lukijalle sivulla 17. Vesa ja Antti esitellään kirjassa pintapuolisesti. 

Hahmoilla ei esimerkiksi ole omia vuorosanoja. Hahmoihin liittyvä vähäinen dialogi ilmenee 

Kuun välityksellä minäkertojan muodossa. Henkilöhahmoina Vesa ja Antti jäävät kaukaisiksi 

verrattuna kirjan muihin henkilöhahmoihin. Hahmojen ainoa funktio tekstissä on olla Kimin 

isä. Tämä antaa viitteitä siitä, että henkilöhahmot on luettavissa litteiksi hahmoiksi. 

Kantokorpi (2000, 122) määrittelee litteän hahmon muodostuvan yhden yksittäisen idean tai 

luonteenpiirteen ympärille. 

 

Hahmojen ei voida katsoa kehittyvän tekstin aikana, sillä kirjan juoni rakentuu yhden päivän 

ympärille, eivätkä hahmot ole mukana kirjan juonessa alusta loppuun. Henkilöhahmoina Vesa 

ja Antti jäävät varsin läpinäkymättömiksi. Läpinäkymättömällä henkilöhahmolla tarkoitetaan 

henkilöhahmoa, joka kuvataan yksinomaan ulkoapäin (Kantokorpi 2000, 125). Vesan ja Antin 

sisäinen elämä ja ajatusmaailma eivät selvene tekstistä. Heidän ajatus- ja arvomaailmansa ei 

välity lukijalle, ja lukija voi tehdä päätelmiä henkilöhahmoista ainoastaan ulkoiseen 

henkilökuvaukseen perustuen. 

Kim on Vesan ja Antin poika ja saa kirjassa isiänsä suuremman roolin. Kimin nimi on 

sukupuolineutraali ja voisi yhtä hyvin olla naisen nimi. Kim saa vanhemmistaan poiketen 

kirjassa omia vuorosanoja, mutta kerronta tapahtuu edelleen pääosin Kuun minäkerronnan 

kautta. Kimin läpinäkyvyys hahmona perustuu Kuun kertomiin asioihin. 

Minäkin tiedän Kimistä yhtä ja toista. Tiedän, että vaikka Kim puhuu kovalla äänellä ja 

rakastaa makkaraa ja painimista ja haaveilee omasta ralliautosta, hän lukee mielellään 

prinsessakirjoja, pukee iltaisin yökorut päälleen ja hyräilee itsensä uneen. Se ei ole 

minusta yhtään hassua, se on vain kaunista ja kivaa. (Marttinen 2014, 19-20.)  

Sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen mukaisesti Kuun veli Kim saa valita mielenkiinnon 

kohteensa itse ilman sukupuolen asettamia rajoituksia. Kimin kerrotaan pitävän painimisesta 

ja haaveilevan omasta ralliautostaan. Kimin kerrotaan tämän lisäksi lukevan mielellään 

prinsessakirjoja, pukevan iltaisin päälleen yökorut ja hyräilevän itsensä uneen. Kuu kokee 

nämä asiat kauniina ja kivana, eikä niissä ole mitään erikoista.  
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Yökorujen ansiosta voi nähdä hurjan kauniita unia, Kim sanoo vakavana. Niin kauniita, 

että ne pitää kirjoittaa muistiin. Niitä ei halua unohtaa. (Marttinen 2014, 23.) 

Vaikka Kim ei itse paljastakaan sisintänsä, voi lukija tehdä päätelmiä Kimin sisimmästä 

perustuen Kuun kertomiin asioihin. Kimin hahmo ei kehity kertomuksessa samasta syystä 

kuin hänen isiensä. Kim voidaan kuitenkin tulkita pyöreäksi hahmoksi, koska hänestä saadaan 

Kuun kerronnan avulla moniulotteinen hahmo. Lukija saa tietää Kimin perheestä ja rutiineista 

sekä ystävyyssuhteesta Kuuhun. Lukijalle selviävät myös Kimin salaisuudet. 

 

Kimillä kuvataan olevan monia heteronormatiivisiksi, maskuliinisiksi tulkittavia harrastuksia, 

kuten esimerkiksi painiminen. Kuitenkin näiden vastapainona Kimin kuvataan lukevan 

mielellään prinsessakirjoja, mitä ei heteronormatiivisessa maailmankuvassa pidetä pojille 

soveltuvana asiana. Tämän lisäksi yökorujen pitäminen voidaan tulkita heteronormatiivisuutta 

rikkovana tekona. Kim on syntynyt Kuun tavoin keinohedelmöityksen avulla 

samansukupuoliselle parille. Tämä poikkeaa heteronormatiivisesta tavasta hankkia lapsia. Äiti 

on kertonut Kuulle, ettei ole koskaan nähnyt yhtä innokkaita lapsenhoitajia kuin Kimin 

vanhemmat. Naiseuteen vahvasti yhdistettävä hoivaaminen onnistuu siis yhtä lailla myös 

miehiltä, vaikka hoitovietti yhdistetään sukupuolinormatiivisuudessa vahvasti naiseuteen ja 

äitiyteen. 

 

4. Ikioma perheeni osana sukupuolisensitiivistä kasvatusta 

 

Tämän opinnäytteen kirjoittaminen on johtanut eräänlaiseen henkilökohtaiseen ja 

ammatilliseen sukupuolisensitiiviseen heräämiseeni. Tietoisuuteni sukupuolisensitiivisyydestä 

on kasvanut tätä työtä kirjoittaessani. Olen myös pohtinut heteronormatiivisia arvoja osana 

omaa lapsuuttani ja koulunkäyntiäni sekä nykyistä työympäristöäni. Jotta sukupuoleen 

liitettävät normit ja stereotypiat voidaan kyseenalaistaa tai rikkoa, ne on ensin tehtävä 

näkyviksi (Sundell 2012, 133). 

Olen tätä opinnäytettä kirjoittaessa tunnistanut sukupuolittuneita käytäntöjä niin omassa 

työskentelyssäni kuin kouluissa, joissa työskentelen opettajana. Sukupuolinen jaottelu 

koulumaailmassa on niin helppo ja automatisoitu rutiini, ettemme välttämättä huomaa edes 

tekevämme sitä. Sukupuolittaminen voi helposti ilmetä esimerkiksi siinä, kun kutsumme 
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oppilaita tytöiksi tai pojiksi tai jaamme oppilaat ryhmiin sukupuolen perusteella. 

Aikaisemmin saatoin huomiota luokkahuoneessa kaivatessani huudahtaa oppilaille 

esimerkiksi: ”Pojat!”. Olen nyt pyrkinyt opettelemaan pois tästä tavasta. Sen sijaan pyrin 

puhuttelemaan oppilaitani aina nimeltä, jolloin sukupuolittaminen ei korostuisi. Voimme olla 

sensitiivisiä sukupuolen moninaisuudelle ja pyrkiä tällä tavalla tasa-arvoon. Tällä tavalla 

huomioimme tyttöjen ja poikien moninaisuuden, ja sen, että persoona voittaa sukupuolen. 

(Vrt. Huuska, Karvinen 2012, 34.) 

Tämän lisäksi myös yllättävät tilanteet, joissa oppilaat kaipaavat lohdutusta, voivat olla 

haastavia. Eräällä oppitunnilla kaksi oppilasta ajautui riitaan keskenään, ja tilanne eskaloitui 

nopeasti. Toinen oppilas alkoi riidan seurauksena itkeä. Puuttuessani tähän tilanteeseen ja 

alkaessani lohduttamaan oppilasta tulivat ensimmäisenä mieleeni klassiset lausahdukset 

”pojat eivät itke” ja ”noin iso poika kun olet, niin eihän tässä tarvitse itkeä”. Tuossa 

tilanteessa havahduin itsekin ja jäin miettimään enemmän omia sukupuolittuneita 

käytäntöjäni, joita en ollut aiemmin tiedostanut. Saimme purettua tilanteen 

heteronormatiivisuutta välttäen, ja koulupäivä jatkui positiivisesti. Kyseinen tilanne todensi 

kuitenkin itselleni, kuinka helppoa oppilaat on lokeroida sukupuolen mukaan. Esimerkiksi 

poikia rohkaistaan monesti hillitsemään tunteitaan, ja itkeminen voidaan katsoa lähinnä 

tytöille kuuluvana luonteenpiirteenä, koska heteronormatiivisuus mieltää tytöt herkemmiksi ja 

avoimemmiksi näyttämään tunteitaan (ks. Ylitapio-Mäntylä 2012, 183). 

Ikioma perheeni on mahdollista ottaa mukaan useisiin sukupuolisensitiivisiin 

kasvatustilanteisiin oppilaiden kanssa. Kirjan avulla on mahdollista opettaa oppilaille 

esimerkiksi sukupuolisuuteen liittyvää sanastoa. Tavanomaisesti vaikeasti ymmärrettävät 

termit voi tuoda ruohonjuuritasolle henkilöhahmojen avulla. Samalla on mahdollista pohtia 

syvemmin, mitä kyseiset termit tarkoittavat, ja tällä tavalla avartaa oppilaiden ymmärrystä 

sukupuolesta ja erilaisista perhesuhteista, joita yhteiskunnassa on. Luokassa voitaisiin myös 

keskustella, voisivatko Kuu ja hänen perheensä olla oikeita henkilöitä ja mikä tätä puoltaa tai 

ei puolla. 

 

Henkilöhahmot ovat avainroolissa erilaisissa oppimistehtävissä, koska niiden kautta on 

helppoa havainnollistaa erilaisia asioita käytännössä. Kirjaa on mahdollista lukea yksin tai 

ryhmässä, jolloin oppilas voi harjoitella kielen lukemista ja ääntämistä. Kirjaa on kuitenkin 

mahdollista hyödyntää syvällisemmin osana sukupuolisensitiivistä opetusta. Ikioman perheen 
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avulla on mahdollista havainnollistaa oppilaille esimerkiksi suomen ja ruotsin 

persoonapronominien eroavaisuuksia ja sitä, minkälaisissa tilanteissa niitä käytetään. 

Sukupuolineutraali hän on helppo ja turvallinen tapa puhua henkilöstä, jota emme tunne. 

Hän-pronomia käyttäessämme emme välttämättä tule edes ajatelleeksi subjektin sukupuolta. 

Han- ja hon-pronominien käyttö voi tietyissä tilanteissa osoittautua haastavaksi ja 

ongelmalliseksi, jos tunnemme vastapuolen huonosti emmekä voi esimerkiksi olla varmoja 

hänen sukupuolestaan. Hen-pronominin käyttäminen luo turvallisen tavan puhutella 

entuudestaan tuntematonta henkilöä loukkaamatta häntä. 

 

Oppilaiden on mahdollista tehdä kirjassa esiintyvistä henkilöhahmoista 

henkilöhahmoesitelmät tai esimerkiksi kirjoittaa kirje Kuulle. Tehtävässä voitaisiin 

esimerkiksi tarkastella henkilöhahmoja heidän omastaan tai jonkun muun hahmon 

perpektiivistä. Oppilas voisi esimerkiksi kirjoittaa esitelmän Kuusta tai vaihtoehtoisesti 

tekstin Nikistä Kuun näkökulmasta ja Kuun kertomana. Tällaisen asetelman kautta olisi 

mahdollista puhua sukupuolen moninaisuudesta toisen yksilön silmin. Kirjoittaessa 

sukupuolen moninaisuudesta hahmon omasta näkökulmasta oppilas voi eläytyä hahmon 

rooliin ja ymmärtää paremmin siltä, miltä esimerkiksi tuntuisi, jos hänellä olisi kaksi äitiä tai 

kaksi isää. Toisen näkökulmasta kirjoittaessa oppilas huomaa, ettei ole mahdollista nähdä 

pintaa syvemmälle tuntematta toista yksilöä. Tarinoita olisi myös mahdollista ja 

mielenkiintoista verrata keskenään. Miten teksti muuttuu, kun tarinaa kerrotaan eri 

perpektiivistä eri henkilön silmin? Tätä menetelmää kutsutaan tekstuaalisen intervention 

strategiaksi. Strategian on tarkoitus saada oppilaat problematisoimaan ja pohtimaan omia ja 

muiden tapoja lukea ja tulkita tekstejä. Menetelmässä kiinnitetään huomiota kieleen, sen 

rakenteisiin, merkitysulottuvuuteen ja dynaamisuuteen. Lisäksi oppilaita innostetaan 

kirjoittamaan ja keskustelemaan aiheesta. (Ks. Leppänen 2004, 5.) 

 

Tarinalle olisi mahdollista kirjoittaa myös jatko-osa, jolloin oppilaat voivat harjoitella luovaa 

kirjoittamista. Aiheena voisi esimerkiksi olla Kuun ensimmäinen koulupäivä, jolloin 

molemmat äidit toisivat hänet kouluun. Millaisia reaktioita tämä saisi muissa oppilaissa ja 

vanhemmissa aikaan ja kuinka muut oppilaat ottaisivat Kuun vastaan? Aihepiiriä on 

mahdollista muokata helpommaksi tai haastavammaksi oppilaiden iän ja kirjoitustaidon 

mukaisesti. 
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Kirjaa on mahdollista soveltaa erityisesti tilanteissa, joissa lapsille halutaan opettaa 

tietoisuutta sateenkaariperheiden rakenteesta ja asemasta yhteiskunnassa. Kirja tuo laajalla 

tavalla esille sateenkaariperheiden monimuotoisuuden. Mukana on mies- ja naispareja, heidän 

lapsiaan sekä muunsukupuolinen henkilö. Koska erilaisten henkilöhahmojen kirjo on 

teoksessa runsas, sitä on mahdollista soveltaa monissa erilaisissa tilanteissa, joissa oppilaalla 

on kysyttävää heteronormatiivisuudesta poikkeavista perheistä. Kirjan avulla on mahdollista 

nostaa esille erilaisten perhemuotojen näkyvyys yhteiskunnassa erityisesti lapsiperheinä. 

Ikioma perheeni auttaa oppilaita myös ymmärtämään, että yksilön seksuaalisuus ei ole 

kaikilla samanlainen ja auttaa tällä tavalla avartamaan oppilaiden ajatusmaailmaa 

suvaitsevaisempaan suuntaan. Mahdollisissa kiusaamistilanteissa on myös hyvä nostaa 

dialogisen opettamisen kautta esille heteronormatiivisuuden vaikutus ihmisten ajatuksiin ja 

siihen, kuinka sukupuoli ei ole oikeus tai velvollisuus muodostaa omat lopulliset päätöksensä 

esimerkiksi käyttämiensä vaatteiden väristä. 

On oletettavissa, että jonkun oppilaan tuttava- tai lähipiiriin kuuluu yksi tai useampi ihminen, 

joka on rinnastettavissa jossain määrin kirjassa esitettyihin henkilöhahmoihin. Oppilaalle on 

mahdollista havainnollistaa, että esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien on myös 

mahdollista hankkia lapsia ja elää tavallista perhe-elämää yhteiskunnassa. 

Sateenkaariperheeseen voi kuulua myös useampi kuin kaksi vanhempaa heteronormatiivisesta 

tavasta poiketen. Kirjan henkilöhahmot painottavat, että myös sateenkaariperheet ovat 

samanlaisia ihmisiä kuin muut. He käyvät töissä ja työpäivän päätteeksi vietetään yhteistä 

aikaa perheen kesken. 

Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen kirjassa Nikin hahmo ei halua tulla luokitelluksi 

biologisten tekijöiden perusteella mieheksi tai naiseksi, vaan olla ainoastaan oma itsensä. Hän 

ei anna sukupuolen jarruttaa tapaansa ilmaista itseään. Niki kuvataan kirjan kuvituksessa 

hahmona, joka voisi yhtä hyvin olla poika tai tyttö. Nikin kuvataan olevaan ammatillisesti 

osaava, hänellä on ollut monenlaisia töitä, jotka ovat yleisesti miellettyjä sekä feminiinisiksi 

että maskuliinisiksi. Esimerkin avulla voimme selventää oppilaille, ettei ole sukupuoleen 

sidottuja ammatteja. Niin mies kuin nainenkin voi esimerkiksi toimia autonkuljettajana, ja 

voimme tehdä omat valintamme puhtaasti mielenkiintomme mukaisesti. Tämä sama sääntö 

pätee myös leikkeihin. 

Perinteisten heteronormatiivisten arvojen mukaisesti pojan prinsessakirjojen lukeminen ja 

korujen käyttäminen ei ole sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksyttävää tai toivottua. Kirjan 
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tarina Kimin mieltymyksistä ottaa kuitenkin tähän kantaa sukupuolisensitiivisyyden 

näkökulmasta ja välittää lukijalleen viestin, kuinka omien mieltymysten ei tarvitse olla 

sukupuoleen sidonnaisia. Leikeillä ja harrastuksilla ei ole sukupuolta. Kirjassa tavat tai normit 

eivät rinnastu sukupuoleen, kuka tahansa voi tehdä mitä vaan. Kimin henkilöhahmon avulla 

voimme avata sitä ajatusta, kuinka meillä voi olla sukupuolesta riippumatonta tasa-arvoa. 

Tämä on mahdollistunut tasa-arvokamppailun ansiosta. Omassa työssäni olen pyrkinyt 

antamaan oppilaille mahdollisuuden tehdä omia valintojaan rajoittamatta niitä kahteen 

maskuliiniseen ja feminiiniseen vaihtoehtoon. Esimerkiksi askarreltaessa olen varannut 

perinteisten tyttöjen ja poikien värien oheen tarjolle värejä, joita ei ensisijaisesti yhdistetä 

sukupuoliin. Tällöin oppilas on saanut mahdollisuuden tehdä valinnan oman mieltymyksensä 

mukaisesti tai ottaa halutessaan vaikka kaikkia värejä. 

Heteronormatiivisten normien kohtaaminen nykyisessä koulumaailmassa on tuonut vahvasti 

mieleen omat kouluvuoteni 1990-luvun alkupuolella. Tuolloin sukupuolijaottelu oli selkeästi 

vahvempaa, ja se dominoi koulun arkea monella tavalla. Tytöt ja pojat jaoteltiin usein 

välitunneilla omiksi ryhmiksi, ja jopa ruokatunnilla koulun ruokasalissa oli välillä erilliset 

pöydät, joihin tytöt ja pojat ohjattiin syömään. Omien muistojeni mukaan sukupuolittaminen 

oli vahvempaa varhaiskasvatuksen puolella. Siellä minua esimerkiksi ohjattiin perinteisten 

poikien leikkien pariin ulos pelaamaan, kun olisin halunnut ennemmin leikkiä parturi-

kampaajaa tyttöjen seurana. Muistan tuolloin olleeni pettynyt, kun en päässyt osalliseksi 

hauskoista ja mielenkiintoisista leikeistä, joita en mieltänyt ainoastaan tytöille kuuluviksi. 

Pohdin myös tuolloin, miksei poika voi niiata kuten tyttö. Kasvattaja totesi siihen ainoastaan, 

että ne ovat tyttöjen juttuja ja eikä pojan kuulu niiata. 

Nyt jälkikäteen ymmärrän joutuneeni heteronormatiivisuuden hampaisiin jo päiväkodissa. 

Sukupuolisensitiivinen kasvatusote on muuttanut käytänteitä varhaiskasvatuksessa. Kuitenkin 

on vielä paljon asioita, joiden työstäminen on vasta alkutaipaleella, kun pohdimme oppilaiden 

ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämän opinnäytteen seurauksena pyrin tietoisesti 

vaikuttamaan sukupuolisensitiivisyyteen positiivisella tavalla muuttamalla omia 

työskentelytapojani ja pyrkien aina näkemään oppilaan yksilönä. 

Ikioma perheeni voi antaa pedagogisen ja helposti lähestyttävän alustan 

sukupuolisensitiiviselle opetukselle ja tietoisuuden levittämiselle sateenkaariperheistä 

oppitunneilla. Kirjan henkilöhahmot on tehty helposti lähestyttäviksi, ja lukijan on helppo 

samaistua heihin ja tuntea esimerkiksi ymmärrystä tai sympatiaa hahmoa kohtaan. Tämä 
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nousee tärkeäksi tekijäksi opetustilanteissa. Kirja toimii mainiosti nuoremmille oppilaille 

sisältönsä puolesta. Teksti voi kuitenkin itsessään olla haastava ruotsinsuomalaisille oppilaille 

riippuen yksilön kielitaidosta. Tällaisissa tilanteissa kirjan välittämä sanoma nousee 

tärkeämmäksi kuin itse kieli. 

Kuun hahmo voisi olla oiva hyödynnettävä sateenkaariperheistä kerrottaessa. Niki puolestaan 

antaa sympaattisen esimerkin muunsukupuolisesta hahmosta, mikä auttaa oppilaita 

ymmärtämään, että sukupuolia ei ole olemassa ainoastaan kahta. Kokonaisuudessaan Ikioma 

perheeni antaa arvokkaan viestin perheiden erilaisista muodoista ja hälventää mahdollisia 

pelkoja ja ymmärtämättömyyttä sateenkaariperheitä ja erilaisen seksuaalisen identiteetin 

omaavia ihmisiä kohtaan. 

Ikioma perheeni toimii teoksena sen vuoksi, koska on olemassa stereotyypisiä ja 

heteronormatiivisia käsityksiä esimerkiksi ihmisen sukupuolesta. Kirjan kerronnalla yritetään 

tavoitella tietynlaista neutraaliutta, mutta on huomioitava, että kirja ei toimisi ilman 

stereotyyppisiä mielikuvia. Teos leikkii perinteisten heteronormatiivisten käsitteiden kanssa ja 

pyrkii näiden avulla luomaan jotain uutta. Ilman ennakkoluuloja lukija ei välttämättä havahdu 

ajattelemaan kirjan sanomaa. Ikioma perheeni kuvaa samansukupuoliset perheet 

heteronormatiivisen stereotypian kautta. Näihin lukeutuvat esimerkiksi vaatteet ja ammatti. 

Tämä korostaa sitä, että kirja tarvitsee toimiakseen heteronormativisuutta vastakohtana kirjan 

sanomalle. 

 

5. Päätelmät 

Tässä opinnäytteessä olen käsitellyt sukupuolisensitiivisyyttä ja sitä, kuinka Tittamari 

Marttisen ja Aiju Salmisen Ikioma perheeni -kirjaa ja sen henkilöhahmoja voidaan hyödyntää 

opetustyössä sukupuolisensitiivisyyden ja normeja rikkovan pedagogiikan näkökulmasta. 

Teksti- ja henkilöhahmojen analyysi on vienyt työssäni suuren osan. Tällä olen halunnut 

havainnollistaa minkälaista sukupuolisensitiivistä luentaa voi olla. 

Heteronormatiivisuuden ja stereotypioiden hallitseva ote yhteiskunnassa heijastuu vahvasti 

erityisesti varhais- ja nuorisokasvatukseen. Sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvon 

toteutuminen opetustilanteissa ja koulumaailmassa eivät aina ole itsestäänselvyyksiä. 
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Oppilaille opetustilanteissa annetut heteronormatiiviset ja niistä poikkeavat mallit tulevat 

vaikuttamaan monella tapaa oppilaiden elämään ja identiteetin muodostumiseen. 

Omakohtaisesti tunnistan nämä asiat tärkeiksi, koska muistan sukupuolittuneet käytännöt ja 

niiden seuraukset omilta kouluvuosiltani. 

Opettajien haasteeksi muodostuu tukea oppilaan vapautta toteuttaa sukupuoltaan oppilaan 

omiin intresseihin perustuen. Heteronormatiiviset arvot ovat välillä pinttyneet syvälle 

yksilöiden ajatus- ja arvomaailmaan. Sukupuolinormatiivisuus hallitsee tämän johdosta välillä 

huomaamatta tavassamme työskennellä varhaiskasvatuksen ja opetuksen parissa. Ei ole enää 

harvinaista, että törmäämme työtilanteissa oppilaiden sukupuolen moninaisuuteen ja näissä 

tilanteissa opettajan sukupuolisensitiivisen opetustavan merkitys korostuu entisestään. 

Avoin yhteiskunnallinen keskustelu yksilön sukupuoli-identiteetistä on saanut paljon  

huomiota. Sukupuolia ei enää voida yksiselitteisesti tulkita olevan ainoastaan kahta. 

Yhteiskunta reagoi asiaan, mutta muutos tapahtuu byrokratialle ja ihmisten asenteille 

tyypillisellä tavalla hitaasti ja maailmankatsomus avartuu uusien sukupolvien varttumisen 

myötä. Ruotsi on ollut edelläkävijänä sukupuolisensitiivisyydessä ja normeja rikkovassa 

pedagogiikassa. Suomi on kuitenkin enenevissä määrin kiinnittämässä huomiota 

sukupuolisensitiivisyyteen. Suomea ja Ruotsia pidetään usein maailman tasa-arvoisimpina 

maina. On mielenkiintoista nähdä, kuinka tasa-arvo toteutuu sukupuolien välillä ja mitä 

mahdollisia epäkohtia siinä on havaittavissa tulevaisuudessa. 

Sukupuolisensitiivisyydestä on tehty lukuisia tutkimuksia ja opinnäytteitä kuluneiden vuosien 

aikana. Sukupuolisensitiivisyyden esiin tuominen hyödyttää ilman muuta sekä pedagogeja 

että oppilaita, jolloin itsensä toteuttamisen mahdollisuus omiin todellisiin mielenkiinnon 

kohteisiin mahdollistuu. Parhaimmassa tapauksessa pedagogit voivat huomata 

sukupuolittuneet käytäntönsä ja muokata tämän pohjalta opettamistaan ja työskentelyään 

koulumaailmassa. 

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista esimerkiksi verrata sukupuolisensitiivisen kasvatuksen 

eroavaisuuksia Suomen ja Ruotsin välillä. Vaikka Suomi ja Ruotsi ovat naapurimaita, on 

kulttuuri maiden kesken kuitenkin erilainen ja välillä merkittävästikin toisistaan eroavia. 

Sukupuolen määritelmä tulee myös varmasti muotoutumaan ja olemaan vahvemmin esillä 

tulevaisuudessa. Nykypäivän tulkinta sukupuolesta ja seksuaalisuudesta fluideina korostunee 
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tulevaisuudessa, jolloin identiteetin voidaan katsoa olevan uudelleenmuodostuva ominaisuus, 

eikä niinkään pysyvä ominaisuus, joka seuraa yksilöä läpi elämän. (Väestöliitto 2010.) 

Fiktiivinen kaunokirjallisuus tarjoaa oivan kanavan käsitellä erilaisia arkaluontoisia 

aihepiirejä. Sukupuolesta ja sen moninaisuudesta on helpompi puhua fiktiivisen teoksen ja sen 

henkilöhahmojen kautta, koska tällöin yksilölle ei muodostu pakkoa käsitellä omia tai 

lähipiirissä esiintyviä ongelmia. Fiktiivinen teos ei siis loukkaa yksilöä samalla tavalla kuin 

kipeän ja todellisen tilanteen tarkasteleminen, joka koskettaa yksilöä suoranaisesti. Faktat 

saadaan leivottua fiktiiviseen teokseen mukaan siten, että lukijalle havainnollistetaan jokin 

konkreettinen asia, kuten esimerkiksi sateenkaariperheissä ilmentyvät erilaiset perhemuodot.  

Tällaisissa opetustilanteissa fiktiivinen teos kuten Tittamari Marttisen ja Aiju Salmisen 

Ikioma perheeni nousee turvalliseksi vaihtoehdoksi, joka ei ylitä henkilökohtaista 

yksityisyyden rajaa. Ikioma perheeni esittelee sukupuolen moninaisuutta erilaisten 

henkilöhahmojen kautta ja tuo henkilöhahmot esille sekä yksilöina että perheenjäseninä ja 

ystävinä. Sukupuolta on mahdollista tarkastella sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta 

ilman, että aihe herättää liian suuria tunteita. Kaunokirjallisuus antaa siis opetustilanteita 

varten eräänlaisen suojakaavun, jonka avulla ongelmalliseksi koettuja asioita voidaan käsitellä 

turvallisesti ja pedagogisesti. 
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