
SUKUPUOLEN JA SEKSUAALISUUDEN MONINAISUUS 

• Tunti aloitetaan katsomalla seuraava video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0 

Videon aikana on hyvä myös seurailla nuorten reaktiota, onko homottelua tai muita ikäviä kommentteja. 

Videon jälkeen video puretaan lyhyesti kertomalla päivän aihe, ja että videossa tuli hyvin esiin se, että 

ihminen ei voi itse aina päättää kenet sydän valitsee.  

 

Diaesitys 

Dia 2 

Mitä tarkoittaa seksuaalinen suuntautuminen? 

• Seksuaalinen suuntautuminen kertoo siitä, keneen henkilö tuntee vetovoimaa emotionaalisesti 

ja/tai eroottisesti. 

• Osa ihastuu sukupuolesta välittämättä. 

• Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät luokittelut eivät ole selvärajaisia eikä yksi määrittely sulje 

toista pois. 

• Seksuaalinen suuntautuminen on helpompi nähdä lokeroiden sijaan spektrinä/kirjona, jonka mihin 

tahansa kohtaan ihminen voi sijoittua. 

• Ihminen ei valitse seksuaalista suuntautumistaan, eikä tiedetä, mitkä tekijät siihen vaikuttavat. 

Suuntautumista ei voida väkisin muuttaa, mutta se voi muuntua elämän aikana. 

• Jokaisella on oikeus määritellä itse itsensä tai olla määrittelemättä. Ketään ei voi pakottaa 

määrittämään itseään, vaan sen on oltava jokaisen oma asia, johon he itse voivat vaikuttaa. 

• Mikään suuntautuminen ei ole toista parempi. Ajatusmallia, jossa heteroseksuaalisuutta pidetään 

jollain tapaa ”luonnollisempana”, parempana tai oletusarvona, kutsutaan 

heteronormatiivisuudeksi. Yhteiskuntamme on vielä hyvin heteronormatiivinen, mutta asia kehittyy 

koko ajan parempaan suuntaan. 

Katsotaan Setan moninaisuus on meissä videosta Evan tarina (21:02)  

https://www.youtube.com/watch?v=EwxCVmRM2-k&t=1094s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2REkk9SCRn0
https://www.youtube.com/watch?v=EwxCVmRM2-k&t=1094s


Dia 3 

Käsitteet (seksuaalikasvatusvihkon sivulla 49 alkaa käsitteistö, olen tähän lisännyt vain jotain) 

• Tässä diassa on vain osa käsitteistä. Käsitteitä on enemmän ja ne myös muuttuvat jatkuvasti. On 

tärkeää ymmärtää näistä jotakin, mutta kaikkea ei tarvitsekaan muistaa. Tärkeintä on että tietää 

itse mistä tykkää ja että osaa myös kunnioittaa muiden käsitteitä. 

• Bi- ja panseksuaalisuuden raja on nykypäivänä melko häilyvä. Biseksuaalisuus on suuntautuminen 

jossa ihminen on kiinnostunut kahdesta tai useammasta sukupuolesta. Bi-tulee sanasta binääri, 

joka tarkoittaa ”kaksinapaista”. Panseksuaalisuudessa puolestaan henkilö ei koe omaa tai toisen 

sukupuolta määrittävänä tekijänä suhteessa. Pan tulee kreikan kielen sanasta pan, joka tarkoittaa 

sanaa ”kaikki”.  

• Aseksuaali tarkoittaa henkilöä, joka ei tunne eroottista halua tai kiinnostusta. Aseksuaali voi 

kuitenkin tuntea vetoa mihin sukupuoleen tahansa.  

• Aromanttinen tarkoittaa henkilöä, joka ei tunne romanttista vetoa keneenkään. 

• Queer on tavallaan alun perin ollut ”kattotermi” henkilöille, jotka eivät ole heteroja tai cis-

sukupuolisia. Nykyään sanan tarkoitus on laajempi ja queer kuvaa identiteettiä, jonka kuvaamiseksi 

perinteiset sukupuolta ja suuntautumista määrittelevät sanat voivat olla liian rajoittavia. Queer on 

näkökulma, joka kyseenalaistaa yhteiskunnan sukupuoleen ja suuntautumiseen liittyviä normeja. 

Monet henkilöt eivät välttämättä halua lokeroida itseään tarkemmin, mutta käyttävät itsestään 

kuitenkin queer-termiä. 

• Huom! Tärkeintä on muistaa, että jokainen voi määritellä itsensä juuri niin kuin haluaa. Esimerkiksi 

nainen, joka kokee vetovoimaa vain naisia kohtaan, ei välttämättä halua käyttää itsestään termiä 

lesbo, vaan saattaa vain kertoa, että tykkää naisista. 

 

Dia 4  

Mitä sukupuolen moninaisuus tarkoittaa? 

• Kuinka koet sukupuolesi ja miten ilmaiset sitä 

• Sukupuoli nähdään usein kaksinapaisesti: on miehiä ja naisia, joihin liitetään tiettyjä toivottuja 

ominaisuuksia. Tätä ajatusmallia kutsutaan sukupuolinormatiivisuudeksi. Yleisen tapa hahmottaa 

sukupuoli on nähdä se. 

• Sukupuolta voidaan tarkastella kehollisella tasolla, kulttuurisella ja sosiaalisella tasolla, eletyllä ja 

koetulla tasolla. 

o kehollisella sukupuolella viitataan geneettisiin, anatomisiin ja hormonaalisiin tekijöihin 

o sukupuoli on aina myös kulttuurista ja sosiaalista, ihmisten teoissa ja toiminnassa 

muovautuvaa. Aivot muokkautuvat ympäristön ja kulttuurin vaikutuksesta 

• Tämän vuoksi ”sukupuoli” on vaikea määritellä yksiselitteisesti, eikä ihmisistä voikaan aina 

päältäpäin nähdä, miten he sukupuolensa kokevat. Älä siis oleta! 

• Myös sukupuolen voi ajatella kirjona, janana, jonka päissä on mies ja nainen ja välissä monia muita 

vaihtoehtoja. 

• Sukupuolen kokemiseen ja ilmaisuun liittyvät ilmiöt eivät ole millään tavalla yhteyksissä 

seksuaaliseen suuntautumiseen. Kenenkään tavasta pukeutua tai ilmaista itseään ei siis voi 

päätellä, mikä hänen seksuaalinen suuntautuminen on. 

Katsotaan Setan moninaisuus on meissä videosta Arminin tarina (heti videon alussa) 

https://www.youtube.com/watch?v=EwxCVmRM2-k&t=1094s  

https://www.youtube.com/watch?v=EwxCVmRM2-k&t=1094s


Dia 5  

Käsitteet (seksuaalikasvatusvihkon s. 49) 

• Cis-sukupuolinen sanaa käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja 

sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä 

liitettyjen odotusten mukaiset. 

• Transsukupuolinen tarkoittaa henkilöä, jonka kokemus omasta sukupuolestaan ei vastaa hänen 

syntymässä määritettyä sukupuoltaan. Transsukupuolinen kokee syntyneensä väärään ruumiiseen 

ja fyysisten sukupuoliominaisuuksiensa olevan ristiriidassa psyykkisen sukupuolensa kanssa.  

o Kaikki transsukupuoliset eivät käy läpi sukupuolenkorjausprosessia, mutta se ei tee heistä 

yhtään vähempää sitä, mitä he kokevat olevansa 

o Transsukupuoliset voivat usein myös kokea painetta pukeutua erityisen miehekkäästi tai 

naisellisesti, mutta todellisuudessa heidän pukeutumisensa ei tulisi määritellä heidän 

sukupuoli-identiteettiään 

• Transvestiitti on mies tai nainen, jolla on tarve ilmentää ajoittain joko miehellistä tai naisellista 

puoltaan esimerkiksi pukeutumalla tai muuttamalla ääntään. Transvestiitti on usein tyytyväinen 

syntymässä määriteltyyn sukupuoleensa eikä hänellä ole tarvetta juridisiin muutoksiin ja/tai 

lääketieteellisiin korjauksiin sukupuolensa suhteen. Transvestiitille on tärkeää, että hänet 

kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän silloin ilmentää. 

• Muunsukupuolinen/ei-binäärinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja 

naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Tässä tärkeää myös muistaa se, että 

sukupuolen moninaisuus on myös kirjo. 

o Nykyään monet ihmiset kirjoittavat sosiaalisen median bioihin sukupuoli-identiteettiään 

kuvaavat pronominit. Liike lähti tukena sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille. 

Ajatuksena on, että jos kaikki jakavat pronomininsa, asia normalisoituu ja siitä tulee 

helpompaa myös vähemmistössä oleville.  

o Pronomineja voi olla esim. seuraavia: SHE/HER, HE/HIM, SHE/THEY, HE/THEY JA 

THEY/THEM, riippuen siitä, mihin kohtaa kirjoa kokee sijoittuvansa 

o Jos tuttusi on ei-binäärinen, häneltä voi aina kysyä, miten hän haluaa itseään kutsuttavan 

• Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila, jossa lapsella ei ole yksiselitteisesti miehen tai naisen 

sukupuolielimiä, eikä sukupuolta voi määritellä fyysisten ominaisuuksien perusteella.  

 

Dia 6 

• Yhteiskunnassamme eri sukupuoliin liitetään tiettyjä stereotypioita. Tätä kutsutaan 

sukupuolinormatiivisuudeksi. 

o Normin mukaan mies ja nainen ovat toistensa vastakohdat, ja heidän tulisi käyttäytyä heille 

tyypillisillä tavoilla ja ilmaista sukupuoltaan tietyillä tavoilla 

• Stereotypiat voivat kuitenkin olla haitallisia, eikä kenenkään tarvitse sopia niihin. 

• Esimerkiksi vaatteita ei tarvitse sukupuolittaa, jokainen voi pukeutua juuri niin kuin haluaa, 

sukupuolinormeista välittämättä. Jokaisella on oikeus ilmaista itseään parhaaksi kokemallaan 

tavalla. 

• Nykypäivänä stereotypioita onneksi rikotaan yhä enemmän ja enemmän. Se ei kuitenkaan tarkoita, 

ettei matkaa vielä olisi edessä. 

 



Dia 7 

• Yhteiskunnassa usein puhutaan binäärisestä ajattelusta, joka tarkoittaa kaksinapaista, ja sitä että 

jotkut ominaisuudet ovat toisensa poissulkevia (esim. mies ja nainen) 

• Tässä kuvassa näet kuitenkin sateenkaaren kirjon, jota kohti pyritään menemään 

• Jokainen voi itse määritellä, mihin kohtaan kirjoa asettuu, eikä siinä ole ääripäitä. Siihen voidaan 

laskea seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolikokemus, sukupuolen ilmaisu ja parisuhteiden kirjo 

• Tässä kohtaa haluan myös muistuttaa siitä, että oppilaat ovat vielä nuoria, eikä heillä ole mikään 

kiire tietää, mitä he ovat tai kenestä ja tykkäävät. Jokainen löytää identiteettinsä aikanaan, mutta 

se vaatii myös sen, että antaa itselleen avoimen tilan tutkiskella asiaa. ☺ 

 

Dia 8 

• Millainen on normaali? Kuka mahtuu muottiin? Onko tavallinen normaalia, kuka päättää mikä on 

normaali?  

• Jokainen kuuluu joskus enemmistöön, joskus vähemmistöön. 

• Et ole ikinä yksin, aina löytyy muita, jotka jakavat kanssasi tiettyjä ominaisuuksia. Esimerkiksi 

sosiaalisesta mediasta voi saada vertaistukea. 

• Yksi ominaisuus ei määritä ketään, vaan jokainen meistä on ainutlaatuinen yhdistelmä erilaisia 

identiteettejä. Sellaisena olet arvokas – niin ovat muutkin 

• Lait suojaavat vähemmistöjä syrjinnältä (Suomessa homous poistettu rikoslaista vuonna 1971 ja 

sairausluokituksesta vuonna 1981) 

• Kyse on ihmisoikeuksista: Jokaisella on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi eikä sitä voi ottaa pois!) 

 

 

  


