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Mistä on pienet tytöt tehty?

Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. Niistä on 
pienet tytöt tehty.

Mistä on pienet pojat tehty?

Etanoista, sammakoista, koiran häntätupsukoista. 
Niistä on pienet pojat tehty.



MONINAISUUDEN 
LÄHTEET

Biologinen perusta

Tiede

Stereotyyppinen ajattelu

Rakenteisiin suuntautuva kritiikki



BIOLOGINEN 
PERUSTA

Syntymäsukupuoli: tyttö, poika, intersukupuolinen

transsukupuolinen, transvestiitti, transgender

Syntymäseksuaalisuus: homo, hetero, bi 
(transsuuntautunut)

Berdacet, Hizdrat, Muxet, Travestit, Xaniitit



TIEDE

Sosiaalinen sukupuoli

Aistinen sukupuoli

Sukupuoli toimijana



STEREOTYYPPINEN 
AJATTELU

Transsukupuolisuus

Butch/Femme

Drag king/ Drag queen

Homeovestiitti

Berdacet, Hizdrat, Muxet, Travestit, Xaniitit



RAKENTEIDEN 
KRITIIKKI

Transsukupuolisuus

Butch/Femme

Drag king/ Drag queen

Homeovestiitti

Berdacet, Hizdrat, Muxet, Travestit, Xaniitit



Syntymä, tiede, stereotyyppinen ajattelu itsestään 
mutta myös kietoutuneena kulttuuriseen kritiikkiin luo 
sukupuolia ja seksuaalisuuksia.

YHTEISKUNNASSA ON SEKÄ 
KOKEMUKSELLISESTI ETTÄ MÄÄRITELTYNÄ 
SUKUPUOLISUUDEN JA SEKSUAALISUUDEN 
KIRJO.



MIKÄ MEISSÄ ON 
YHTEISTÄ?

Olemme kaikki ihmisiä.

Olemme kaikki täysvaltaisia kansalaisia.

Meillä on lain mukaan yhtäläiset oikeudet ja 
velvollisuudet, valta ja vastuu toisesta - myös toisen 
sukupuoliseksi ja seksuaaliseksi kasvamisesta ja 
sellaisena toimimisesta yhteiskunnassa.



MONINAISUUDEN 
ESTEET

Stereotyyppinen ajattelu taloudellisena, uskonnollisena, 
sosiaalisena, lääketieteellisenä ja poliittisena valtana.



JOS ON...

oikeus kasvaa vain mieheksi tai naiseksi

oikeus olla vain heteroseksuaalinen

velvollisuus itse selvittää selkiytymättömän tai häilyvän 
seksuaalisuuden tai sukupuolen salat - usein vasta 
aikuisuudessa

oikeus oppia vain vähättelevä suhtautuminen toisen 
erilaisuuteen



MONINAISUUDEN 
EDISTÄMINEN

LÄHTÖKOHTIA VUOROVAIKUTUKSEEN:

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi asioissa, jotka 
koskevat hänen sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan.

Jokaisella on oikeus esittää näkemyksensä 
sukupuolestaan ja seksuaalisuudestaan iän ja 
kehityksensä mukaisesti.



Jokaisella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä 
sukupuolestaan ja seksuaalisuudestaan, hakea, levittää ja 
vastaanottaa tietoja ja ajatuksia yli rajojen painetussa, 
suullisessa, kirjallisessa, taiteen tai missä tahansa 
valitsemassaan muodossa.

Jokaisella on oikeus elinolosuhteisiin, jotka turvaavat 
omaksi kokemassa seksuaalisuudessa ja sukupuolessa 
tasa-arvoisen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, 
moraalisen ja sosiaalisen kehityksen.



Jokaisella on oikeus saada monipuolisesti opetusta, 
koulutusta ja tietoa seksuaalisuuteen ja sukupuoleen 
liittyvissä asioissa.

Opetuksen, koulutuksen ja tiedon tulee poistaa 
sukupuoleen, sukupuolten tasa-arvoon ja 
yhdenvertaisuuteen liittyvä tietämättömyys.

Jokaisella on oikeus tulla suojelluksi sellaisilta toimilta, 
jotka kehittävät ja kasvattavat hänessä taipumuksia 
moninaisten sukupuolten ja seksuaalisuuksien 
syrjintään.



MIKÄ ON KOULUTUKSEN 
TAVOITE?

Jokainen voi pyrkiä oman sukupuolen ja 
seksuaalisuuden henkisten, persoonallisten ja 
kehollisten lahjojen ja valmiuksien täyteen 
kehittämiseen.

Jokainen voi pyrkiä vastuulliseen, ymmärtävään, 
suvaitsevaan, tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen elämään 
sukupuolisena ja seksuaalisena toisten kanssa vapaassa 
yhteiskunnassa.



KRIITTINEN 
SEKSUAALIKASVATUS

Esittää,

miten käsityksemme seksuaalisuudesta ja sukupuolesta 
on historiallisesti muotoutunut.

millainen on tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä 
lainsäädäntömme.

että sukupuoli ja seksuaalisuus ovat eri asioita.

että jako tyttöihin ja poikiin ei ole absoluuttinen vaan 
keskimääräinen.



että hyvin harva ihminen edustaa ”puhtaasti” 
maskuliinista miestä tai feminiinistä naista.

että sukupuolistereotypiat ovat peili, jota vasten omaa 
sukupuolta ja seksuaalisuutta voi jäsentää.

että sukupuoli- ja seksuaalistereotypioilla voi leikitellä.

millainen on sukupuolten moninaisuus eri 
yhteiskunnissa.

että sukupuoli ei ole vain biologinen vaan myös 
kehollinen, sosiaalinen ja psyykkinen kokemus.



että biologisesta sukupuolesta ei välttämättä seuraa 
psyykkinen tai sosiaalinen sukupuolikokemus miehenä 
tai naisena tai heteroseksuaalinen halu.

että ihmisellä voi olla monenlaisia sukupuolisia ja 
seksuaalisia tuntemuksia samanaikaisesti.

että osalla ihmisiä on yhteiskuntaa rikastuttava kyky 
kokea sukupuolensa ja seksuaalisuutensa moninaisesti.

että sukupuoli- ja seksuaalikokemus voi olla muuttuva 
lapsuudessa, nuoruudessa ja vielä aikuisuudessakin.



häilyvä sukupuolikokemus tai seksuaalikokemus ei ole 
hävettävä vaan kuuluu seksuaaliseksi ja sukupuoliseksi 
kasvamiseen.

että itseä ahdistavaan, häilyvään tai selkiintymättömään 
sukupuoli- ja seksuaalikokemukseen on saatavissa tukea 
ja apua sekä mistä tuon avun saa.

että jokainen on vastuussa sekä omasta että toisen 
seksuaaliseksi ja sukupuoliseksi kasvamisesta ja 
yhteiskuntamme sukupuoli- ja seksuaalikäsitysten 
muotoutumisesta.



että jokaisella on oikeus lain mukaan olla seksuaalisesti 
ja sukupuolisesti oma itsensä ilman vähättelyä, 
halventamista tai syrjintää.

Kriittinen seksuaalikasvatus kasvattaa sinuksi omaksi 
kokeman sukupuolen ja seksuaalisuuden kanssa, 
vastuulliseksi toimijaksi ja taitoa moninaisuuden 
kohtaamiseen.



KIITOS


