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Tehtäväksi koulussa ennen näyttelykäyntiä

1. Sukupuolten tasa-arvon sanastoa

Tutustukaa sukupuolten tasa-arvon sanastoon. Sanasto löytyy tämän tehtäväpaketin lopusta. 

Keskustelkaa yhdessä tai pienryhmissä siitä, mitkä määritelmät ovat teille uusia. Miksi sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen liittyviä sanastoja tehdään?

2. Sukupuolen monta ulottuvuutta

Keskustelkaa yhdessä siitä, mitä sukupuolen moninaisuus tarkoittaa. Opettaja voi alustaa aihetta esimerkiksi 
Setan aineiston avulla: https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-moninaisuus/ 

Alustuksen jälkeen jakautukaa pienryhmiin. Jokainen ryhmä saa tehtäväkseen miettiä mitä sukupuoli tarkoittaa, 
miten se määritellään tai miten se ilmenee yhdestä alla olevasta näkökulmasta katsottuna. 

• Biologinen sukupuoli
• Sosiaalinen sukupuoli
• Juridinen sukupuoli
• Koettu sukupuoli

Voitte laajentaa keskustelua ja 
tarkastella aihetta myös eri oppiaineiden 
näkökulmasta. Etsikää vaikka esimerkkejä 

siitä, miten sukupuolta on kuvattu 
taiteessa tai miten sukupuoli näyttäytyy 
eri kielissä (esim. maskuliini-feminiini, 

ei-sukupuolittuneet ilmaisut, kokonaan 
sukupuolineutraalit ilmaisut ym.).  

Yksityinen studiokuva, Italia, n. 1920. 
(c) Yksityiskokoelma.
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3. Näyttelyn kuraattorin viesti

Sukupuolen sotkijat –näyttelyssä on esillä postikortteja sekä studio- ja snapshot-kuvia 1900-luvun alusta. 
Kuvissa leikitellään sukupuolirooleilla, pukeudutaan ristiin ja herätellään keskustelua naisen ja miehen eri 
rooleista. 

Tutustukaa näyttelyn esittelytekstiin HAMin nettisivuilla https://www.hamhelsinki.fi/exhibition/sukupuolen-
sotkijat/ . Lukekaa myös näyttelyn kuratoineen Harri Kalhan Kuraattorin viesti näyttelyyn liittyen. 

a) Alleviivaa Kuraattorin viestistä sanat, joiden merkitystä et tunne tai lauseet, joiden viestiä et ymmärrä. 
Käykää teksti tämän jälkeen yhdessä läpi niin, että kaikki epäselvät kohdat tulee käsiteltyä.

b) Pohtikaa yhdessä mikä on tekstin ydinsanoma. Voitte käyttää tekstin tulkitsemisen tukena esimerkiksi näitä 
apukysymyksiä: 
• Mitä kuraattori kertoo vähemmistöjen asemasta 1900-luvun alussa?
• Mitä kuraattori kertoo näyttelyn kuvien tulkitsemisesta?

Kuraattorin viesti:

Nykyihmisellä on oikeus unelmoida hetken aikaa historiasta, jota ei ehkä tiukasti ottaen ollut. Niin, oliko sitä?

1900-luvun alussa sukupuolen kaksinapaisuus oli selviö ja seksuaaliset normit tiukkoja. Niitä valvottiin lakipykälin 
sekä lakiin kirjaamattomin tabuin. Muunsukupuolisuus oli käsitteellinen mahdottomuus, homoseksuaalisuus rikos 
tai sairaus. 1900-luvun vaihteen upouudet mediat – postikortti ja valokuva – tutkailivat soveliaisuuden rajoja. 
Rehevän kuvateollisuuden kainalossa kukkivat myös riemukkaat kuriositeetit.

Kuvia sopii tutkailla pieteetillä. Joskus viestit tekevät niin hidasta matkaa, että ne aktivoituvat vasta nykykatsojan 
mielessä. Kuvat saavat pontta historiaan heijastuvista nykykäsitteistä. Me katsomme näitä kuvia väistämättä eri 
tavalla kuin aikalaiset.

Kuvia ei tuotettu vähemmistöjen tarpeisiin. ”Vähemmistöistä” ei edes puhuttu vielä sata vuotta sitten; kysehän oli 
kansanosasta, jota ei virallisesti ollut olemassa.

Kuvien määrä on fyysinen ja poliittinen tosiasia, mutta samalla näköharha. Jokaisen normia murtavan yksittäisen 
kuvan vastineena oli vähintään tuhat tai peräti kymmenentuhatta normikuvaa. Ne on tällä kertaa jätetty kaappiin.

Näyttelyn eetoksena ei ole kohtelias ”suvaitsevaisuuden” edistäminen. Olkoon kuvasto pikemminkin hämmennyksen 
ja huvituksen lähteenä, samalla kun se toimii vaihtoehtoisena sukupuoliaapisena – kaiken ikäisille!

Meidän jo lukutaitoisten aikuisten sopii hihityksen lomassa tehdä nöyrää kunniaa sille, jota joskus marginaaliksi 
kutsuttiin. Tuo ahdas ja ahdistava tila voi olla myös luovuuden ja vastavallan tyyssija.

Harri Kalha

             
                 Kuraattori:

Suunnittelee näyttelyn sisällön. Näyttelystä 
riippuen kurattori hoitaa erilaisia näyttelyyn 

liittyviä käytännön järjestelyjä, kuten 
kirjoittaa nöyttelyyn liittyviä tekstejä ja toimii 

taiteilijoiden yhteyshenkilönä.

https://www.hamhelsinki.fi/exhibition/sukupuolen-sotkijat/
https://www.hamhelsinki.fi/exhibition/sukupuolen-sotkijat/


SUKUPUOLTEN TASA-ARVON SANASTO

Sukupuolisanasto:

Sukupuoli. Sukupuolella voidaan viitata esim. juridiseen sukupuoleen, sukupuolen ruumiillisiin ulottuvuuksiin, 
sukupuolen sosiaalisiin merkityksiin tai yksilön sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. 
Sukupuoli on siten moninainen ja monitasoinen käsite. Vaikka sukupuolen moninaisuus yhdistetään usein 
sukupuolivähemmistöihin, sillä voi kuvata ylipäänsä kaikkia sukupuolen moninaisia ilmenemismuotoja 
yhteiskunnassa.

Cissukupuolinen. Cissukupuolinen tai cisihminen on henkilö, joka identifioituu ja on tyytyväinen syntymässä 
määriteltyyn sukupuoleensa ja yleensä myös ilmaisee sukupuoltaan sen mukaisesti. Kuitenkin myös cisihmiset 
voivat ilmaista sukupuoltaan moninaisin tavoin. Cis-sana tulee latinasta, jossa se tarkoittaa samalla puolella 
olevaa.

Intersukupuolinen. Osa ihmisistä on intersukupuolisia. Heitä ei pystytä fyysisten ominaisuuksiensa, yleensä 
sukuelinten tai kromosomien, perusteella tulkitsemaan kummankaan binäärisen sukupuolen edustajaksi, eli 
naiseksi tai mieheksi.

Muunsukupuolinen. Muunsukupuolinen on henkilö, joka ei koe olevansa nainen tai mies, vaan esimerkiksi 
sukupuoleton, sukupuolirajat ylittävä, niiden ulkopuolella oleva tai monisukupuolinen.

Transsukupuolinen. Transsukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä 
juridista sukupuolta. Useat transsukupuoliset haluavat ja tarvitsevat sukupuolen korjaamiseen liittyviä 
lääketieteellisiä hoitoja. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi mies, nainen, 
muunsukupuolinen tai transsukupuolinen. Transseksuaalinen-termiä ei enää suositella käytettävän, sillä kyse ei 
ole seksuaalisuudesta vaan henkilön sukupuolesta.

Sukupuolen ilmaisu. Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai 
muulla vastaavalla tavalla. Sukupuolen ilmaisu voi saada erilaisia muotoja sekä cis- että transihmisillä. Ilmaisu 
voi noudattaa perinteisiä sukupuolinormeja tai erota niistä. Syrjintä sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty 
tasa-arvolaissa.

Sukupuolen korjaus. Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla 
trans- tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan omaa sukupuoli-identiteettiään. 
Juridisen sukupuolen korjaus tai vahvistaminen tarkoittaa henkilötietojen muuttamista väestörekisterissä 
vastaamaan henkilön sukupuoli-identiteettiä.

Sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön käsitystä omasta sukupuolestaan. 
Sukupuoli-identiteetti on yksilöllinen, eikä se välttämättä vastaa henkilölle syntymässä määriteltyä sukupuolta 
tai rajaudu vain kahteen juridiseen sukupuoleen. Yksilötasolla itse määritelty sukupuoli-identiteetti on 
suositeltavin tapa ymmärtää sukupuoli. Syrjintä sukupuoli-identiteetin perusteella on kielletty tasa-arvolaissa.

Sukupuolinormi. Sukupuolinormit ovat tiedostettuja tai tiedostamattomia oletuksia ja odotuksia siitä, 
mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä tai ideaalina tapana kokea tai ilmaista sukupuolta. Suomessa 
on vahva kaksijakoinen (binäärinen) sukupuolinormi. Sukupuolinormi voi tarkoittaa tilanteesta riippuen 
esimerkiksi käsitystä tietyn sukupuolen paremmasta sopivuudesta johonkin asiaan, tehtävään tai asemaan. 
Sukupuolinormit voivat olla myös odotuksia siitä, miltä eri sukupuolta olevien henkilöiden tulee näyttää ja miten 
heidän tulee käyttäytyä, tai millaisiin sukupuolikategorioihin ihmiset voivat kuulua. Normitietoisuuden avulla 
voidaan tehdä näkyväksi ja analysoida tällaisia normeja ja niiden vaikutuksia.



Muuta tasa-arvotermistöä:
Etuoikeus. Etuoikeuksilla tarkoitetaan etuja tai hyötyjä, joita ihmiset tai ihmisryhmät saavat eri tilanteissa. 
Etuoikeudet perustuvat vallitseviin normeihin, jotka voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia, 
kulttuurisesti ja historiallisesti määräytyviä tai lainsäädännöllisiä.

Lhbtiq. Lhbtiq on kokoava kirjainlyhenne ryhmistä lesbot, homot, bit, transihmiset, intersukupuoliset ja 
queerit. Lyhenteestä on eri versioita riippuen siitä, mihin ryhmiin halutaan viitata. Esimerkiksi loppuun 
voidaan lisätä a-kirjain merkitsemään aseksuaalista tai sukupuoletonta (”agender”) tai plusmerkki 
merkitsemään laajempaa listaa. Lyhennettä voi käyttää kuvaamaan niitä ryhmiä, joiden seksuaalinen 
suuntautuminen, sukupuolen ilmaisu tai sukupuoli-identiteetti poikkeavat normista.

Seksismi. Seksismi tarkoittaa sellaisia tekoja tai näkemyksiä, jotka väheksyvät, alistavat tai syrjivät henkilöä 
tämän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, 
sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkilön henkistä tai 
fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava 
ilmapiiri. Usein seksuaalinen häirintä liittyy häirintään sukupuolen perusteella. Sukupuoleen perustuvalla 
häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan 
seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. 
Sukupuoleen perustuva häirintä voi olla esimerkiksi sukupuoleen liittyvää halventavaa nimittelyä. 
Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat tasa-arvolain mukaan syrjintää.

Seksuaalinen suuntautuminen. Seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan useimmiten sitä, kehen tai keihin 
henkilö viehättyy. Esimerkkejä seksuaalisista suuntautumisista ovat hetero-, homo-, bi- ja panseksuaalisuus. 
Ihmisen käsitys omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan ei välttämättä ole pysyvä, vaan se voi muuttua 
elämän aikana. Termiä sukupuolinen suuntautuminen ei enää käytetä.

Seksuaalivähemmistö. Seksuaalivähemmistöillä tarkoitetaan usein ihmisiä, joiden seksuaalinen 
suuntautuminen poikkeaa heteroseksuaalisuudesta, esimerkiksi homoja, lesboja, biseksuaaleja, 
panseksuaaleja ja joskus myös aseksuaaleja. Vähemmistönäkökulmaa korostava termin sijaan on parempi 
käyttää esimerkiksi kokoavaa lyhennettä lhbtiq (joka sisältää myös transihmiset ja intersukupuoliset) tai 
puhua täsmällisemmin niistä ryhmistä, joista on kulloinkin kyse. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus 
kattaa kaikki ihmiset.

Sukupuolineutraali. Sukupuolineutraali-termiä käytetään eri merkityksissä, esimerkiksi silloin kun 
jokin on kaikille sukupuolille tarkoitettu tai soveltuva, kuten esimerkiksi sukupuolineutraalit wc-tilat. 
Sukupuolineutraaliutta voidaan myös tavoitella esimerkiksi kielenkäytössä. Sukupuolineutraalius voi usein 
tarkoittaa myös sukupuolisokeutta eli sitä, että sukupuolen merkitystä tai vaikutuksia ei lainkaan tunnisteta tai 
havaita. Silloin sukupuolineutraaliksi ajateltu toiminta voikin olla ulossulkevaa tai jopa syrjivää.

Sukupuolten tasa-arvo
Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan tasa-arvolain mukaisesti kaikkien sukupuolten ja sukupuoli-
identiteettien tasa-arvoa. Usein puhutaan sekä muodollisesta tasa-arvosta, joka tarkoittaa muodollisesti 
samanlaisia oikeuksia ja kohtelua kaikille, että tosiasiallisesta tasa-arvosta, joka tarkoittaa tasa-arvoa eri 
tilanteiden ja niiden lopputulosten suhteen. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei takaa tosiasiallista tasa-arvoa, 
joka vaatii usein joihinkin ryhmiin kohdistuvaa positiivista erityiskohtelua tai muita erityisiä toimenpiteitä.

Yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset 
ovat samanarvoisia riippumatta iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, 
mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, terveydentilas ta, 
vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta sekä muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Lähteet: Helsingin kaupungin sukupuolten tasa-arvon sanasto. 
Sanaston luomisessa käytetyt lähteet: Seta, Trasek ja Tasa-arvotiedon keskus


